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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

Link
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كتبت فاطمة علي: 

السياحة  وزيــــرة  أصــــدرت 
فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
المرافق  بإلزام  يقضي  قــرارا 
ــة  ــمـــخـــصـــصـ الــــســــيــــاحــــيــــة الـ
لــــــــخــــــــدمــــــــات الــــــــمــــــــأكــــــــوالت 
ــادق  ــنــ ــفــ ــالــ ــات بــ ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ والــ
الساعة  كامل  اإلغــاق بشكل 
ــارا  ــبـ ــتـ ــبــــاحــــا  اعـ ــة صــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
شــهــر  ــن  مــ األول  ــوم  ــيــ الــ ــن  مــ
 ، لــعــام 1444 هــجــريــة  شــــوال 
 all« للمطاعم  يسمح  فيما 
المنصوص   »day dining
ــم  »4«  ــ عــلــيــهــا فـــي الـــقـــرار رقـ
تصنيف  بــشــأن   2015 لــســنــة 
الفندقية  والــشــقــق  الــفــنــادق 
وخــدمــات تــقــديــم الــمــأكــوالت 
ــادق  ــنــ ــفــ ــالــ ــات بــ ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ والــ
والـــــمـــــطـــــاعـــــم الـــمـــخـــصـــصـــة 
لــــــلــــــخــــــدمــــــات الــــســــيــــاحــــيــــة 
بــأن  الــفــنــادق  عــن  المستقلة 
الساعة  تــقــدم خــدمــاتــهــا مــن 
الـــســـادســـة صـــبـــاحـــا عـــلـــى أن 
تــغــلــق بــشــكــل كــامــل فــي تمام 

الساعة الثالثة صباحا.
وجاء في القرار المنشور 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة في 
ــأنـــه يــجــب  عــــددهــــا األخــــيــــر بـ
الفنية  ــعـــروض  الـ كـــل  تــوقــف 
ــة ومـــشـــغـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ والـ

الثانية  الــســاعــة  الــمــوســيــقــي 
والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــا بــجــمــيــع 
األحــــــــــــــــــوال فــــــــي الـــــمـــــرافـــــق 
الــمــحــددة، فيما  والــمــطــاعــم 
ــادة الــثــالــثــة من  حـــــددت الــــمــ
الــــقــــرار بـــأنـــه يــلــغــى كـــل نص 

يتعرض مع أحكام القرار.
تنظيم  مــرســوم  ويــقــضــي 
الـــــســـــيـــــاحـــــة بــــــــــأن ُيـــــعـــــاَقـــــب 
بــالــحــبــس مـــدة ال تــزيــد على 
ســتــة أشــهــر وبــغــرامــة ال تقل 
وال  ــار  ــنــ ديــ آالف  ــرة  ــشـ عـ عــــن 
أو  دينار  ألف  تجاوز خمسين 
بإحدى هاتين العقوبتين كل 
َمن يخالف أحكام المواد )2، 
أو  ــانـــون  ــقـ الـ هــــذا  مـــن   )4  ،3
ألحكامه،  ذة  المنفِّ الــقــرارات 
ــة غـــْلـــق  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ ــلـ ويــــــجــــــوز لـ

المنشأة أو إزالتها.
الحبس  الــعــقــوبــة  وتــكــون 
أشهر  تزيد على ستة  مدة ال 
وبـــغـــرامـــة ال تـــقـــل عــــن مــائــة 
خمسمائة  تــجــاوز  وال  ديــنــار 
هــاتــيــن  ــدى  ــ ــإحـ ــ بـ أو  ديـــــنـــــار، 
َمـــن يخالف  كــل  الــعــقــوبــتــيــن 
المتعلقة   )2( الــمــادة  أحــكــام 
بــالــِخــْدمــات الــســيــاحــيــة غير 
الخدمات  لــرســوم  الخاضعة 

الفندقية.
ــل األحــــــــوال عــلــى  وفـــــي كــ
الــمــحــكــمــة غــْلــق الــمــنــشــأة أو 

ــا فـــي حـــالـــة مــمــارســة   ــهـ ــتـ إزالـ
الــنــشــاط الــســيــاحــي مــن دون 

ترخيص. 
ــي كــلــتــا  ــ ــد الـــــَعـــــود فـ ــ ــعـ ــ وُيـ

دًا. الحالتين ظْرفًا مشدَّ
ــا سبق  ــوز فـــي كـــل مـ ويـــجـ
في غير حالة الَعود التصالح 
ــي الـــجـــرائـــم  أمــــــام الــهــيــئــة فــ
المنصوص عليها في المواد 
ذة  )2، 3، 4( أو القرارات المنفِّ
ألحكامها، وذلك بسداد الحد 
رة،  األدنـــــــى لـــلـــغـــرامـــة الـــمـــقـــرَّ
ــراءات  واإلجـ للضوابط  ِوْفــقــًا 
قرار  بها  يصدر  التي  والــمــدة 
من الوزير، وتنقضي الدعوى 

الجنائية بالتصالح.

} وزيرة السياحة.
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أثناء  المبارك  رمضان  شهر  يحل  عندما 
ــن الــطــاب  ــام الــــدراســــي، يــنــتــاب كــثــيــر مـ ــعـ الـ
القيام  إزاء ما يتوجب  القلق  أمورهم  وأولياء 
واالستعداد  الـــدروس  وتحضير  دراســة  من  به 
بعض  يعاني  وقد  الصيام.  أثناء  لاختبارات 
واالستيعاب  التركيز  في  الطاب من صعوبة 
والــخــمــول والــنــعــاس بسبب اضــطــراب أوقـــات 
الــنــوم والــســهــر والــصــيــام ســاعــات طــويــلــة، ما 
صعبًا  أمــــرًا  الــوقــت  وتنظيم  الـــدراســـة  يجعل 
وتــحــديــًا بــالــغ األهــمــيــة. ولــكــن يمكن الــقــول 
واتــبــاع  والتنظيم  التخطيط  مــن  بــشــيء  إنــه 
بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح يــســتــطــيــع الــــطــــاب شــحــذ 
تركيزهم  ــادة  وزيــ أذهــانــهــم  وتنشيط  هممهم 
دراستهم  تتأثر  ال  بحيث  أوقاتهم،  واستغال 
بعض  المقال  هــذا  يتناول  لــذلــك،  بالصيام. 
والتخطيط  التنظيم  وطـــرق  النصائح  هــذه 
التي من شأنها التغلب على الكسل والخمول 
الدراسة  أثناء  التركيز  زيــادة  في  والمساعدة 

في شهر رمضان.
الوقت  تنظيم  الفعالة  النصائح  أهم  من 
ــــع جـــــــدول يــــومــــي يـــشـــمـــل مـــواعـــيـــد كــل  ووضـــ
شـــيء يــريــد الــطــالــب إنـــجـــازه فـــي يـــومـــه، بما 
فــي ذلـــك أوقــــات الـــدراســـة الــمــنــاســبــة، وأوقـــات 
النوم والراحة، وأوقات العبادة، وغيرها. وهذا 
مـــن شـــأنـــه مــســاعــدة الــطــالــب عــلــى االلـــتـــزام 
دون  مــن  منه  المطلوب  وتحقيق  بالمواعيد 
والتعب.  والــقــلــق  النفسي  بالضغط  الــشــعــور 
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه يــمــكــن إجــــــراء بعض 
التعديات على الجدول في حال عدم ماءمة 

بعض أوقاته في ضوء التجريب.
ــًا تــحــديــد  ــضـ ومــــن الــنــصــائــح الــمــهــمــة أيـ
أوقات الدراسة األنسب، والتي تعتبر من أهم 
الطلبة خـــال شهر  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
الدراسة  وقــت  أن  المختصون  ويــرى  رمــضــان. 
األنــســب هــو الــوقــت الـــذي يــكــون فــيــه الــدمــاغ 
والذي  واالنتباه،  التركيز  أعلى مستويات  في 
الذهبية«.  »الفترة  اســم  البعض  عليه  يطلق 
من  تمتد  الذهبية  الفترة  أن  الكثير  ويعتقد 
وقــت الــســحــور إلــى وقــت الــظــهــر، وتــكــون هذه 
الــفــتــرة أنــســب لــمــن يــنــام بــعــد صـــاة العشاء 
أن  البعض  ويـــرى  الــســحــور.  وقــت  ويستيقظ 
الفترة الذهبية تمتد من صاة التراويح حتى 
صاة الفجر أو حتى بعد صاة الفجر ببضع 
ســـاعـــات. وعــلــى كـــل األحـــــــوال، فــإنــه يــتــوجــب 
تــجــنــب الـــدراســـة بــعــد االنــتــهــاء مـــن اإلفــطــار 
ــل ســاعــتــيــن  ــ ــتــــظــــار عـــلـــى األقــ مـــبـــاشـــرة، واالنــ
طاقته  معظم  يوجه  الجسم  ألن  بها،  للبدء 
فإن  عام،  وبشكل  الهضم.  إلى عملية  خالها 
معظم الطاب يحتاجون من 3 إلى 4 ساعات 
يوميًا إلكمال ما يتوجب عليهم من الدراسة 

واالستعداد والتحضير.
ومن أشهر طرق الدراسة التي ينصح بها 
رمضان  شهر  في  اتباعها  الطاب  التربويون 
ــاعـــدة 25 إلــى  طــريــقــة يــطــلــق عــلــيــهــا اســـم »قـ
دقيقة   25 تخصيص  عــلــى  تــنــص  والــتــي   ،»5
للراحة  دقــائــق   5 تتبعها  لــلــدراســة  متواصلة 
للحفاظ على التركيز المطلوب للدراسة، ثم 
بعد ذلك 25 دقيقة متواصلة للدراسة يليها 5 

دقائق للراحة، وهكذا.
الحصول  أيــضــًا  المهمة  الــنــصــائــح  ومـــن 
والمحافظة على  النوم،  كاف من  على قسط 
عدد ساعات نوم يومية ال تقل عن 6 ساعات وال 
تزيد على 8 ساعات لتجنب الشعور بالخمول 
والكسل. وتساعد ساعات النوم الكافية الدماغ 
به  القيام  تم  ما  وتنظيم  الذكريات  بناء  على 
خال اليوم، بحيث يستيقظ اإلنسان مرتاحًا 
إذا  أنه  بالذكر  والجدير  التركيز.  وقــادرًا على 
ما  على  الحصول  فــي  صعوبة  الطالب  وجــد 
يكفيه من نوم خال الليل، فإن بمقدوره النوم 
فترة إضافية في فترة الظهيرة أو بعد الرجوع 

من المدرسة.
ومن الطرق التي ينصح بها المختصون، 
والــتــي مــن شــأنــهــا أن تــجــعــل الـــدراســـة خــال 
شــهــر رمــضــان أســهــل وأكــثــر فــعــالــيــة الــدراســة 
أو   )Group Learning( مــجــمــوعــات  فــي 
 Peer( واحــد  زميل  أو  قرين  مــع  األقــل  على 
والمناقشة  الــدراســة  إن  حيث   ،)Learning
ــدروس وكيفية  ــ الــ بــاســتــمــرار حـــول مــواضــيــع 
إنــجــاز الــمــهــام والــتــشــجــيــع الــمــتــبــادل يحدث 
ــًا إيـــجـــابـــيـــًا كـــبـــيـــرًا فـــي دراســــــة الــطــاب  ــارقــ فــ

وتحصيلهم األكاديمي.
ويعتبر االهتمام بمكان الدراسة من أهم 
النصائح التي يمكن أن يستفيد منها الطالب 
في شهر رمضان أو حتى في غيره، حيث يرى 
التربويون أنه من األفضل فصل مكان الدراسة 
عن مكان النوم أو األكل، تجنبًا لبعض األفكار 
الــتــي يــمــكــن أن يــحــفــزهــا الـــدمـــاغ، كــالــشــعــور 
ومن  أو غيرها.  الجوع،  أو  النوم،  في  بالرغبة 
ــور المتعلقة بــذلــك االبــتــعــاد عــن كــل ما  األمـ
يشتت االنتباه أثناء الدراسة، كجهاز التلفاز، 

والجوال، والحاسوب، واأللعاب، وغيرها.
العبادات،  أداء  فــإن  ــرًا،  آخـ وليس  وأخــيــرًا 
والحرص على أداء الصلوات وصاة التراويح، 
وقــــــراءة الـــقـــرآن واألذكـــــــار الــمــخــتــلــفــة تسهم 
والنفسية  المعنوية  الــحــالــة  رفـــع  فــي  كــثــيــرًا 
من  بحالة  يشعرون  وتجعلهم  الــطــاب،  لــدى 
على  إيجابًا  ينعكس  ما  والطمأنينة،  الراحة 
رمضان  شهر  خــال  اليومية  ممارساتهم  كــل 

الفضيل.

ن�سائح للطالب للدرا�سة 
في �سهر رم�سان المبارك

اعتبارا من اأول اأيام العيد

اإل�����زام ال��م��راف��ق ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��م��ط��اع��م 
ب���ال���ف���ن���ادق الإغ�������الق ال��ث��ال��ث��ة ���س��ب��اح��ا

ف�سل دعاء ال�سائم
كما  العبادة  هو  بل  العبادات،  أجــل  من  فهو  عظيم،  شأنه  الدعاء 
أخبر بذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم؛ وذلك لما يتضمن من معاني 
إلى  نــدب اهلل عــبــاده  يــدي اهلل عــز وجــل، وقــد  االفتقار والخضوع بين 
»َوِإَذا  سبحانه:  قــال  يجيبهم،  وأنــه  منهم،  قريب  ــه  أنَّ وأخبرهم  دعائه، 
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا  ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ي َفِإنِّ َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
ُهْم َيْرُشُدوَن«، هذه اآلية الكريمة جاءت  بعد تأكيد  ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ
فرضية الصيام في رمضان وبيان مكانته، ثمَّ أتت هذه اآلية لتبين أنَّ 
مرجو  الصائم  أن  إلــى  إيماٌء  وفيه  عظيما،  شأنا  الدعاء  مع  للصائم 
اإلجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته، وإلى مشروعية الدعاء 

عند انتهاء كل يوم من رمضان.
      وقد أكد النبي صلى اهلل عليه وسلم هذا األمر ببيان فضيلة 
الدعاء للصائم، وأن الصائم مجاب الدعوة، إذ أخبر أن دعوة الصائم 
مستجابة، فقال: )ثاثٌة ال ُتَردُّ دعوُتهم: الصائُم حتى ُيفِطَر، واإلماُم 

العادُل، ودعوُة المظلوِم(.
      لذا فعلى الصائم استغال مثل هذه المواسم وهذه األوقات، 
وليتحر الدعوات الواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم عند إفطاره: 
ت العروُق و َثَبَت األجُر إْن شاَء اهلُل(، ومن ذلك عند  )ذهب الظمُأ، واْبتلَّ
فاْعُف  العفَو  ُتحبُّ  َكريُم  ــَك عفوٌّ  إنَّ همَّ  )اللَّ الــوارد:  الدعاء  الليل،  قيام 
ي أعوُذ برضاَك ِمن سَخِطك، وبمعافاِتك ِمن  إِنّ هَمّ  )الَلّ ي(، ومثله:  عنِّ
أثَنْيَت على  عقوبِتك، وأعــوُذ بك منك ال ُأحصي ثناًء عليك أنَت كما 
نفِسك(، وغير ذلك من األدعية الواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
وليكثر الصائم من ذلك وليسأل اهلل تعالى من خير الدنيا واآلخرة، 

فإن هذا من أرجى ساعات اإلجابة.
إدارة األوقاف السنية
قسم البحوث وشؤون املساجد

ــة الـــمـــبـــرة  كـــشـــفـــت مـــؤســـسـ
الــخــلــيــفــيــة عــــن تـــعـــاونـــهـــا مــع 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 
لــتــقــديــم مــنــحــتــيــن دراســيــتــيــن 
لــلــمــغــفــور لـــه بــــإذن اهلل تــعــالــى 
ــلــــكــــي  صـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــو الــــمــ
آل  ســلــمــان  بــن  األمــيــر خليفة 
خــلــيــفــة طــيــب اهلل ثــــراه خــال 
 2024-2023 األكــاديــمــي  الــعــام 
أكــــــاديــــــمــــــي.  ــــصـــــص  ــــخـ تـ ألي 
ويــأتــي ذلـــك ضــمــن إطـــار سعي 
محفظة  تعزيز  إلــى  المؤسسة 
أكبر  لتوفير  وسعيها  شراكاتها 
ــة  ــيــ ــدراســ ــن الـــمـــنـــح الــ ــ عــــــدد مـ
ــات«.  ــ »رايـ بــرنــامــج  تــحــت مظلة 
ــذه الـــمـــبـــادرة تــخــلــيــًدا  وتـــأتـــي هـ
ــإذن اهلل  لــذكــرى الــمــغــفــور لــه بــ
الملكي  السمو  صاحب  تعالى 
آل  ســلــمــان  بــن  األمــيــر خليفة 
الــذي  ثــــراه،  اهلل  طــيــب  خليفة 
والــمــوّجــه  األول  الـــداعـــم  ــان  كــ
لمؤسسة المبرة الخليفية منذ 
إنشائها، وتعد المؤسسة إحدى 

ثمار توجيهات ورؤى سمّوه.
وقد أقيمت مراسم التوقيع 
الخليفية  المبرة  مؤسسة  فــي 
وذلك   ،2023 مــارس   26 بتاريخ 
ــور كـــــــل مـــــــن الــــســــيــــدة  ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
صــبــا يــوســف ســيــادي، الــمــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة الــمــبــّرة 
ــورة  ــ ــدة نـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة، والـ ــيـ ــفـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
بـــن هـــنـــدي رئــيــس قــســم رايــات 
جانب  إلــى  للمنح بالمؤسسة، 
ــور حـــســـن الـــمـــا رئــيــس  ــتـ ــدكـ الـ
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 
ــن مــمــثــلــي ومــنــتــســبــي  وعـــــدد مـ

الجانبين.
ــا عــــــلــــــى هــــــذه  ــ ــ ــًق ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــ وت
الــــمــــنــــاســــبــــة، صــــــّرحــــــت ســمــو 
ــالـــد آل  الــشــيــخــة زيــــن بــنــت خـ
خــلــيــفــة رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
ــّرة الــخــلــيــفــيــة  ــبــ ــمــ مـــؤســـســـة الــ
نفسي  عــن  »بــاألصــالــة  بقولها: 
وعن جميع منتسبي المؤسسة، 
يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر 
ــور حــســن  ــتــ ــدكــ ــلــ ــان لــ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ والــ

البحرين  جامعة  رئيس  الما 
برؤيتنا  إليمانه  للتكنولوجيا 
طريق  عــن  دعمنا  إلــى  وسعيه 
تقديم منحتين دراسيتين. كما 
نتطلع إلى التعاون مع المزيد 
ــــن الــــمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات  مـ
لـــدعـــم بـــرامـــج الــمــؤســســة عن 
طـــريـــق تـــقـــديـــم مـــنـــح دراســـيـــة 
ــواء  ــ ــزة ســ ــيــ ــمــ بـــتـــخـــصـــصـــات مــ
فـــي جـــامـــعـــات داخـــــل أو خـــارج 
الــمــمــلــكــة«. ومــــن جــانــبــه، قــال 
ــور حـــســـن الـــمـــا رئــيــس  ــتـ ــدكـ الـ
جامعة البحرين للتكنولوجيا: 
ــا أن  ــرورنــ »إنـــــه لــمــن دواعــــــي ســ
نـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة الــمــبــرة 
المبادرة  هذه  ضمن  الخليفية 
أجيال  تهيئة  إلــى  تهدف  التي 
الــمــســتــقــبــل عـــلـــمـــًيـــا وعــمــلــًيــا 
وُتمكنهم  الغد  قــادة  ليصبحوا 
مــن دخـــول ســوق العمل وذلــك 
عــبــر تــوفــيــر تــعــلــيــم ذي جـــودة 
متميزة  مهنية  ومعايير  عالية 
ــج أكـــاديـــمـــيـــة مــرخــصــة،  ــرامــ وبــ
أن ينعكس  مــن شــأنــه  مــا  وهـــو 
على االقتصاد الوطني وازدهار 
الـــمـــمـــلـــكـــة«. وتــعــتــمــد جــامــعــة 
نظاًما  للتكنولوجيا  البحرين 
ــااًل يــعــمــل عــلــى  ــ ــّعـ ــ ــا فـ تــعــلــيــمــًي
للطلبة  التخرج  رحلة  تسريع 
ــه يــتــضــمــن ثـــاثـــة فــصــول  ــونـ كـ
األكاديمية،  السنة  في  دراســيــة 
إضافة إلى توفير أوقات دراسية 
مرنة وفصول نهارية أو مسائية 
لتتماشى مع احتياجات الطلبة 
الـــعـــامـــلـــيـــن. وقـــــد تــــم اعــتــمــاد 

مملكة  فــي  مؤسسًيا  الجامعة 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
المملكة  وفــي  العالي  التعليم 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة مـــن قبل 
أيًضا  وُصــِنــَفــت  التعليم،  وزارة 
ضمن الجامعات المعترف بها، 
مــا ُيــســلــط الــضــوء عــلــى جــودة 
ــؤكـــد حــرصــهــا  الــتــعــلــيــم بــهــا ويـ
المخرجات  أفضل  على ضمان 

األكاديمية لطلبتها.
ــات  رايــ بـــرنـــامـــج  أن  ــر  ــذكـ ويـ
ـــة هـــــو أحـــد  لـــلـــمـــنـــح الـــــدراســـــيــ
أبـــــرز بـــرامـــج مــؤســســة الــمــبــرة 
ــد تــــم إطـــاقـــه  ــ الــخــلــيــفــيــة، وقـ
ضمن  يـــأتـــي  وهــــو   ،2011 عــــام 
الرامية  المؤسسة  رسالة  إطــار 
إلــــى تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب وتــنــمــيــة 
والعملية  الــعــلــمــيــة  مــهــاراتــهــم 
ــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات  ــتـ ــي مـــخـ ــ فــ
البرنامج  ويسعى  والمجاالت. 
ــة  ــ ــيــ ــ ــــح دراســ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ إلـــــــــى تـ
باإلضافة  األكاديمي،  للتعليم 
ودورات  عمل  ورش  تنظيم  إلــى 
تــعــلــيــمــيــة عـــلـــى مــــــــدار الـــعـــام 
ــلـــق فــــرص عمل  الــــدراســــي وخـ
الحكومي  القطاع  في  تدريبية 
والــــــــخــــــــاص بــــــهــــــدف تــــطــــويــــر 
ــد  ــزويــ ــارات الـــــازمـــــة وتــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
الــازمــة  بــاألخــاقــيــات  الطلبة 
للعمل. وكذلك يهدف البرنامج 
المسؤولية  تعزيز مفاهيم  إلى 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــجــــاه الـــوطـــن 
وحـــث الــطــلــبــة عــلــى الــمــشــاركــة 
في األعمال التطوعية لخدمة 

المجتمع.

�سمن برنامج املنح الدرا�سية للأمري خليفة بن �سلمان

المبرة الخليفية تتعاون مع جامعة البحرين
درا�س�يتين منحتي�ن  لتقدي�م  للتكنولوجي�ا 

شــهــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن 
األعلى للصحة، في مقر المجلس توقيع 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون بــيــن الــمــجــلــس األعــلــى 
الدعم  لتقديم  ميليمين  وشركة  للصحة 
ــال »اقــــتــــصــــاديــــات  ــجــ ــــي مــ ــاري فـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
الضمان  برنامج  تنفيذ  إطار  الصحة« في 

الصحي الوطني.
ــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد  وأكــ

بن عبداهلل آل خليفة أن مملكة البحرين 
تعمل على تطوير النظام الصحي لضمان 
واســــتــــدامــــة تـــوفـــيـــر الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
ــًقـــا ألفــضــل  ــــك وفـ الــشــامــلــة لــلــســكــان، وذلـ
قطعنا  وقـــد  عــالــمــًيــا،  المتبعة  الــمــعــايــيــر 
لتطبيق  الطريق  تهيئة  فــي  كبيًرا  شــوًطــا 
قانون الضمان الصحي من خال العديد 
المؤسسات  وإنشاء  المهمة  المبادرات  من 
بيوت  من  واالستفادة  بالمشروع  المعنية 

الخبرة المتخصصة في هذا الجانب.
وقـــع االتــفــاقــيــة مــن جــانــب المجلس 
عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
ــلــــى  األعــ ــلـــس  ــجـ ــمـ الـ رئــــيــــس  خـــلـــيـــفـــة  آل 
الشركة  جــانــب  مــن  وقعها  فيما  للصحة، 
ــواري  ــتــ الـــمـــديـــر الـــعـــام و الــمــســتــشــار االكــ
األوسط  الشرق  منطقة  ميليمين  لشركة 
السيد سفدر جعفر، وذلك بحضور األمين 
السيد  للصحة  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 

إبراهيم علي النواخذة.
الصحة  اقتصاديات  اتفاقية  ويشمل 
مــــع شــــركــــة »مـــيـــلـــيـــمـــيـــن« إجــــــــراء تــحــلــيــل 
على  عاوة  الصحية  للخدمات  اقتصادي 
والمطالبات  الدفع  آلليات  التقني  الدعم 
نظم  وتقييم  الــجــودة  ومــراقــبــة  الصحية 
الصحية  للخدمات  المالية  المطالبات 
باإلضافة إلى خدمات استشارية لتطبيق 

الضمان الصحي.

يف اإطار تطبيق برنامج ال�سمان ال�سحي

ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون ب���ي���ن »الأع�����ل�����ى ل��ل�����س��ح��ة« و���س��رك��ة 
»م��ي��ل��ي��م��ي��ن« ل����س���ت�������س���ارات اق���ت�������س���ادي���ات ال�����س��ح��ة

أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس 
ــاء الــجــامــعــة األهــلــيــة الــبــروفــيــســور  ــنـ أمـ
ــواج اعــــتــــزازه بــتــبــوء عــدد  ــحــ عـــبـــداهلل الــ
الماجستير  برنامج  خريجي  مــن  واســع 
متقدمة  مــواقــع  الــهــنــدســيــة  اإلدارة  فــي 
ــة فــــي الـــمـــؤســـســـات والـــشـــركـــات  ــاديــ ــيــ وقــ
بقصة  مــنــوهــا  والخليجية،  البحرينية 
الـــنـــجـــاح الـــرائـــعـــة لـــهـــذا الـــبـــرنـــامـــج عبر 
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين  الشراكة 

جورج واشنطن األمريكية.
ــد عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة  ــ بـــــــدوره أكـ
ــن  ــطـ ــنـ اإلداريـــــــــــــة بـــجـــامـــعـــة جـــــــــورج واشـ
ــزازه وفــخــره  ــتــ الــبــروفــيــســور جـــون الج اعــ
ــتـــقـــدمـــة لــخــريــجــي  ــات الـــمـ ــويـ ــتـ ــمـــسـ ــالـ بـ
واسعا  تأثيرا  يحدثون  الذين  البرنامج 
ــا تــلــقــوه  ــي الـــعـــالـــم بــشــكــل عــــام بــعــد مـ فـ
ــات عـــالـــمـــيـــة ومـــا  ــفـ ــواصـ ــمـ ـــن تــعــلــيــم بـ مـ
دراستهم  فــي  مشهود  تميز  مــن  حققوه 
المهنية،  تجربتهم  وكــذلــك  األكــاديــمــيــة 
نـــجـــاح  ــاب  ــ ــبـ ــ أسـ ــى أن أحــــــد  ــلـ ــــددا عـ ــشـ ــ مـ
وجامعة  األهلية  الجامعة  بين  التعاون 
جورج واشنطن األمريكية تطلعهم نحو 

تحقيق تأثير واسع في مجاالت القيادة 
التنمية  مسيرة  فــي  والتأثير  واالبــتــكــار 

والبناء.
غبقة  في  الجامعتان  احتضنت  وقد 
كارلتون  الريتز  بفندق  مميزة  رمضانية 
مساء أمس األول السبت 201 خريج من 
خريجي هذا البرنامج الذين يشغل عدد 
فــي مختلف  قيادية  مــواقــع  منهم  واســع 

مؤسسات القطاعين العام والخاص.
هذا  خــال  مــن  الجامعتان  وتــهــدف 
ــــى تـــكـــريـــم خـــريـــجـــي بــرنــامــج  الـــحـــفـــل إلـ
الماجستير في اإلدارة الهندسية على ما 
حققوه من تميز وتوثيق أواصر التواصل 
ــراء  ــفـ ــم سـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــع الـــخـــريـــجـــيـــن بـ ــ مـ
بعلمهم  لهما  ممثل  وخــيــر  الجامعتين 
سنوات  خال  اكتسبوها  التي  وخبراتهم 
من  عــددا  الحفل  وقــد تضمن  دراستهم. 

الكلمات المعبرة والمؤثرة.
ــواج  ــب الـــبـــروفـــيـــســـور الــــحــ ــ ــد رحــ ــ وقــ
بالوفد  للحفل  االفــتــتــاحــيــة  كلمته  فــي 
ــورج واشنطن  األكــاديــمــي مــن جــامــعــة جـ
وجميع الخريجين، وعبر عن فخره بما 

ساعدتهم  مهنية  إنـــجـــازات  مــن  حــقــقــوه 
أوكــلــت  حــيــث  تحقيقها،  عــلــى  دراســتــهــم 
منهم  عـــدد  إلـــى  وشــركــاتــهــم  مؤسساتهم 

إدارة مشاريع كبيرة وحيوية.
الــحــواج  الـــذي عبر فيه  الــوقــت  وفــي 
عن اعتزازه بوصول عدد خريجي برنامج 
 201 إلـــى  الــهــنــدســيــة  اإلدارة  مــاجــســتــيــر 
بالشراكة األكاديمية  أكد سعادته  خريج، 
الجامعة  تجمع  التي  المميزة  والعلمية 
األهــــلــــيــــة بـــجـــامـــعـــة جـــــــــورج واشـــنـــطـــن 

األمريكية.
ــيـــس الــجــامــعــة  ــد رئـ ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
أن  العالي  منصور  البروفيسور  األهلية 
ذو  الهندسية  اإلدارة  ماجستير  برنامج 
مجلس  ودول  لــلــبــحــريــن  عــالــيــة  قــيــمــة 
لــذلــك ضمن  ايــضــا،  الخليجي  الــتــعــاون 
بحرينيون  خريجون  الخريجين  قــوائــم 
مجلس  دول  مختلف  ومـــن  وســعــوديــون 

التعاون.
وأضـــــاف: اســتــمــر الــبــرنــامــج بــدرجــة 
رائع  مشترك  فريق  لدينا  عالية،  نجاح 
يــديــر هــذا الــبــرنــامــج مــكــون مــن اســاتــذة 

وجامعة  األهلية  الجامعة  من  مؤهلين 
جورج واشنطن األمريكية، حيث يشرف 
هذا الفريق على جميع جوانب البرنامج، 
ويحرص على تحصيل الدارسين جميع 
المطلوبة للحصول  والمهارات  القدرات 

على درجة التخرج بكل جدارة واقتدار.
الدكتور  البرنامج  أكد منسق  بــدوره 
صـــاح الــحــمــد أهــمــيــة تــبــادل الــخــبــرات 
ــارف بـــيـــن مـــجـــتـــمـــع الـــجـــامـــعـــة  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
وبعضهم  الخريجين  وبين  وخريجيها، 
قيادتي  بــحــرص  منوها  أيــضــا،  البعض 
ــورج  ــ ــة جـ ــعــ ــامــ ــة وجــ ــيــ ــلــ الـــجـــامـــعـــة األهــ
بالخريجين  االلــتــقــاء  عــلــى  واشــنــطــن 
وجها لوجه واالستماع إلى انطباعاتهم 
ــاربـــهـــم الــنــاجــحــة  ــلـــى تـــجـ ــعــــرف عـ ــتــ والــ

والمتميزة.
الجدير بالذكر أن الجامعة األهلية 
تقدم 7 برامج بدرجة الماجستير، يشكل 
ماجستير اإلدارة الهندسية واحدا منها 
جامعة  مع  بالشراكة  الجامعة  وتقدمه 
ــورج واشـــنـــطـــن األمـــريـــكـــيـــة لـــمـــا لــهــا  ــ جــ

من خبرة واسعة في هذا المجال.

»الأهلية« و»جورج وا�سنطن« حتتفيان بـ201 خريج
التعاون مجل�س  ودول  البحرين  في  متقدمة  مواقع  تبواأوا  خريجونا  الحواج: 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16439/pdf/1-Supplime/16439.pdf?fixed7754
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326957


العدد:  16439

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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
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العمل من �سن 18 اإلى اللحد

فــي عموم فرنسا االضطرابات  تــجــددت  الــجــاري  مــارس  فــي 
خالل  بينما  الستين،  فوق  المعاش  سن  لرفع  الرافضة  العامة 
السنوات القليلة الماضية رفعت العديد من الدول األوروبية سن 
التقاعد من العمل من 60 إلى 65 سنة، ومن حق كل من يمضي 
أكثر من 15 سنة في الخدمة في معظم تلك البلدان أن يطالب 
بتقاعد مبكر، أي قبل أن يبلغ سن التقاعد الرسمي. ولسنوات 
ويتم  التقاعد،  أبلغ  أن  بعد  أفعل  مــاذا  هو:  الشاغل  ظل شغلي 
تفنيشي؟ ثم انتبهت إلى أن اهلل أكرمني بمهنة )الصحافة( ليس 
والقدمان قادرتان  ونــازل،  النفس طالع  فيها سن تقاعد طالما 

على الحركة وأصابع اليد لم تتعرض للتكلس والتيبس.
في العالم العربي عموما قد يتجاهل المسؤولون النصوص 
ولكنهم ال  والخطيرة،  الكبيرة  األمور  القطعية، حول  واألحكام 
يتجاهلون »اللوائح« التي تنص –مثال– على أن االنسان يصبح 
الستيني  الستين! ولو كان  أن يبلغ  الفائدة بعد  »كشرة« وعديم 
المختص  اإلدارة  أو مجلس  الوزير  قــرار من  بد من  فال  »فلتة« 
بأمور  مشغول  فالوزير  حمار!  يا  وعيش  خدمته،  أمــد  لتمديد 
أكثر أهمية، واجتماعات مجالس اإلدارة ال يتوافر فيها النصاب 
الذي  المقلوب  اللوائح  منطق  أيضًا  وهناك  بسهولة،  القانوني 
الشباب: آسفون ال  ُيشهر في وجــوه  أن  وهــو  مــرارا  تحدثت عنه 
نستطيع توظيفك ألنك تفتقر إلى شرط الخبرة! وال تستطيع 
أن ترد على من يقول مثل هذا الكالم: وأنت ما شاء اهلل واسم اهلل 

عليك طلعت من بطن أمك وعندك خبرة عشر سنوات!
والمصيبة بالنسبة إلى أمثالي الذين يعملون خارج أوطانهم 
غير  بــالدك  وحكومة  وظيفتك،  وتفقد  الستين  تبلغ  مــزدوجــة: 
مسؤولة عنك بأي شكل، )وهي أصاًل غير مسؤولة عنك أو عن 
غيرك، وإال لما طفشت من بلدك، والشاعر يقول: يقيم الرجال 
الموسرون بأرضهم/ وترمى النوى بالمقترين المراميا(. يعني 
ليس هناك ما يؤهلك يا وافد ويا »غريب بلدك« للحصول على 
الحل؟  ما  االجتماعي!  الضمان  نوع من  أي  أو  تقاعدي  معاش 
الحل هو أن يعمل الواحد منا إلى اللحد؛ يعني يظل يعمل في 
البعض  يفعل  كما  بل  ميتًا،  يسقط  أن  إلــى  متاحة  وظيفة  أي 
تتحسب إلنهاء الخدمات بتزويد نفسك بشهادات ميالد وخبرة 
من صنف »لكل حادث حديث«، فيكون عمرك هنا 54 سنة وهناك 

49 سنة.. إلخ.
هـــذا أمـــر مــحــزن، فــمــن حــق أي انــســان أن يــرتــاح جـــزءا من 
الكرامة.  الستين ويعيش مستورا وموفور  أن يتجاوز  عمره بعد 
آسف فقد استخدمت كلمة »حق« في غير موضعها في الجملة 
الــســابــقــة، فــال أذكـــر منذ ولـــدت أنــه أتــيــح لــي أن أقـــول »هـــذا من 
كبرت  وكــلــمــا  تــذكــر،  حــقــوق  بــال  يعني قضيت طفولتي  حــقــي«، 
ــان حــق الــمــتــقــدمــيــن في  قــل هــامــش الــحــقــوق.. فــيــمــا مــضــى كـ
السن مضمونًا بـ»عيالهم«، ومن ثم كان الناس ينجبون بكميات 
السند  لديهما  بأن  الوالدان  أحس  الذرية  كثرت  وكلما  تجارية، 
األبناء  على  يفرض  كــان  األســري  التكافل  ألن  الشيخوخة،  في 
تسمع  زمان  في  لكننا  للوالدين.  الكريم  العيش  توفير  والبنات 
فيه أن شابًا انتزع حشوة الذهب من ضرس أمه كي يجمع المبلغ 
قاسيًا  نفسه صــار  والزمن  »كشخة«.  جــوال  هاتف  لشراء  الــالزم 
بعد أن صارت الكماليات ضروريات، ولم تعد الرواتب تكفي سداد 
الجوال  الهاتف  )مثال  التي صارت ضروريات  الكماليات  فواتير 
بـــررة فقد ال يكونون  عــيــال  لــو عــنــدك  واالنــتــرنــت(. يعني حتى 
إمــا لضعف  في شيخوختك،  يمكنهم من مساعدتك  وضــع  في 
مداخيلهم وإما ألن ما يكسبونه ال يكفي إلعالة عيالهم الذين 
هم »أحفادك«، وواقع الحال عندنا هو أنه برغم ارتفاع الرواتب 
الشرائية  القوة  أضعف من حيث  فإن مداخيلنا تصير  ظاهريًا 
من عام إلى آخر؛ فأمور االقتصاد عندنا تسير خبط عشواء، وكل 
شيء ذي قيمة يتعرض »للشفط واللفط واللهف«.. وحكوماتنا 

تكره التخطيط ألنه »ليس من موروثنا وثقافتنا«.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: روي ماثيوس

ــنــــان الــبــحــريــنــي  ــفــ أكــــــد الــ
ينفصل  لــم  أنـــه  حــســن محمد 
مــســرحــيــا عـــن الـــفـــنـــان ســامــي 
ــتــــخــــدام  رشــــــــــــدان، رافـــــضـــــا اســ
معلقا  ــفـــصـــال،  االنـ مــصــطــلــح 
الكلمة  هذه  أحبذ  »ال  بالقول: 
أو  بيننا  مــا  زعــل  هناك  وليس 
عــدم تــراض، األمــور كلها تمت 
ــي مـــــا بــــيــــن جــمــيــع  ــراضــ ــتــ ــالــ بــ

األطراف«.
ــات  ــحــ ــريــ ــصــ وذكــــــــــــر فـــــــي تــ
لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج« أن »ســامــي 
رشــــــدان لـــديـــه عــمــل مــســرحــي 
مــخــتــلــف خـــــالل الـــعـــيـــد، يــتــم 
ــة  ــركــ تــــقــــديــــمــــه مـــــــن قـــــبـــــل شــ

يجمعنا  أن  وأتـــمـــنـــى  ســـامـــي، 
عـــمـــل مـــســـرحـــي خــــــالل فـــتـــرة 
مــا«. وأضــاف: »نحن وقعنا مع 
الشركة المنتجة لقروب مافيا 

سكراب منذ البداية«.
ولــفــت حــســن مــحــمــد إلــى 
أن »غياب سامي رشــدان يخلق 
نقصا ضمن العمل المسرحي، 
ننكر  وال  »مايسترو«.  باعتباره 
مــســرحــيــة  قــــروبــــات  ــور  ــهـ ظـ أن 
العلي  كـــقـــروب طــــارق  جـــديـــدة 
وقروب حسن البالم في الكويت 
وناجحة،  جديدة  تجارب  خلق 
ولكن قد تجتمع تلك القامات 

الفنية يوما ما«.
مع  ويستعد حسن محمد 
لتقديم  مــافــيــا ســكــراب  قــــروب 
مــســرحــيــة »آخـــــر حـــبـــة« خــالل 
عـــيـــد الـــفـــطـــر الـــســـعـــيـــد، حــيــث 

ــات فــــي فــبــرايــر  ــروفــ ــبــ بــــــدأت الــ
نجوم  العمل  ويضم  الماضي، 
الـــمـــســـرح الـــبـــحـــريـــنـــي، بــيــنــهــم 
علي،  البسام  الــجــراش،  سلوى 
التمار،  جعفر  الــســاري،  جعفر 

وفاء مكي وبودانة.
وأوضــــــــــــح حــــســــن مــحــمــد 
يسعى  الــمــســرحــي  الــعــمــل  أن 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــى إيـــــصـــــال مـ ــ ــ إلـ
الهادفة  االجتماعية  الرسائل 
إلــــى مــخــتــلــف شـــرائـــح وفــئــات 
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، وذلـــك 
ــيــــدي عــائــلــي  ــومــ ــي قــــالــــب كــ ــ فـ
اليومية  التحديات  يستعرض 

للمواطن البحريني.
وأشـــــار إلــــى أنــــه ســيــقــدم 3 
شـــخـــصـــيـــات مــخــتــلــفــة ضــمــن 
بــيــنــهــا شخصية  مـــن  الـــعـــمـــل، 
خـــــــــاتـــــــــون الـــــمـــــحـــــبـــــبـــــة لــــــدى 

الــجــمــاهــيــر الــتــي ســتــظــهــر في 
لوحة واحدة.

ــاق آخـــــــر، كــشــف  ــيــ وفــــــي ســ
التحضير  عـــن  مــحــمــد  حــســن 
ــى  ــحــ ــد األضــ ــيــ لـــمـــســـرحـــيـــة عــ
»قنبلة«  ستكون  الــتــي  المقبل 
أسماها، حيث سيكون  ما  وفق 
األول من  الــمــســرحــي  الــعــرض 
فيه مجموعة  ويــشــارك  نــوعــه، 

من الممثلين البحرينيين.
ــام مــمــثــلــيــن  ــمـ ونـــفـــى انـــضـ
أن  مبينا  البحرين،  خــارج  مــن 
المحلية  الــشــبــابــيــة  الــطــاقــات 
تمتلك مواهب ويجب أن تمنح 
الجمهور  أن  فرصا، وخصوصا 
الخليجي بدأ يحضر العروض 
المحلية، لكونها تعود بهم إلى 
الـــمـــســـرح الــخــلــيــجــي الــقــديــم 

البعيد عن اإلسفاف.

يقدم 3 �صخ�صيات يف »�آخر حبة«

ح�س�ن محم�د: ل�م اأنف�س�ل ع�ن �س�امي ر�س�دان 

متيزن ب�صياغة الق�صة وت�صميم ال�صخ�صيات والتمثيل..

م�س�رح الظ�ل يك�س�ف ع�ن فنان�ات موهوب�ات بابتدائي�ة غرناط�ة
مسرح  مــع  »أبــــدع  فعالية  كشفت 
االبتدائية  غــرنــاطــة  بــمــدرســة  الــظــل« 
لـــلـــبـــنـــات عــــن نـــخـــبـــة مــــن الـــفـــنـــانـــات 
الــمــوهــوبــات مــن طالبات  الــصــغــيــرات 
الــحــلــقــة األولـــــى، الـــالتـــي تــمــيــزن في 
اخــتــيــار أفــكــار األعـــمـــال الــمــســرحــيــة، 
وتصميمها  شــخــصــيــاتــهــا،  وتــحــديــد 

يــــدويــــًا، ومــــن ثـــم إعــــــداد الــســيــنــاريــو 
والحوار، والعرض أمام الجمهور.

وأشـــــــــرف عـــلـــى الـــتـــنـــفـــيـــذ فـــريـــق 
ــتــــاذة  »بـــصـــمـــة إبــــــــداع« بــــإشــــراف األســ
عـــفـــاف الــســيــد جــــــواد، الـــتـــي أشــــارت 
لالحتفال  أقــيــمــت  الفعالية  أن  إلـــى 
ــرة، بــأســلــوب فــنــي تــربــوي،  ــ بــيــوم األسـ

لــلــتــعــبــيــر عـــن مــــدى حـــب الــطــالــبــات 
وعــالقــتــهــن بــأســرهــن، حــيــث تــم إبـــراز 
ــات عــبــر  ــوبـ ــوهـ ــمـ ــار الـــطـــالـــبـــات الـ ــكــ أفــ
تقديمه  تم  الــذي  المسرحي  العرض 
في الفسحة المدرسية، والذي أظهر 
قدراتهن الفنية واألدبية واالجتماعية 

واللغوية واألخالقية.

ــاف أن  ــفــ وأضـــــافـــــت األســــــتــــــاذة عــ
الطالبات تألقن في اختيار القصص 
ــة، وتـــحـــديـــد  ــاركــ ــشــ ــمــ والــــنــــصــــوص الــ
شخصياتها، وطباعتها ومن ثم قصها 
تدريب  مع  عــود خشبي،  في  ووضعها 
طــالــبــتــيــن مــوهــوبــتــيــن عــلــى الــعــرض 
مثل  أن  إلـــى  مــشــيــرًة  األداء،  وكيفية 

كبيرًا  تــأثــيــرًا  تحمل  الفعاليات  هــذه 
يتفاعل  الــــذي  الــطــفــل  نفسية  عــلــى 
واألنشطة  باللعب  التعّلم  مــع  كثيرًا 
الــمــمــتــعــة مـــن بــيــنــهــا الــمــســرح الـــذي 
واكتساب  اللغوية  حصيلته  من  يزيد 
ــن الــســيــاق  ــردات الــــجــــديــــدة مــ ــفــ ــمــ الــ

الدرامي المشوق.

يستضيف مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة 
والــبــحــوث الــبــاحــث والــمــعــمــاري الــســعــودي ســامــي الــعــنــقــاوي، في 
محاضرة عنوانها »الميزان بين الثابت والمتحول«، حيث سيسلط 
الضوء فيها على المنظومة الفكرية في مجال العمارة والعمران. 
يــأتــي ذلـــك فــي إطـــار الــمــوســم الــثــقــافــي »عــلــى قـــدر حلمك تتسع 
األرض« اليوم اإلثنين 27 مارس 2023، عند الساعة التاسعة مساًء، 

في مقر المركز.
مكة،  مواليد  مــن  ســعــودي  معماري  العنقاوي  سامي  أن  يذكر 
لندن.  الحجازي اإلسالمي من جامعة  المعمار  الدكتوراه في  نال 
له فلسفة رائدة في المعمار تتلخص في ضرورة اإلبداع في أنماط 
في  وجمالياتها  أغراضها  واستلهام  التقليدية  اإلسالمية  العمارة 
العالم  فــي  الــحــاصــل  التقليد  ضــد  نفسه  ويعتبر  حــديــثــة،  قــوالــب 
بفكر  المتأثرين  أشــد  مــن  وهــو  الــنــيــويــوركــيــة،  للعمارة  اإلســالمــي 
العمارة  ارتباط  بضرورة  القائل  فتحي  حسن  المصري  المعماري 
ــان. والــعــنــقــاوي مــحــاضــر ســابــق فــي مــتــحــف الــتــراث  ــسـ ببيئة اإلنـ
والفنون التابع لجامعة هارفارد، كما أنه مؤسس مركز أبحاث الحج 
الذي ترأسه بين 1975 و1983. وقد سعى في ترميم وتجديد العديد 

من العمارات التاريخية في الحجاز.

أظـــهـــرت دراســـــة أجــرتــهــا مــجــمــوعــة بحثية 
الدراسة  شملتهم  ممن   %50 حوالي  أن  يابانية 
قالوا إنهم يتخذون قرارا بشأن ارتداء كمامات، 

اعتمادا على ظروف العدوى في منطقتهم. 
 وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية »إن إتش كيه« 
أمس أن الدراسة أظهرت أن 30% قالوا إن قرارهم 
األشــخــاص  مــن  الكثير  كــان  إذا  مــا  إلــى  يستند 

حولهم يرتدون كمامات. 
ــاذ  ــ ــتــ ــ وتـــــــجـــــــري مــــجــــمــــوعــــة بـــــقـــــيـــــادة األســ

تــيــســوكــي بجامعة  نـــاكـــات  الــمــســاعــد  الــجــامــعــي 
بجامعة  ريو  تاكاكو  المساعد  واألستاذ  طوكيو، 
هوتوتسوباشي، دراسة  الكترونية أسبوعية منذ 

أغسطس الماضي.
حصلت  التي  البيانات  المجموعة،  ونشرت 

عليها في األسبوع األول من هذا الشهر. 
كــانــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة قــد خــفــفــت من 
الــقــواعــد اإلرشـــاديـــة الرتــــداء الــكــمــامــات فــي 13 
مارس الجاري، ليصبح األمر متروكا لألفراد أن 
أقنعة أوجه  ارتداء  إذا كانوا يريدون  يحددوا ما 
ممن  5ر%66  أن  الــدراســة  نتائج  وكشفت  ال.   أم 
تم استطالع آرائهم، قالوا إنهم دائما أو عادة ما 
يرتدون كمامات عندما يسيرون في شوارع تشهد 
حركة مرور منخفضة، وقال 6ر82% إنهم يفعلون 
ذلك دائما أو عادة عندما يقومون بالتسوق في 

متاجر أو أماكن أخرى. 
 ولم يطرأ تغيير على هذه األرقام منذ العام 
اليابانية  بــرس  وكــالــة جيجي  كــانــت  الــمــاضــي.  
ــارت إلــى تــراجــع عــدد االصــابــات بكورونا  قــد أشـ
في البالد في النصف األول من الشهر الجاري 
ــل إجــمــالــي  ــالـــة. وبـــذلـــك وصــ ــــف حـ بـــواقـــع 13ألــ
اإلصابات إلى 33 مليونا و392 ألفا و879 حالة، 
مرضى  بين  الوفيات  عــدد  إجمالي  ارتفع  فيما 
كوفيد19- بواقع 307 حاالت، ليصل إلى 73 ألفا 

و556 حالة.  

 المعماري ال�سعودي �سامي العنقاوي يطرح 
»ال��م��ي��زان ب��ي��ن ال��ث��اب��ت وال��م��ت��ح��ول« 
ال��ي��وم  اإب��راه��ي��م  ال�سيخ  م��رك��ز  ف��ي 

����س���ل���وك ال���ي���اب���ان���ي���ي���ن ف����ي ارت�������داء 
ال����ك����م����ام����ات ل�����م ي���ت���غ���ي���ر م���ن���ذ ع���ام 

} حسن محمد.

} جانب من الفعالية.

نيويورك  في  ميجورز  جوناثان  الممثل  اعتقل 
سيتي في مطلع االسبوع التهامه باالعتداء بالضرب 
والــتــحــرش، مــا أدى الـــى ســحــب الــجــيــش االمــريــكــي 
اعالنات جديدة يظهر بها الممثل نجم فيلم »كريد 
ميجورز  إن  ميجورز:  ومحامي  الشرطة  وقــالــت   .»3
اعتقل صباح السبت في مانهاتن عقب نزاع أسري. 
ــدى الـــجـــوائـــز فـــي حــفــل جــوائــز  ــ ــدم مـــيـــجـــورز احـ ــ وقـ
االخر  البطل  جــوردان  بي.  مايكل  االوسكار بصحبة 

لفيلم »كريد 3«.
من  تبلغ  امــرأة  ان  نيويورك  ادارة شرطة  وقالت 
في  طفيفة  اصــابــات  من  تعاني  عاما  ثالثين  العمر 
حالة  فــي  المستشفى  الـــى  ونــقــلــت  وعــنــقــهــا  رأســهــا 
المحكمة  أمــام  عاما(   33( ميجورز  ومثل  مستقرة. 
عندما استدعته في وقت الحق السبت وأخلي سبيله 
اتــهــامــه فــي دعـــوى جنائية  كــفــالــة. وجـــرى  مــن دون 
في  تسبب  مــا  وجــهــهــا،  على  امـــرأة  بــضــرب  بالتعدي 
جــرحــهــا خــلــف أذنـــهـــا وبــجــذبــهــا مـــن يــدهــا وعنقها 
مــا تسبب فــي احـــداث رضــوض بهما. وقــال الجيش 
اعالنية  انه سيسحب بشكل مؤقت حملة  االمريكي 

جديدة يظهر بها ميجورز.
باسم  المتحدثة  فرانشيسكو  دي  ــورا  لـ وقــالــت 

»على  بيان  في  بالجيش  المؤسسي  التسويق  مكتب 
الرغم من أن السيد ميجورز بريء حتى تثبت ادانته 
تــمــلــي عــلــيــنــا الــحــيــطــة أن نــســحــب اعــالنــاتــنــا حتى 

يكتمل التحقيق في هذه المزاعم«.
وبــــزغ نــجــم مــيــجــورز فــي فــيــلــم »ذا الســـت بــالك 
أســود في سان  »اخــر رجل  ان سان فرانسيسكو«  مان 
مان  »انــت  فيلم  في  وظهر   2019 انتاج  فرانسيسكو« 
والــدبــور  النملة  »الــرجــل  كوانتامينا«  واســـب  ذا  انــد 

جنون الكم« الذي عرض هذا العام.

اع���ت���ق���ال ال��م��م��ث��ل ج���ون���اث���ان م��ي��ج��ورز 
ف���ي ن���ي���وي���ورك ب��ت��ه��م اع����ت����داء ب��ال�����س��رب

 خلصت دراسة إلى أن ستة من بين 
يعانون  بريطانيا  في  بالغين  كل عشرة 
ــيـــا، وهـــو  ــبـــاب الـــدمـــاغـــي يـــومـ مــــن الـــضـ
مجموعة  لوصف  رسمي  غير  مصطلح 
مـــن األعــــــراض تــشــمــل ضــعــف الــتــركــيــز 
والشعور باالرتباك والتفكير بشكل أكثر 

بطئا والتشوش العام. 
ــة إلـــى جائحة  كــمــا أشــــارت الـــدراسـ
كورونا كأحد األسباب الرئيسية لإلسابة 

بالضباب الدماغي.  
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »ديـــــلـــــي مـــيـــل« 
الــتــي كلفت  الـــدراســـة،  أن  الــبــريــطــانــيــة 

بإجرائها شركة »فيوتشر يو كامبريدج« 
لــمــكــمــالت األغــــذيــــة، خــلــصــت إلــــى أن 
الـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــرتـــفـــعـــة مــــن الـــتـــوتـــر 
والــقــلــق تسبب مــعــانــاة نحو  واالكــتــئــاب 
36 مليون شخص من النسيان وضعف 

التركيز.
وقــــــــــــد قــــــــــــال أكــــــــثــــــــر مـــــــــن نـــصـــف 
البريطانيين إن ذاكرتهم أصبحت أسوأ 
خالل العامين الماضيين، كما قال %61 
إنــهــم يــشــعــرون بــالــتــشــوش نــحــو عــشــرة 

مرات يوميا.  
ــام فـــــيـــــري اســــتــــاذ  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ وقــــــالــــــت مـ

العامين  مدار  »على  الجزيئية  االحياء 
الــمــاضــيــيــن، وبــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، 
تعرضنا جميعا لمستويات مرتفعة من 
التوتر. لقد شعرنا بالقلق إزاء صحتنا 
وعدم  وأصدقائنا  أسرتنا  أفــراد  وصحة 
عــواقــب  نــــرى  واآلن  الــوظــيــفــي،  ــــن  األمـ

ذلك«. 
 وأضـــافـــت: »الــتــوتــر يــزيــد هــرمــون 
ــات أن  ــ ــدراســ ــ ــزول، وتـــظـــهـــر الــ ــيــ ــورتــ ــكــ الــ
الكورتيزول  من  المرتفعة  المستويات 
لفترة طويلة يمكن أن يكون لها ارتباط 
بضعف الوظيفة المعرفية بشكل عام«. 

لفترة  الكورتيزول  »إفراز  وأوضحت 
طويلة يمكن أن يؤدي أيضا إلى ضباب 
على  يؤثر  أن  يمكن  إنــه  الــدمــاغ، حيث 
ــمــــخ مـــهـــمـــة لــلــمــعــرفــة  ــق فــــي الــ ــاطـ ــنـ مـ
ــات الـــعـــقـــلـــيـــة الــمــســتــخــدمــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ )الـ

للحصول على المعرفة والفهم(«.  
ويذكر أن مركز الصحة العقلية كان 
كــورونــا أن نحو  قــد قــدر خــالل جائحة 
ربما  البريطانيين  مــن  ماليين  عــشــرة 
يــحــتــاجــون إلـــى دعـــم صــحــي عقلي في 

أعقاب الجائحة.

درا�سة: 6 من بين كل 10 بريطانيين يعانون من ال�سباب الدماغي يوميا
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الداخلية  وزيـــرة  أثـــارت صــور 
الــبــريــطــانــيــة، ســويــا بــريــفــرمــان، 
أمــام  الصحافة  التقطتها  الــتــي 
غير  المهاجرين  احتجاز  مــراكــز 
ــي روانـــــــــدا غــضــب  الـــشـــرعـــيـــيـــن فــ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن 
والــصــحــافــيــيــن.  حــيــث تـــداولـــت 
ــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــواقــ مــ
وصـــــــــحـــــــــف ووكــــــــــــــــــــــــــاالت صــــــــور 
لبريفرمان وهي في قمة سعادتها 
إليواء  المخصصة  األماكن  أمام 

الاجئين من بريطانيا. 
بــريــفــرمــان  زارت  قـــد  وكـــانـــت 
روانـــــــــدا يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، إلجـــــراء 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــات حــــــــول االتــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ مــ
الـــمـــوقـــعـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن بــشــأن 
الـــاجـــئـــيـــن. وأكـــــــدت بــريــفــرمــان 
الــتــزامــهــا بــالــصــفــقــة الــتــي تقدر 
إسترليني،  جــنــيــه  مــلــيــون  بـــــ140 
ــرة  والــتــي كــانــت قــد أبــرمــتــهــا وزيـ
باتيل  بريتي  السابقة  الداخلية 
إلرســــال   ،2022 عــــام  أبـــريـــل  فـــي 
الشرعيين  غير  الــلــجــوء  طالبي 
إلى رواندا.  وأوضحت بريفرمان، 
أنه وبمجرد صدور حكم استئناف 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي لــنــدن في 
ســتــعــمــل   ،2023 ــيـــســـان  أبـــريـــل/نـ
بريطانيا على إرسال المهاجرين 
روانــدا  إلــى  فـــورًا  الشرعيين  غير 

في الصيف القادم. 
وعـــــــــــــــــــــــــــارض صــــــحــــــفــــــيــــــون 
التعتيم  مــعــارضــون  بــريــطــانــيــون 
ــلـــى  ــل عـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــحـ ــ ــ اإلعــــــــــامــــــــــي الـ
الــمــذكــورة،  للخطط  الــرافــضــيــن 

ــن لـــجـــأوا إلــــى الــمــنــصــات  ــذيــ والــ
لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم الــمــضــي 

قـــدمـــًا فـــي مــثــل هــــذه الــصــفــقــات 
»إنــهــا مجحفة بحق  قــالــوا  الــتــي 

الــاجــئــيــن الــفــاريــن مــن الــحــرب 
والفقر«.

يـــــحـــــرص الــــــعــــــرب والــــمــــســــلــــمــــون فــي 
الــبــرازيــل،  فــي  وتــحــديــدا  الاتينية،  أمــريــكــا 
عــلــى اســتــقــبــال شــهــر رمـــضـــان، رغـــم تركهم 
الــوطــن الــعــربــي لــعــقــود. وذكـــر عــمــاد خليل 
البرازيل  فــي  اللبنانية  الجالية  أفـــراد  أحــد 
لموقع »سكاي نيوز عربية« بعض المشاهد 
والعادات التي تنتشر بين العرب في البرازيل 
أمــام محات  رمــضــان: يكثر االزدحــــام  شهر 
والــســوريــة  اللبنانية  خــصــوصــا  الــحــلــويــات، 
القريبة من المساجد أو التابعة لها غالبا. 
ويغلب الطابع الشامي على موائد اإلفطار 
أعـــداد  إلـــى غلبة  بالنظر  رمــضــان  فــي شــهــر 
الــمــهــاجــريــن الــســوريــيــن والــلــبــنــانــيــيــن بين 

ويتناول  البرازيل.  في  اإلسامية  األوســاط 
بــرامــج  وتعتبر  اإلفـــطـــار،  طــعــام  المسلمون 
ــن أهـــم  اإلفــــطــــار الـــجـــمـــاعـــيـــة واألســـــريـــــة مــ
لــأســر المسلمة  الـــعـــام  الــســلــوك  يــمــيــز  مـــا 
اإلفطار  بــرامــج  الشهر.  هــذا  فــي  البرازيلية 
ــا أن تـــكـــون بــرعــايــة مــؤســســة  الــجــمــاعــي إمــ
خيرية تحرص على تقديم الطعام المجاني 
للفقراء أو الذين يسكنون في مناطق بعيدة 
في  اإلفــطــار  عليهم  ويــتــعــذر  المساجد  عــن 
ــا مـــن محسنين  ــ وإمـ أســــرهــــم،  ــع  مـ بــيــوتــهــم 
ــمـــؤســـســـات اإلســـامـــيـــة  ــنــــيــــاء. وتـــهـــتـــم الـ أغــ
العربية وبخاصة الخليجية في إقامة مثل 
هذه اإلفطارات الرمضانية، ويهتم القائمون 

على المراكز اإلسامية البرازيلية بإقامتها 
من أجل التعريف باإلسام، ولهذه الوجبات 
في  المسلمين  عــلــى  إيــجــابــي  ســيــاســي  ــٌر  أثــ
مما  واحـــدة  كتلة  ُتظهرهم  حيث  الــبــرازيــل، 
البرازيلية  واألحـــزاب  السياسة  رجــال  يدفع 
الذي  السياسي  للثقل  نظرا  ودهــم  لخطب 
الصحفي  وقــــال  الــمــجــتــمــع.  فـــي  يــمــثــلــونــه 
البرازيل  في  المقيم  فرحات  علي  اللبناني 
األجــواء  :»تشبه  عربية  نيوز  سكاي  لموقع 
الرمضانية في البرازيل األجواء في كثير من 
التفاصيل  بعض  باستثناء  العربية  الـــدول 
ال  التي  الرمضانية  الزينة  أبرزها  الصغيرة 

تعلق في الشوارع«.

وحلويات مطاعم  زينة  البرازيل..  في  »عربية«  رم�ضانية  عادات 
} تزيين المطاعم ومحال الحلويات.

اب��ت�����ض��ام��ة وزي������رة خ���ارج���ي���ة ب��ري��ط��ان��ي��ا اأم����ام 
م���راك���ز االح���ت���ج���از ف���ي روان������دا ت��ث��ي��ر ال��غ�����ض��ب 

كــشــفــت تــقــاريــر جـــديـــدة أن 
محادثات  يجري  أنـــدرو  األمــيــر 
مـــــــع مــــؤلــــفــــيــــن أمــــريــــكــــيــــيــــن، 
استعداًدا لكتابة سيرته الذاتية 
أن يروي فيها  المقرر  التي من 
بــحــســب صحيفة  شــــــيء«،  »كــــل 
الصحيفة  ونقلت  ميل«.  »ديلي 
مقربة  عن مصادر  البريطانية، 
أن مذكراته  أنــــدرو،  األمــيــر  مــن 
المرتقبة ستكون بمثابة »الجزء 
الــثــانــي مــن مــذكــرات )اســبــيــر(، 
وذلـــك بعد كــتــاب األمــيــر هــاري 
الــمــثــيــر لــلــجــدل الــــذي أصـــدره 
فإن  للصحيفة،  ووفًقا  أخــيــًرا«. 
الذاتية  أن سيرته  أنــدرو يعتقد 
»قد تسمح له بتصحيح األمور 
ــاب فــضــيــحــة عــاقــتــه  ــقــ فــــي أعــ
جيفري  الـــراحـــل  بــالــمــلــيــارديــر 
إبــســتــايــن الــمــتــهــم بــالــتــحــرش 
واتهامه  بــالــقــاصــرات  الجنسي 

ــيـــة مــع  ــنـــسـ ــة جـ ــ ــــاقـ بـــــوجـــــود عـ
فــيــرجــيــنــيــا جــــوفــــري«. وأشــــارت 
التقارير إلى أن »محاولة أندرو 
بعد  تأتي  الذاتية  سيرته  كتابة 
بي سي(  )بــي  قناة  مقابلته مع 
في 2019 التي أسفرت عن نتائج 
الملكية«.  حياته  على  عكسية 

األمير  من  مقرب  مصدر  وقــال 
»ســـيـــكـــون  األخـــــيـــــر  إن  أنــــــــــدرو 
المنبع األصلي لمذكرات سبير، 
التي  المواد  من  الكثير  وهناك 
بــهــاري،  مقارنة  روايــتــهــا،  يمكن 
في  بكثير  أكبر  عمق  لديه  فهو 
منه«.  االستفادة  يمكن  التاريخ 

سيمنحه  »الــكــتــاب  أن  وأضــــاف 
ـــه  ــتـ ـــاقــ الـــــــفـــــــرصـــــــة لـــــــشـــــــرح عـ
كامل  بشكل  إبستاين  بجيفري 
ذلك،  عن  الناتجة  والتداعيات 
ــة إلـــــى أنـــــه ســيــعــطــي  ــافــ بــــاإلضــ
أيـــًضـــا فــكــرة رائـــعـــة عـــن األمــــور 
ــة لــلــعــائــلــة الــمــالــكــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الصحيفة:  وقالت  وعاقاتهم«. 
ــدرو يجري  أنــ أن األمــيــر  »تــــردد 
مناقشات مع الكاتبة األمريكية 
دافني باراك، التي كتبت السيرة 
اإلنــجــلــيــزيــة  للمغنية  الــذاتــيــة 
إيمي واينهاوس ورئيسة الوزراء 
بينظير  السابقة  الباكستانية 
إلى  ميل«  »ديلي  ولفتت  بوتو«. 
أن اثــنــيــن مـــن كــبــار الــنــاشــريــن 
ــيــــة  ــيــــرة الــــذاتــ ــالــــســ ــمـــان بــ مـــهـــتـ
المرتقبة ألندرو التي يمكن أن 

تكون »صفقة مربحة له«.

على خطى هاري.. االأمير اأندرو ي�ضتعد لكتابة �ضيرته الذاتية

} تعبيرية.

ــر نــــــــــورث ويــــســــت،  تــــحــــضــ
ابــنــة مــشــهــورة بـــرامـــج الــواقــع 
ــان،  ــيـ ــارداشـ األمــريــكــيــة كــيــم كـ
ــال من  ــمــ ــالـــم األعــ لـــدخـــول عـ
ــة.  ــاريـ تـــجـ عــــامــــات  ــال 4  ــ خــ
وتــتــضــمــن الــعــامــة الــتــجــاريــة 
ــنــــورث، الــبــالــغــة من  األولــــــى لــ
العناية  خــط  أعـــوام،   9 العمر 
بــالــبــشــرة الــــذي يــحــتــوي على 
ــدد مـــــن الـــمـــنـــتـــجـــات مــثــل  ــ ــ عـ
ــــوت الـــوجـــه وجــل  كــريــمــات وزيـ
االســـتـــحـــمـــام، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مستحضرات التجميل. وتركز 
العامة التجارية الثانية على 
األلعاب التي تتكون من ألعاب 
ــيـــة ودمــــى  شـــخـــصـــيـــات كـــرتـــونـ
وإكـــســـســـوارات وألـــعـــاب الــرســم 

وألــعــاب الــرضــع واالســتــحــمــام 
ــا. وبـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
التجارية  العامة  تركز  ذلــك، 
الــثــالــثــة عــلــى قــطــاع اإلعـــان، 
فيما تهدف العامة التجارية 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الــــــرابــــــعــــــة إلـــــــــى الـ
ــــاالت  ــــجـ ــي مـ ــ ــ ــة فـ ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ الــ
الشعبية.  والــثــقــافــة  الــتــرفــيــه 
ــورث حــصــدت  ــ نـ يـــشـــار إلــــى أن 
وصنعت  مــؤخــًرا  كبيرة  شــهــرة 
تجاوز  أن  بعد  لنفسها،  اسًما 
حــســابــهــا الــمــشــتــرك مـــع كيم 
كـــارداشـــيـــان عــلــى »تــيــك تــوك« 
كيم  وكانت  متابع.  مليون   15
سابًقا  تحدثت  قد  كارداشيان 
حــــــول الــــمــــواهــــب الـــمـــتـــعـــددة 
أشــارت  حيث  الكبرى،  البنتها 

أيـــًضـــا  لـــديـــهـــا  نــــــورث  أن  إلـــــى 
أن  يــذكــر  بالموسيقى.  شغف 
كـــيـــم كــــارداشــــيــــان قـــدمـــت فــي 
تـــجـــاريـــة  ــة  ــامــ عــ  2019 عــــــام 

أخرى لنورث، كانت تركز على 
الـــمـــابـــس، وفــــي هــــذا الــوقــت 
ســافــرت الــطــفــلــة مــع والــدتــهــا 

لحضور أسابيع الموضة.

االأعمال عالم  تقتحم  كاردا�ضيان  كيم  ابنة  وي�ضت  نورث 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

عملة 

المرتبة  فــي  الــبــحــريــنــي  الــديــنــار  ــلَّ  حـ
الثانية ضمن أقوى عشر عمات في العالم 
في سنة 2023 وفق تصنيف لمجلة فوربس 
بناء على قيمتها مقابل الدوالر األمريكي 
هو  البحريني  الــديــنــار  أن  المجلة  وبينت 
فوربس  وقالت  العالم  في  عملة  أقوى  ثاني 
عدد  على  بــنــاء  الــعــمــات  أقـــوى  حلت  إنــهــا 
الـــدوالر  مقابل  األجنبية  العملة  وحـــدات 
األمــريــكــي الــواحــد وتــصــدرت أربـــع عمات 
عربية ترتيب العمات األقوى عالميا لعام 
المركز  فــي  الــكــويــتــي  الــديــنــار  وحـــل   2023

الــكــويــتــي  الـــديـــنـــار  يـــشـــتـــري  حـــيـــث  األول 
الواحد 3,26 دوالرات أمريكية وهو مربوط 
البحريني  الدينار  أمــا  العمات  من  بسلة 
الدينار  ويشتري  الثاني  المركز  في  فحل 
البحريني الواحد 2,65 دوالر أمريكي وهو 
فحل  العماني  الريال  أما  بالدوالر  مربوط 
في المركز الثالث ويشتري الريال الواحد 

2,60 دوالر أمريكي .

ــالـــي  الـــمـ الـــــوضـــــع  ــذا  ــ ــ هـ أن  شـــــك  وال 
وسياسة  قـــرارات  نتيجة  جــاء  إنما  السليم 
في  الــبــاد  اقــتــصــاد  جعلت  حكيمة  مــالــيــة 
على  قــوي  وضــع  فــي  وعملتها  سليم  وضــع 
وجهد  لعمل  نتيجة  وهــو  العالم.  مستوى 
يــشــتــرك فــيــه الــجــمــيــع مــن الــحــكــومــة إلــى 
ــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن مــمــن  رجــــــال األعــــمــــال إلـ
لأعمال  النجاح  ليحققوا  الجهد  يبذلون 
على  إيجابا  ينعكس  ما  بها  يعملون  التي 
االقــتــصــاد وعــلــى األوضــــاع الــمــالــيــة وعلى 
أقوى  من  تصبح  بحيث  البحرينية  العملة 

العمات في العالم.

ع��ل��م��اء ي��ب��ت��ك��رون م��اب�����س 
ت��ق��ي�����س ن�����ض��ب��ة االإره�������اق

الــتــي بإمكانها قياس  الــذكــيــة  الــمــابــس  نــوعــًا مــن  ابــتــكــر عــلــمــاء 
نسبة اإلرهاق البدني الذي يعانيه مرتدوها. وكشف العلماء بالمعهد 
إلكترونية  خيوط  عن  بسويسرا  زيوريخ  في  للتكنولوجيا  الفيدرالي 
وذلــك حسبما  بدقة،  الشخص  قــادرة على قياس كيفية تحرك جسم 
أن مستشعر  وأوضــحــوا  العلمية.  مــاتــريــال«  »أدفــانــســيــد  ــة  دوريـ ــادت  أفـ
النسيج المدمج مباشرة في المابس الرياضية أو مابس العمل يتنبأ 

بمستوى استنفاد مرتديها الجهد البدني. 
تكنولوجيا  أســتــاذ  مــيــنــون،  كــارلــو  بــقــيــادة  العلمي،  الــفــريــق  ولــفــت 
الــصــحــة الــمــتــنــقــلــة، إلــــى أن الــمــســتــشــعــر يــنــتــج قــيــاســات فـــي الــوقــت 
الــفــعــلــي لــمــدى إرهــــاق الــشــخــص أثــنــاء الــمــجــهــود الــبــدنــي، مشيرين 
العلماء  واختبر  المحمول.  الهاتف  إلــى  النتائج  إرســال  يتم  أنــه  إلــى 
من  لمجموعة  الرياضية  المابس  فــي  بدمجه  الجديد  المستشعر 
الذكية،  هواتفهم  على  خاطفة  نظرة  إلقاء  خــال  ومــن  المتطوعين 
تمّكن المتطوعون من معرفة متى وصلوا إلى الحد األقصى، وما إذا 

كان يجب عليهم أخذ قسط من الراحة. 
بــراءة  باعتباره  السويسري  المعهد  الــذي سجله  االخــتــراع،  وهــذا 
اختراع، يمكن أن يمهد الطريق لجيل جديد من المابس الذكية؛ إذ 
تتسم تلك المنتجات المشتملة على مكونات إلكترونية، مثل أجهزة 
االستشعار أو البطاريات أو الرقائق المعدلة عليها، بارتفاع أسعارها، 

فضًا عن صعوبة تصنيعها وصيانتها.

} األمير أندرو ووالدته الراحلة الملكة إليزابيث.

} نورث ويست مع والدتها.

العثماني،  للعصر  يرجع  تقليد  في 
يتوافد أتراك في األيام األولى من شهر 
زجــاجــات  أيديهم  فــي  حاملين  رمــضــان، 
خل وأكياس الخبز، إلى ضريح »أوروتش 
االستجابة  في  وأمــا  بــه،  للتبرك  بابا«؛ 

لدعواتهم بجلب الرخاء. 
ُيشاع  الصيام(،  )أبو  بابا«  و»أوروتــش 
بــيــن األتــــراك أنـــه درويــــش فــقــيــر، يعيش 
على الخبز والخل والسكر ويدمج إفطاره 

وسحوره بوجبة من هذه األطعمة. 

ونتيجة زهده ورضاه اكتسب مكانته 
أيضا  ويــقــال  اهلل،  مــن  »مقربا«  باعتباره 
أنه كان جنديا أثناء فتح القسطنطينية 
عام 1453، يأتي بالماء للجنود في وقت 
نقص المياه؛ ولذا اشتهر بكلمة »األب«. 
فـــي إســطــنــبــول بمنطقة  قــبــره  يــقــع 
الفاتح، ويتبع حي توبكابي، وسمي الحي 
بتناول  الكثيرون  يسعد  وهناك  باسمه، 
اإلفـــطـــار عـــل طــريــقــتــه أي الــمــكــون من 
الزيتون،  وكذلك  والسكر  والخبز  الخل 

وهم يعتقدون أن أمنيات الذين يفطرون 
الــضــريــح تتحقق،  أيـــام رمــضــان فــي  أول 
وبعد تناول اإلفطار يتلون الفاتحة على 

روحه.
ــزور  ــيــــس، الـــتـــي تــ تـــقـــول شـــيـــديـــم أتــ
ــرة: »جــئــت مــع والــدتــي  الــضــريــح ألول مـ
وأبــنــاء إخــوتــي، أحــضــرت الــخــل ووزعــتــه 
على الموجودين، ودعوت أال يتكرر مثل 

هذا الزلزال في بلدنا«.

} إقبال على اإلفطار في الضريح.

زيارة �ضريح االأمنيات.. عادة عثمانية يتوارثها االأتراك في رم�ضان

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16439/pdf/1-Supplime/16439.pdf?fixed7754
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326941
https://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16439/pdf/3-MAIN/19.pdf?fixed08255#page=1&zoom=auto,-40,1644
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12406
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االثنني 5 رم�ضان 1444 ـ العدد 12406

Monday 27th March 2023 - No. 12406

     املجال�س الرم�ضانية اليومية 

حمافظة العا�ضمة

39465494جمل�س بيت احلاجي 

39455606جمل�س عائلة اأبو �ضهيل 

جمل�ــس املرحــوم ال�ضيد مو�ضــى ال�ضيد 

جعفر العلوي
39639888

39664774جمل�س املرحوم جمعة علي الكنكوين 

ابراهيم  جمل�س عائلــة املرحوم احلــاج 

احلبي�ضي
33307775

36614422جمل�س عائلة بن ر�ضي 

39109111جمل�س عائلة بن رجب 

39799ِ379جمل�س اآل �ضرف 

39615156املجل�س العربي 

39615156جمل�س �ضبت �ضند 

33311533جمل�س املرحوم احلاج من�ضور احلمد 

33474090جمل�س حممد علي علي احلمد 

39339717جمل�س احلاج عبا�س طريف 

39645444جمل�س عبداملهدي ح�ضن الب�ضري واأوالده

33787197جمل�س املرحوم احلاج مو�ضى البزاز

39905557جمل�س عائلة ال�ضواد

39898066جمل�س احلاج من�ضور بن حممد 

33030132جمل�س احلاج احمد بن ح�ضن اآل حبيل 

39613177جمل�س الدكتورعبدعلي بن حممد حبيل 

جمل�ــس املهند�ــس ح�ضن بــن ابراهيم اآل 

حبيل
33461461

39717997جمل�س الدكتور علي فرحان 

33960935جمل�س اال�ضتاذ اأحمد بن حبيل اآل حبيل 

جمل�ــس احلاج حممــد علــي ح�ضن عبد 

اخل�ضر
33514012

جمل�ــس اال�ضتــاذ ابراهيم بــن جا�ضم اآل 

حبيل
39455402

جمل�س عائلة املرحوم احلاج عبداللطيف 

اآل �ضند واأبناءه 

39939922

33172722

39344450جمل�س احلاج كاظم بن عا�ضور

حمافظة املحرق

جمل�س املرحوم احلاج جواد بن ح�ضن بن 

�ضيف 
39457653

39422553جمل�س العمامره

33088382جمل�س �ضباب البيت العود 

جمل�ــس الوجيــه حممــد بــن اإبراهيــم 

امل�ضلماين 
36499199

36052211جمل�س النوخذه �ضالح بوعنق

جمل�ــس املرحــوم عبدالعزيــز عبــداهلل 

الفردان
39460644

36366999جمل�س اإبراهيم را�ضد اإبراهيم الق�ضاب 

39000353جمل�س الدكتور علي عي�ضى بوفر�ضن 

جمل�س املرحوم الوجيه جا�ضم بن �ضلمان 

املرزم احلداد
33132202

36355546جمل�س املرحوم ها�ضم بن اأحمد اليو�ضع 

جمل�ــس املرحــوم احلاج حممــد عبداهلل 

الفردان

39769009

39639973

39122299جمل�س عائلة املقهوي 

39456626جمل�س الدخيل 

جمل�س يو�ضف بن عبدالرحمن بن ح�ضني 

املناعي 
36686848

36665266جمل�س علي حممد البوعينني

39465315جمل�س املرحوم �ضلمان ن�ضف النعيمي

37193093جمل�س احلاج عبا�س خليفة �ضالح 

39279261جمل�س املرحوم علي ح�ضن �ضلمان الُعال

جمل�ــس اأبنــاء املرحــوم اأحمــد يو�ضف 

الع�ضريي
39627118

حمافظة ال�ضمالية

36360536الديوانية احليدرية 

جمل�ــس احلــاج عبدالرحيم بــن جمعه 

الفردان
37700156

جمل�ــس عبــداهلل وابراهيــم عبدالعزيــز 

اجلنو�ضاين 
38382353

39869875جمل�س ال�ضيد �ضلمان �ضيد ح�ضن 

39641400جمل�س احلاج حم�ضن علي �ضبت 

36886629جمل�س احلاج حمزة ح�ضني عي�ضى علي 

39615833جمل�س اأبناء جا�ضم املقابي 

جمل�س اأبنــاء املرحوم احلــاج خليل بن 

اإبراهيم اإ�ضماعيل 
33559983

جمل�ــس الوجية احلاج اأحمــد بن جا�ضم 

املقابي 
38809959

39607290جمل�س اأبناء �ضماحة ال�ضيد جواد الوداعي 

39409500جمل�س جا�ضم حممد املوايل 

39659101جمل�س املن�ضور 

39692139جمل�س ومتحف حبيب طرادة 

36733988جمل�س املرحوم حممد علي الغ�ضرة 

65008833جمل�س �ضعيد �ضلمان بن يحيى

33130315جمل�س ح�ضني �ضلمان احلمر 

جمل�ــس ال�ضيــد حم�ضــن ال�ضيــد �ضرف 

املو�ضوي 
39640929

جمل�س احلاج االأ�ضتاذ من�ضور بن اإبراهيم 

اآل ع�ضفور
39666990

جمل�ــس الوجيه �ضيد جميــد �ضيد جعفر 

�ضيد نا�ضر واأوالده
39888890

جمل�ــس املرحــوم احلــاج حممــد بــن 

عبدالر�ضول دروي�س 
36432239

39098801جمل�س عبدالنبي ال�ضجار

33244447جمل�س اأبناء احلاج عبدالعزيز بن حممد 

جمل�س احلاج املرحــوم من�ضور �ضلمان 

الهدار
39963394

39890079جمل�س عائلة اخلي�ضر

39978845جمل�س ح�ضان الفار�س )ابو قحطان(

     املجال�س الرم�ضانية 

حمافظة العا�ضمة

بن  عبداحل�ضني  ال�ضيخ  جمل�س 

ال�ضيخ خلف اآل ع�ضفور
39615005

اأحمد  ح�ضن  ال�ضيد  عائلة  جمل�س 

احلليبي 
37776111

39615156جمل�س ام يعقوب ) جمل�س ن�ضائي (

39461196جمل�س املرحوم جعفر عبداهلل احلداد

39628881جمل�س ديوانية اخللف 

39664838جمل�س نوار علي الوزان

حمافظة املحرق

عبدالرحمن  �ضمريعبداهلل  جمل�س 

اخلادم
39644004

39672223جمل�س امل�ضلم 

39633218جمل�س عائلة املو�ضى 

39922023جمل�س عائلة بوحجي 

اآل  حمد  بن  عبداهلل  املرحوم  جمل�س 

�ضنان 
39460161

39470123جمل�س يو�ضف عبداهلل املحميد

39623116جمل�س حممد ح�ضن عبا�س

39670079جمل�س را�ضد جمعة النعيمي

33623545جمل�س ال�ضلي�س 

�ضاهني  عبدالرحمن  جمل�س 

امل�ضاحكه
34419223

39665599جمل�س اأبناء �ضلطان نا�ضر ال�ضويدي 

36742429جمل�س عبد الرحمن علي املناعي 

39696960جمل�س �ضامي اأحمد ال�ضاعر

حمافظة ال�ضمالية

39655570جمل�س يو�ضف زين العابدين زينل 

39005525جمل�س قبيلة العقيدات الزبيدية

39433191جمل�س اأحمد را�ضد الرويعي واأوالده

17617881جمل�س موؤ�ض�ضة االأيام للن�ضر

39609939جمل�س عائلة اأجور 

3969160جمل�س اأبناء ال�ضيد جعفر املحفوظ 

احلاج  املرحوم  اأبناء  جمل�س 

اإ�ضماعيل كازروين
39667993

اجلبار  عبد  املرحوم  ابناء  جمل�س 

الكوهجي
39991222

39900057جمل�س جابري الثقايف

32227682جمل�س �ضهيل بن غازي الق�ضيبي

عبداالأمري  ال�ضيخ  اأبناء  جمل�س 

اجلمري
39444573

39468668جمل�س اأبناء ال�ضيد جميد املاجد

حمافظة اجلنوبية

جمل�س خالد را�ضد الزياين واإخوانه 

حامد وزايد 
17530808

عبداللطيف  بن  عبداهلل  املرحوم  اأبناء  جمل�س 

بن ها�ضم ال�ضادة
39977933

39603130جمل�س اإبراهيم عبدالرحيم فخرو 

39465008جمل�س عي�ضى حممد بن �ضاملني

33008275جمل�س م�ضعل بن مال اهلل البور�ضيد 

البلو�ضي  علي  بن  مو�ضى  جمل�س 

واأبنه النائب حممد مو�ضى البلو�ضي
36706000

جمل�س املرحوم نا�ضر بن حممد بن 

متعب الذوادي
39696460

39460050جمل�س بن مانع الكعبي

اأحمد  جا�ضم  بن  في�ضل  جمل�س 

البوعينني 
39668799

39857788جمل�س عدنان حممد املالكي 

39426262جمل�س عبد الباري ال�ضهابي 

33821423جمل�س عبدالرحمن احليدان واأوالده

الأثنني يف املرافق ال�ضياحية املخ�ض�ضة لتقدمي املاأكولت وامل�ضروبات.. ال�ضياحة:

وقف العرو�س الفنية واملو�ضيقية 2:30 �ضباًحا

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

قراًرا  ال�ضرييف  فاطمة  ال�ضياحة  وزيرة  اأ�ضدرت 

ال�ضياحية  املرافق  يف  العمل  اأوقات  تنظيم  ب�ضاأن 

بالفنادق  وامل�ضروبات  املاأكوالت  خلدمات  املخ�ض�ضة 

عن  امل�ضتقلة  ال�ضياحية  للخدمات  املخ�ض�ضة  واملطاعم 

الفنادق.

وبح�ضب القرار، فاإنه يجب على املرافق ال�ضياحية 

املخ�ض�ضة خلدمات املاأكوالت وامل�ضروبات بالفنادق اأن 

ُتغلق ب�ضكل كامل يف متام ال�ضاعة الثالثة �ضباًحا.

 All Day( للمطاعم  ي�ضمح  اأنه  القرار  وبنينّ 

القرار رقم )4( ل�ضنة  املن�ضو�س عليها يف   )Dining
الفندقية  وال�ضقق  الفنادق  ت�ضنيف  ب�ضاأن   2015

بالفنادق،  وامل�ضروبات  املاأكوالت  تقدمي  وخدمات 

امل�ضتقلة  ال�ضياحية  للخدمات  املخ�ض�ضة  واملطاعم 

ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  من  خدماتها  تقدم  باأن  الفنادق،  عن 

ال�ضاعة  متام  يف  كامل  ب�ضكل  تغلق  اأن  على  �ضباًحا، 

الثالثة �ضباًحا.

ومبوجب القرار، فاإنه يف جميع االأحوال، توقف يف 

املرافق واملطاعم املحددة يف الفقرتني ال�ضابقتني جميع 

العرو�س الفنية واملو�ضيقية وم�ضغلي املو�ضيقى، وذلك 

يف متام ال�ضاعة الثانية والن�ضف �ضباًحا.

ون�س القرار على اأن يعاقب كل من يخالف اأحكام 

املادة )11(  املن�ضو�س عليها يف  بالعقوبة  القرار  هذا 

 1986 ل�ضنة   )15( رقم  بقانون  املر�ضوم  من  مكرًرا 

ُيعاَقب  اأن  على  تن�س  والتي  ال�ضياحة،  تنظيم  ب�ضاأن 

اأ�ضهر وبغرامة ال تقل  باحلب�س مدة ال تزيد على �ضتة 

دينار  األف  وال جتاوز خم�ضني  دينار  اآالف  ع�ضرة  عن 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل َمن يخالف اأحكام املواد 

)2، 3، 4( من هذا القانون اأو القرارات املنفِّذة الأحكامه، 

ويجوز للمحكمة غلق املن�ضاأة اأو اإزالتها.

وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تزيد على �ضتة اأ�ضهر 

خم�ضمائة  وال جتاوز  دينار  مائة  عن  تقل  ال  وبغرامة 

يخالف  َمن  كل  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو  دينار، 

غري  ال�ضياحية  باخلدمات  املتعلقة   )2( املادة  اأحكام 

اخلا�ضعة لر�ضوم اخلدمات الفندقية.

اأو  املن�ضاأة  غلق  املحكمة  على  االأحوال،  كل  ويف 

دون  ال�ضياحي  الن�ضاط  ممار�ضة  حالة  يف  اإزالتها 

ترخي�س. ويعترب الَعود يف كلتا احلالتني ظرًفا م�ضدًدا.

الَعود  حالة  غري  يف  �ضبق  ما  كل  يف  ويجوز 

اأمام الهيئة يف اجلرائم املن�ضو�س عليها يف  الت�ضالح 

الأحكامها، وذلك  املنفِّذة  القرارات  اأو   )4 ،3 ،2( املواد 

لل�ضوابط  وفًقا  املقرنّرة،  للغرامة  االأدنى  احلد  ب�ضداد 

الوزير،  من  قرار  بها  ي�ضدر  التي  واملدة  واالإجراءات 

وتنق�ضي الدعوى اجلنائية بالت�ضالح.

33 قراَر ا�ضتمالك ل�ضوؤون البلديات والزراعة و7 قرارات ا�ضتغناء

ا�ضتثناء املن�ضاآت ال�ضغرية من الرتتيبات امُلعيقة للمناف�ضة

�ضبط خمالفني

لالإقامة يف حملة تفتي�ضية بالعا�ضمة

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

اإميان  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  وكيل  اأ�ضدرت 

املن�ضو�س  اال�ضتثناء  مدة  بتجديد  قراًرا  الدو�ضري 

ل�ضنة   )71( رقم  القرار  من  الثانية  املادة  عليها يف 

ال�ضغرية  املن�ضاآت  ا�ضتثناء  �ضوابط  ب�ضاأن   2019

للمناف�ضة،  املعيقة  الرتتيبات  من  ال�ضغر  ومتناهية 

اإدارة  مدير  يقوم  اأن  على  �ضنوات،  ثالث  ملدة  وذلك 

حماية امل�ضتهلك بتنفيذ اأحكام القرار، ويعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية.

كما ن�ضر العدد االأخري من اجلريدة الر�ضمية 33 

البلديات  �ضوؤون  وزارة  عن  �ضادرة  ا�ضتمالك  قرار 

لة لها مبوجب  والزراعة بناًء على ال�ضالحيات املخونّ

ب�ضاأن   2009 ل�ضنة   )39( رقم  القانون  اأحكام 

ا�ضتمالك العقارات للمنفعة العامة.

عقاًرا   24 ا�ضتمالكها  التي مت  العقارات  و�ضملت 

يف منطقة الدير من اأجل م�ضروع املخطط التف�ضيلي 

ل�ضاحية ريا ح�ضب طلب وزارة االإ�ضكان والتخطيط 

العمراين، باالإ�ضافة اإىل 9 عقارات يف منطقة الزالق 

�ضارع  بناء  خط  على  التعديل  م�ضروع  اأجل  من 

الزالق.

 6 ا�ضتمالك  عن  اال�ضتغناء  الوزارة  وقرنّرت 

اال�ضتغناء  ر  تقرنّ كما  ال�ضاية،  منطقة  يف  عقارات 

طلب  ح�ضب  �ضلماباد  منطقة  يف  عقار  ا�ضتمالك  عن 

اال�ضتغناء من وزارة االإ�ضكان والتخطيط العمراين.

�ضوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

م�ضرتكة  تفتي�ضية  حملة  العمل 

بالتن�ضيق  العا�ضمة  حمافظة  يف 

يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  مع 

واجلوازات  اجلن�ضية  �ضوؤون 

�ضرطة حمافظة  ومديرية  واالإقامة 

املحال  من  عدًدا  �ضملت  العا�ضمة، 

واأماكن  العمل  ومواقع  التجارية 

جتمع العمالة باملحافظة.

واأ�ضفرت احلملة عن ر�ضد عدد 

باأحكام  تتعلق  التي  املخالفات  من 

العمل  �ضوق  تنظيم  هيئة  قانون 

البحرين،  مبملكة  االإقامة  وقانون 

املخالفني  العمال  من  عدد  و�ضبط 

مت  اأنه  مبينة  والقوانني،  لالأنظمة 

اتخاذ االإجراءات القانونية ب�ضاأنها.

�ضوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

اأفراد  جلميع  دعوتها  العمل 

اجلهات  جهود  دعم  اإىل  املجتمع 

للممار�ضات  للت�ضدي  احلكومية 

العمل  �ضوق  يف  القانونية  غري 

حماية  النظامية  غري  والعمالة 

للمجتمع عامة.

لتقدمي الدعم ال�ضت�ضاري يف جمال اقت�ضاديات ال�ضحة

اتفاقية تعاون بني »الأعلى لل�ضحة« و�ضركة »ميليمني« 
حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  �ضهد 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

توقيع  املجل�س  مقر  يف  لل�ضحة،  االأعلى 

االأعلى  املجل�س  بني  التعاون  اتفاقية 

الدعم  لتقدمي  ميليمني  و�ضركة  لل�ضحة 

»اقت�ضاديات  جمال  يف  اال�ضت�ضاري 

ال�ضحة« يف اإطار تنفيذ برنامج ال�ضمان 

الوطني. ال�ضحي 

واأكد الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن 

عبداهلل اآل خليفة اأن مملكة البحرين تعمل 

ل�ضمان  ال�ضحي  النظام  تطوير  على 

ال�ضحية  التغطية  توفري  وا�ضتدامة 

الأف�ضل  وفًقا  وذلك  لل�ضكان،  ال�ضاملة 

املعايري املتبعة عاملًيا، وقد قطعنا �ضوًطا 

قانون  لتطبيق  الطريق  تهيئة  يف  كبرًيا 

من  العديد  خالل  من  ال�ضحي  ال�ضمان 

املوؤ�ض�ضات  واإن�ضاء  املهمة  املبادرات 

بيوت  من  واال�ضتفادة  بامل�ضروع  املعنية 

اخلربة املتخ�ض�ضة يف هذا اجلانب.

املجل�س  جانب  من  االتفاقية  ووقنّع 

الفريق طبيب ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل 

لل�ضحة،  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة 

املدير  ال�ضركة  جانب  من  وقعها  فيما 

ل�ضركة  االكتواري  وامل�ضت�ضار  العام 

ال�ضيد  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  ميليمني 

�ضفدر جعفر، وذلك بح�ضور االأمني العام 

اإبراهيم  ال�ضيد  لل�ضحة  االأعلى  للمجل�س 

علي النواخذة.

ال�ضحة  اقت�ضاديات  اتفاقية  وي�ضمل 

حتليل  اإجراء  »ميليمني«  �ضركة  مع 

اقت�ضادي للخدمات ال�ضحية عالوة على 

املطالبات  الدفع  الآليات  التقني  الدعم 

نظم  وتقييم  اجلودة  ومراقبة  ال�ضحية 

ال�ضحية،  للخدمات  املالية  املطالبات 

باالإ�ضافة اإىل خدمات ا�ضت�ضارية لتطبيق 

ال�ضحي. ال�ضمان 
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بـ»جنة دملون املفقودة«.. احلديقة املائية

 جتارب اإفطار وغبقة اأ�شيلة يف احلديقة الرم�شانية مع ترفيه عائلي 

الــرمــ�ــشــانــيــة خــيــمــتــه  ـــن  يـــد�ـــشّ ــــا«  ــــان روت ـــــاون  ت »داون  فـــنـــدق 

ت�شوير - عبدعلي قربان

ت�شوير: حميد جعفر

متّيُز اأبحاث الطلبة يف املوؤمتر البحثي ال�شنوي جلامعة البحرين الطبية
رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

جامعة   - ايرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  قامت  لل�ضحة،  االأعلى  املجل�س 

البحرين الطبية )RCSI البحرين( با�ضت�ضافة املوؤمتر البحثي ال�ضنوي، حيث 

الطبية،  البحرين  جامعة  رئي�س  العتوم،  �ضمري  الربفي�ضور  با�ضتقباله  قام 

لل�ضوؤون  الطبية  البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  نيكل�ضون،  والربفي�ضورالفريد 

االأكادميية وعميد كلية الطب، والربفي�ضور �ضتيفن اأتكني، رئي�س كلية الدرا�ضات 

العليا والبحوث.

وقام الربفي�ضور مايكل كيو، اأ�ضتاذ م�ضارك يف علم االأحياء الب�ضرية ومدير 

خمتربات االأبحاث باجلامعة بتقدمي بحثه العلمي عن »املواد احليوية املن�ضطة 

للجينات لتح�ضني التئام اجلروح املزمنة يف تقرحات القدم ال�ضكرية«. كما قام 

اأول  التمري�س وحما�ضر  بكالوريو�س  برنامج  الدكتور ح�ضني ن�ضيف، رئي�س 

بني  وال�ضمنة  الزائد  الوزن  »انت�ضار  حول  العلمي  بحثه  بتقدمي  التمري�س  يف 

املمر�ضني واملمر�ضات يف البحرين«.

ا �ضفهًيا الأف�ضل �ضتة ملخ�ضات بحثية من  وت�ضمنت فعاليات املوؤمتر عر�ضً

ا بحثًيا مت تقدميها للتقييم، ومت عر�س الباقي كجزء من جل�ضة  �ضمن 75 ملخ�ضً

عر�س املل�ضقات.

»�ضهد  بحثية:  ملخ�ضات  من  تقدميه  ما مت  على  اأتكني  الربوفي�ضور  وقال   

املوؤمتر هذا العام م�ضتوى اأعلى من امل�ضاركات من طلبة الطب لدينا، وذلك بف�ضل 

ا حت�ضًنا  الدعم امل�ضتمر من اأع�ضاء هيئة التدري�س وخريجينا. كما �ضهدنا اأي�ضً

كبرًيا يف نوعية البحوث التي يقودها الطلبة مقارنة بال�ضنوات ال�ضابقة. كذلك 

ن�ضر املزيد من طلبة الطب بجامعة البحرين الطبية اأوراقهم البحثية يف املجالت 

العلمية امل�ضنفة �ضمن first quartile( Q1( ال�ضانعة للجودة العاملية. وبهذه 

اأتقدم بخال�س التهنئة اإىل جميع الفائزين وال�ضكر اإىل جميع  اأن  اأود  املنا�ضبة، 

امل�ضاركني«. 

وكان من �ضمن الفائزين عائ�ضة �ضند الرباقي، معلمة متري�س مب�ضت�ضفى 

امللك حمد اجلامعي عن البحث امل�ضمى »درا�ضة ا�ضتق�ضائية عن ت�ضورات الطالب 

يف برنامج م�ضاعد رعاية املر�ضى عن اخل�ضائ�س الفّعالة ملدر�ضات التمري�س«، 

وبريانا منزي�س، طالبة بكلية الطب والتي قدمت بحًثا بعنوان »انت�ضار ا�ضتخدام 

جتربة  البالغني:  عند  الطفيفة  الراأ�س  الإ�ضابات  املحو�ضب  املقطعي  الت�ضوير 

حتت  بحًثا  قدم  والذي  الطب  بكلية  طالب  احلناوي،  وحممد  الواحد«،  املركز 

عنوان »تقييم االأمل والتحكم فيه بعد عملية تكميم املعدة: درا�ضة مقارنة للنهج 

البحرين  املناظري« وال�ضيد م�ضطفى حمد، خريج من جامعة  الروبوتي مقابل 

الطبية )دفعة 2021( والذي قدم بحًثا بعنوان »تعدد اأ�ضكال اإنزميات االأي�س 

مع امل�ضل املركز للبارا�ضيتامول وم�ضتقبالته«، والدكتور اأبو �ضالح معني، زميل 

اإ�ضراف الدكتورة الك�ضندرا بتلر، زميل وباحث  اأبحاث ما بعد الدكتوراه حتت 

املرتبطة باخلرف يف  االأميلويد  الطبية، عن »بروتينات  البحرين  اأول بجامعة 

عن  الطب  بكلية  طالبة  االأن�ضاري،  ه�ضام  وريناد  املباي�س«،  تكي�س  متالزمة 

بحثها حتت عنوان »تاأثري اجل�ضيمات النانوية ذات الزخرفة الف�ضية على خاليا 

ا بجائزة اأف�ضل عر�س �ضفهي. �ضرطان الثدي« والتي فازت اأي�ضً

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12406/PDF/INAF_20230327011930810.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/events/1005454/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1005476/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 محمد بن مبارك: جهود 
وطنية ودولية لهيا بنت راشد

اس��تقبل س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليفة الممث��ل الخاص 
أم��س  المعظ��م  المل��ك  لجالل��ة 
الش��يخة هيا بنت راش��د آل خليفة، 
رئيس��ة ال��دورة ال��� 61 للجمعي��ة 

العامة لألمم المتحدة.
ورحب س��موه بالش��يخة هي��ا بنت 
راش��د آل خليفة، معربًا عن تقديره 
لجهودها الوطنية والدولية، مشيدًا 
بمخرج��ات اجتماع مجلس رؤس��اء 
الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
ال��ذي انعق��د بدع��وة كريم��ة من 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م، ف��ي مملك��ة البحري��ن 
مؤخرًا وما تضمن��ه إعالن المنامة 
الصادر عن هذا االجتماع من مواقف 
ومبادئ هامة إليجاد حلول لمختلف 
القضايا واألزم��ات والتحديات التي 
تواج��ه المجتم��ع الدولي من خالل 

تعزي��ز دور األمم المتحدة وتحقيق 
أهدافها ورسالتها النبيلة في إرساء 

األمن والسلم الدوليين.
 م��ن جانبه��ا، أعربت الش��يخة هيا 
بن��ت راش��د آل خليف��ة ع��ن بال��غ 
ش��كرها وتقديرها لس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن مب��ارك آل خليفة على 

لدع��م  وامتنانه��ا  اس��تقبالها، 
س��موه لها ولكل الجه��ود الوطنية 
الت��ي تدعم تق��دم وازدهار مملكة 
البحرين والمساعي الهادفة لتعزيز 
عالقاتها مع المجتم��ع الدولي بما 
يحق��ق المصالح المش��تركة للدول 

ويعود بالخير على الجميع.

 محمد بن مبارك يطلع
على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم

استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل 
الخ��اص لجاللة المل��ك المعظم، أمس، وزي��ر التربية 
والتعلي��م رئيس مجلس أمناء مجل��س التعليم العالي 
محم��د مب��ارك جمعة، ال��ذي أطلع س��موه على خطط 
وبرامج الوزارة.  وأعرب سموه عن تقديره لجهود الوزير 
ومنتسبي الوزارة في تطوير قطاع التعليم من خالل ما 
يت��م تنفيذه من مبادرات متقدم��ة لالرتقاء بمخرجات 

التعلي��م في مختلف المراحل وعلى المس��تويات كافة، 
بما يدعم مسيرة التنمية في مملكة البحرين.

 م��ن جانب��ه، أعرب وزي��ر التربي��ة عن خالص ش��كره 
وتقديره لسمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اس��تقباله، وامتنانه لدعم س��موه الدائم والمتواصل 
لقطاع التعليم وللمش��اريع والبرامج التي يتم تنفيذها 

وتحقيق األهداف المرجوة منها.

وزير الخارجية يتسلم أوراق 
تفويض رئيس بعثة الصليب 

األحمر لدول الخليج

اس��تقبل وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، في مقر 
الوزارة أمس، ممادو صو، الذي سلم إلى الوزير أوراق تفويضه 
رئيس��ًا للبعثة اإلقليمية للجن��ة الدولية للصليب األحمر لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيم في الكويت.
ورحب وزير الخارجية بممادو صو، مؤكدًا حرص البحرين على 
تعزيز الش��راكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر بما يحقق 
األهداف المنش��ودة، مؤك��دًا دعم الوزارة له لتس��هيل مهام 
عمل��ه. من جانب��ه، أعرب ممادو ص��و عن اعت��زازه وتقديره 
للقاء وزير الخارجية، معبرًا عن ش��كره وتقديره للبحرين على 
تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ودعمها لجهودها 

اإلنسانية، متمنيًا للمملكة دوام الرفعة والنماء.

نائب وزير خارجية منغوليا 
 يتسلَّم نسخة من أوراق 

اعتماد سفير البحرين
منغولي��ا  جمهوري��ة  خارجي��ة  وزي��ر  نائ��ب  اس��تقبل 
AMARTUVSHIN Gombosuren، بمق��ر ال��وزارة في أوالن 
باتور، الس��فير محمد ش��يخو، حيث س��ّلم نس��خة م��ن أوراق 
اعتماده كس��فير مفوض فوق العادة لمملك��ة البحرين لدى 

جمهورية منغوليا والمقيم في بكين.
 وأعرب نائ��ب وزير الخارجية المنغولي ع��ن اعتزازه بعالقات 
الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية منغوليا، 
متمني��ًا للس��فير دوام التوفي��ق والس��داد ف��ي مه��ام عمله 
الدبلوماس��ي. من جانبه، أكد ش��يخو، حرص مملكة البحرين 
عل��ى تعزيز العالقات الثنائية والتي تش��هد تطورًا ونموًا في 
كاف��ة المجاالت، متطلعًا إلى االرتقاء بتلك العالقات إلى آفاق 
أرحب من خالل تطوير آليات العمل المش��ترك والتعاون بين 

البلدين.

البحرين تدين حرق نسخة من 
المصحف الشريف في الدنمارك

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واس��تنكارها 
بش��دة لقي��ام إح��دى المجموع��ات المتطرفة ف��ي الدنمارك 
بحرق نس��خة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في 
كوبنهاج��ن، داعي��ة إلى وقف مثل هذه األعمال االس��تفزازية 
المحرضة على التمييز والعداوة والكراهية الدينية والعنصرية، 
واتخاذ م��ا يلزم لتعزيز قي��م التفاهم والتس��امح والتعايش 

السلمي واحترام التنوع الديني والثقافي والحضاري.

 الزياني: دعم كافة البرامج التدريبية
لصقل مهارات الكوادر الدبلوماسية

ترأس وزي��ر الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية 
محمد بن مبارك للدراس��ات الدبلوماس��ية الدكتور 
عبداللطيف بن راش��د الزياني اجتماع مجلس أمناء 
األكاديمية. وهنأ وزير الخارجية أعضاء مجلس أمناء 
أكاديمية محمد بن مبارك للدراس��ات الدبلوماسية 
بمناس��بة حلول ش��هر رمضان المب��ارك، داعيًا اهلل 
عز وج��ل أن يعي��د ه��ذه المناس��بة الفضيلة على 
البحرين والدول العربية واألمة اإلس��المية باليمن 
والخي��ر والبركة، مش��يدًا بجهود أعض��اء المجلس 
وبما يبذلونه من جهود لدعم األكاديمية وبرامجها 
التدريبي��ة، مؤكدًا ح��رص وزارة الخارجية على دعم 
كل البرامج التدريبية المختلفة، لما لها من أهمية 
كبيرة في صقل مهارات الكوادر الدبلوماس��ية سواء 

داخل البحرين أو في بعثات المملكة في الخارج. 
وأش��اد وزي��ر الخارجي��ة بتخري��ج 118 دبلوماس��يًا 
ودبلوماس��ية ف��ي األكاديمية برعاي��ة كريمة من 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه 
اهلل، وبحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

الممثل الخاص لجالل��ة الملك المعظم، معربًا عن 
فخ��ره وتقديره لم��ا تحققه األكاديمي��ة من نجاح 

وتميز في أداء المهام والواجبات المنوطة بها. 
كما أش��اد بنج��اح برنامج الدبلوماس��يين الدوليين 
»ضيافة« بنس��خته الثالثة، والذي ش��ارك فيه عدد 
من الدبلوماس��يين م��ن 27 دولة، مثمن��ًا الجهود 
المبذول��ة إلنج��اح البرنام��ج والعمل ب��روح وطنية 
دؤوب��ة س��اهمت ف��ي تعري��ف العال��م بمملك��ة 
البحري��ن عن قرب، وم��ا تزخر به م��ن تاريخ عريق 
من الحضارات ومس��يرة تنموية وحضارية  ش��املة 
أرس��اها النهج اإلصالح��ي لحضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 
المعظ��م، حفظ��ه اهلل ورعاه، وتوجه��ات الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، حفظه اهلل، متمنيًا ألكاديمية محمد 
بن مبارك للدراسات الدبلوماسية والقائمين عليها 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبها، أعرب��ت المدير العام ألكاديمية محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية د. 

الش��يخة مني��رة بن��ت خليفة ب��ن حم��د آل خليفة، 
عن بالغ ش��كرها وتقديرها لس��عادة وزير الخارجية 
وألعض��اء مجلس األمن��اء على دعمه��م الالمحدود 
ل��كل برام��ج األكاديمي��ة، مس��تعرضة س��عادتها 
التقرير الس��نوي لألكاديمية لعام 2022 وما تحقق 
م��ن إنجازات على الصعيد التدريبي، منوهة بحرص 
األكاديمي��ة على تقدي��م ش��هادات تخصصية في 
مختلف المجاالت، إلى جانب توسيع إطار االستفادة 

من برامج اللغات.
وأش��ارت المدير الع��ام لألكاديمي��ة إلى أنه من 
منطل��ق ح��رص أكاديمي��ة محمد بن مب��ارك آل 
خليف��ة للدراس��ات الدبلوماس��ية عل��ى تعزي��ز 
العالق��ات مع عدد م��ن المعاه��د واألكاديميات 
الدبلوماس��ية، ت��م توقي��ع مذك��رات تفاهم في 
مج��ال التع��اون الدبلوماس��ي م��ع مؤسس��ات 
التدريب الدبلوماسي في كل من المجر واليونان 
وجمهوري��ة المالديف، كما ناقش��ت س��عادتها 
خط��ة األكاديمي��ة وأولوياتها لتطوي��ر الكوادر 

الدبلوماسية في العام 2023.

»الملكية للجراحين« تستضيف المؤتمر البحثي السنوي
للجراحين  الملكية  الكلية  استضافت 
في أيرلندا - جامعة البحرين الطبية 
»RCSI البحري��ن«، المؤتمر البحثي 
الس��نوي وذل��ك تحت رعاي��ة رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة، حيث قام باس��تقباله رئيس 
ونائ��ب  العت��وم،  س��مير  الجامع��ة 
رئيس الجامعة للش��ؤون األكاديمية 
الفريد نيكلسون، وعميد كلية الطب 
والبرفيس��ور س��تيفن أتكين، رئيس 

كلية الدراسات العليا والبحوث.
وب��دأ المؤتم��ر بتقدي��م 4 أبح��اث 
علمية م��ن ِقبل كبار أعض��اء الهيئة 
التدري��س ف��ي الجامعة وه��م ناجي 
علم الدين، نائ��ب عميد كلية الطب 
ح��ول »التج��ارب الس��ريرية ألمراض 
م��وري،  وب��ول  والس��منة«،  الس��كر 
رئي��س قس��م عل��م األم��راض، حول 
»النم��ط الظاه��ري المكان��ي يحدد 
اآللية المس��ببة لألمراض في أنسجة 
المرضى الذي��ن يعانون من فيروس 

الكوفيد 19 بشكل حاد«. 
وقام البرفيس��ور مايكل كيو، أس��تاذ 
مش��ارك ف��ي عل��م األحياء البش��رية 
ومدي��ر مختبرات األبح��اث بالجامعة 
بتقدي��م بحثه العلمي ع��ن »المواد 
الحيوية المنش��طة للجينات لتحسين 

التئام الجروح المزمن��ة في تقرحات 
القدم الس��كرية« كما ق��ام الدكتور 
برنام��ج  رئي��س  نصي��ف،  حس��ين 
بكالوري��وس التمريض ومحاضر أول 
ف��ي التمريض بتقديم بحثه العلمي 
حول »انتش��ار الوزن الزائد والسمنة 
بي��ن الممرضي��ن والممرض��ات في 

البحرين«.
وق��ال أتكي��ن: »ش��هد المؤتمر هذا 
العام مس��توى أعلى من المشاركات 
من طلبة الط��ب لدينا، وذلك بفضل 
الدع��م المس��تمر من أعض��اء هيئة 
التدريس وخريجينا. كما شهدنا أيضًا 
تحس��نًا كبيرًا في نوعية البحوث التي 
يقوده��ا الطلب��ة مقارنة بالس��نوات 

السابقة«.
وكان م��ن ضم��ن الفائزين عائش��ة 

تمري��ض  معلم��ة  البراق��ي،  س��ند 
بمستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
»دراس��ة  المس��مى  البح��ث  ع��ن 
الطالب  تص��ورات  اس��تقصائية عن 
في برنامج مس��اعد رعاي��ة المرضى 
عن الخصائ��ص الفّعالة لمدرس��ات 
التمري��ض« وبريان��ا منزيس، طالبة 
بكلي��ة الط��ب والت��ي قدم��ت بحثًا 
بعنوان »انتش��ار اس��تخدام التصوير 
المقطعي المحوسب إلصابات الرأس 
الطفيفة عند البالغين: تجربة المركز 
الواحد« محمد الحناوي، طالب بكلية 
الطب و الذي ق��دم بحثا تحت عنوان 
»تقيي��م األل��م والتحك��م في��ه بعد 
عملية تكميم المعدة: دراسة مقارنة 
المناظير«  الروبوتي مقاب��ل  للنه��ج 
ومصطف��ى حمد، خريج م��ن جامعة 

 »2021 »دفع��ة  الطبي��ة  البحري��ن 
وال��ذي ق��دم بحث��ا بعن��وان »تعدد 
أش��كال إنزيمات األيض م��ع المصل 
المركز للباراسيتامول ومستقبالته«.
كما ضمت قائمة الفائزين، الدكتور 
أبو صالح معين، زميل أبحاث ما بعد 
الدكت��وراه تح��ت اش��راف الدكت��ورة 
الكس��ندرا بتل��ر، زمي��ل وباح��ث أول 
ع��ن  الطبي��ة،  البحري��ن  بجامع��ة 
المرتبط��ة  األميلوي��د  »بروتين��ات 
تكي��س  متالزم��ة  ف��ي  بالخ��رف 
األنصاري،  وريناد هش��ام  المبايض« 
طالبة بكلية الط��ب عن بحثها تحت 
عن��وان »تأثي��ر الجس��يمات النانوية 
ذات الزخرف��ة الفضي��ة عل��ى خالي��ا 
س��رطان الث��دي« والتي ف��ازت أيضًا 

بجائزة أفضل عرض شفهي.

 تعاون بين »األعلى للصحة« و»ميليمين«
 لتقديم الدعم االستشاري في اقتصاديات الصحة

ش��هد رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، في مقر 
المجل��س توقيع اتفاقية التع��اون بين المجلس 
وش��ركة ميليمي��ن لتقدي��م الدعم االستش��اري 
ف��ي مجال »اقتصاديات الصح��ة« في إطار تنفيذ 

برنامج الضمان الصحي الوطني.
وأك��د الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة أن البحري��ن تعمل على تطوي��ر النظام 
الصح��ي لضم��ان واس��تدامة توفي��ر التغطي��ة 
الصحية الش��املة للس��كان، وذل��ك وفقًا ألفضل 
المعايي��ر المتبعة عالمي��ًا، وقد قطعنا ش��وطًا 
كبي��رًا ف��ي تهيئ��ة الطري��ق لتطبي��ق قان��ون 
الضم��ان الصحي من خالل العديد من المبادرات 
المهمة وإنشاء المؤسس��ات المعنية بالمشروع 
واالس��تفادة من بي��وت الخب��رة المتخصصة في 

هذا الجانب.
ووقع االتفاقية من جانب المجلس الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، فيما وقعها 

م��ن جانب الش��ركة المدي��ر العام والمستش��ار 
اإلكت��واري لش��ركة ميليمي��ن منطق��ة الش��رق 
األوسط السيد سفدر جعفر، وذلك بحضور األمين 
العام للمجلس األعلى للصحة إبراهيم النواخذة.

وتش��مل اتفاقية اقتصاديات الصحة مع ش��ركة 

»ميليمي��ن«، إج��راء تحليل اقتص��ادي للخدمات 
الصحي��ة عالوة على الدعم التقن��ي آلليات الدفع 
المطالبات الصحية ومراقبة الجودة و تقييم نظم 
المطالبات المالية للخدم��ات الصحية باإلضافة 
إلى خدمات استشارية لتطبيق الضمان الصحي.

البحرين تدين قرار السلطات 
اإلسرائيلية نشر عطاءات لبناء 

وحدات استيطانية جديدة
أعرب��ت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بش��دة لقرار 
الس��لطات اإلسرائيلية نش��ر عطاءات لبناء وحدات استيطانية 
جدي��دة خ��الل األس��بوع الجاري داخ��ل األراضي الفلس��طينية 
المحتلة، بعد مصادقة الكنيس��ت اإلس��رائيلي على مش��روع 
قانون يس��مح بعودة المس��توطنين إلى أربع مستوطنات في 

الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض 
للمستوطنات اإلس��رائيلية وتوس��عها في األراضي المحتلة، 
باعتبارها انتهاًكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون 
الدولي، وتهديًدا لعملية السالم وللجهود اإلقليمية والدولية 
الرامية إلى إقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة على حدود 
الرابع من يوني��و 1967، وعاصمتها القدس الش��رقية، وفًقا 
لح��ل الدولتي��ن ومب��ادئ القانون الدول��ي ومبادرة الس��الم 

العربية.
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 محمد بن مبارك: جهود 
وطنية ودولية لهيا بنت راشد

اس��تقبل س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليفة الممث��ل الخاص 
أم��س  المعظ��م  المل��ك  لجالل��ة 
الش��يخة هيا بنت راش��د آل خليفة، 
رئيس��ة ال��دورة ال��� 61 للجمعي��ة 

العامة لألمم المتحدة.
ورحب س��موه بالش��يخة هي��ا بنت 
راش��د آل خليفة، معربًا عن تقديره 
لجهودها الوطنية والدولية، مشيدًا 
بمخرج��ات اجتماع مجلس رؤس��اء 
الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
ال��ذي انعق��د بدع��وة كريم��ة من 
حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م، ف��ي مملك��ة البحري��ن 
مؤخرًا وما تضمن��ه إعالن المنامة 
الصادر عن هذا االجتماع من مواقف 
ومبادئ هامة إليجاد حلول لمختلف 
القضايا واألزم��ات والتحديات التي 
تواج��ه المجتم��ع الدولي من خالل 

تعزي��ز دور األمم المتحدة وتحقيق 
أهدافها ورسالتها النبيلة في إرساء 

األمن والسلم الدوليين.
 م��ن جانبه��ا، أعربت الش��يخة هيا 
بن��ت راش��د آل خليف��ة ع��ن بال��غ 
ش��كرها وتقديرها لس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن مب��ارك آل خليفة على 

لدع��م  وامتنانه��ا  اس��تقبالها، 
س��موه لها ولكل الجه��ود الوطنية 
الت��ي تدعم تق��دم وازدهار مملكة 
البحرين والمساعي الهادفة لتعزيز 
عالقاتها مع المجتم��ع الدولي بما 
يحق��ق المصالح المش��تركة للدول 

ويعود بالخير على الجميع.

 محمد بن مبارك يطلع
على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم

استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل 
الخ��اص لجاللة المل��ك المعظم، أمس، وزي��ر التربية 
والتعلي��م رئيس مجلس أمناء مجل��س التعليم العالي 
محم��د مب��ارك جمعة، ال��ذي أطلع س��موه على خطط 
وبرامج الوزارة.  وأعرب سموه عن تقديره لجهود الوزير 
ومنتسبي الوزارة في تطوير قطاع التعليم من خالل ما 
يت��م تنفيذه من مبادرات متقدم��ة لالرتقاء بمخرجات 

التعلي��م في مختلف المراحل وعلى المس��تويات كافة، 
بما يدعم مسيرة التنمية في مملكة البحرين.

 م��ن جانب��ه، أعرب وزي��ر التربي��ة عن خالص ش��كره 
وتقديره لسمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اس��تقباله، وامتنانه لدعم س��موه الدائم والمتواصل 
لقطاع التعليم وللمش��اريع والبرامج التي يتم تنفيذها 

وتحقيق األهداف المرجوة منها.

وزير الخارجية يتسلم أوراق 
تفويض رئيس بعثة الصليب 

األحمر لدول الخليج

اس��تقبل وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، في مقر 
الوزارة أمس، ممادو صو، الذي سلم إلى الوزير أوراق تفويضه 
رئيس��ًا للبعثة اإلقليمية للجن��ة الدولية للصليب األحمر لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيم في الكويت.
ورحب وزير الخارجية بممادو صو، مؤكدًا حرص البحرين على 
تعزيز الش��راكة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر بما يحقق 
األهداف المنش��ودة، مؤك��دًا دعم الوزارة له لتس��هيل مهام 
عمل��ه. من جانب��ه، أعرب ممادو ص��و عن اعت��زازه وتقديره 
للقاء وزير الخارجية، معبرًا عن ش��كره وتقديره للبحرين على 
تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ودعمها لجهودها 

اإلنسانية، متمنيًا للمملكة دوام الرفعة والنماء.

نائب وزير خارجية منغوليا 
 يتسلَّم نسخة من أوراق 

اعتماد سفير البحرين
منغولي��ا  جمهوري��ة  خارجي��ة  وزي��ر  نائ��ب  اس��تقبل 
AMARTUVSHIN Gombosuren، بمق��ر ال��وزارة في أوالن 
باتور، الس��فير محمد ش��يخو، حيث س��ّلم نس��خة م��ن أوراق 
اعتماده كس��فير مفوض فوق العادة لمملك��ة البحرين لدى 

جمهورية منغوليا والمقيم في بكين.
 وأعرب نائ��ب وزير الخارجية المنغولي ع��ن اعتزازه بعالقات 
الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية منغوليا، 
متمني��ًا للس��فير دوام التوفي��ق والس��داد ف��ي مه��ام عمله 
الدبلوماس��ي. من جانبه، أكد ش��يخو، حرص مملكة البحرين 
عل��ى تعزيز العالقات الثنائية والتي تش��هد تطورًا ونموًا في 
كاف��ة المجاالت، متطلعًا إلى االرتقاء بتلك العالقات إلى آفاق 
أرحب من خالل تطوير آليات العمل المش��ترك والتعاون بين 

البلدين.

البحرين تدين حرق نسخة من 
المصحف الشريف في الدنمارك

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واس��تنكارها 
بش��دة لقي��ام إح��دى المجموع��ات المتطرفة ف��ي الدنمارك 
بحرق نس��خة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في 
كوبنهاج��ن، داعي��ة إلى وقف مثل هذه األعمال االس��تفزازية 
المحرضة على التمييز والعداوة والكراهية الدينية والعنصرية، 
واتخاذ م��ا يلزم لتعزيز قي��م التفاهم والتس��امح والتعايش 

السلمي واحترام التنوع الديني والثقافي والحضاري.

 الزياني: دعم كافة البرامج التدريبية
لصقل مهارات الكوادر الدبلوماسية

ترأس وزي��ر الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية 
محمد بن مبارك للدراس��ات الدبلوماس��ية الدكتور 
عبداللطيف بن راش��د الزياني اجتماع مجلس أمناء 
األكاديمية. وهنأ وزير الخارجية أعضاء مجلس أمناء 
أكاديمية محمد بن مبارك للدراس��ات الدبلوماسية 
بمناس��بة حلول ش��هر رمضان المب��ارك، داعيًا اهلل 
عز وج��ل أن يعي��د ه��ذه المناس��بة الفضيلة على 
البحرين والدول العربية واألمة اإلس��المية باليمن 
والخي��ر والبركة، مش��يدًا بجهود أعض��اء المجلس 
وبما يبذلونه من جهود لدعم األكاديمية وبرامجها 
التدريبي��ة، مؤكدًا ح��رص وزارة الخارجية على دعم 
كل البرامج التدريبية المختلفة، لما لها من أهمية 
كبيرة في صقل مهارات الكوادر الدبلوماس��ية سواء 

داخل البحرين أو في بعثات المملكة في الخارج. 
وأش��اد وزي��ر الخارجي��ة بتخري��ج 118 دبلوماس��يًا 
ودبلوماس��ية ف��ي األكاديمية برعاي��ة كريمة من 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه 
اهلل، وبحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

الممثل الخاص لجالل��ة الملك المعظم، معربًا عن 
فخ��ره وتقديره لم��ا تحققه األكاديمي��ة من نجاح 

وتميز في أداء المهام والواجبات المنوطة بها. 
كما أش��اد بنج��اح برنامج الدبلوماس��يين الدوليين 
»ضيافة« بنس��خته الثالثة، والذي ش��ارك فيه عدد 
من الدبلوماس��يين م��ن 27 دولة، مثمن��ًا الجهود 
المبذول��ة إلنج��اح البرنام��ج والعمل ب��روح وطنية 
دؤوب��ة س��اهمت ف��ي تعري��ف العال��م بمملك��ة 
البحري��ن عن قرب، وم��ا تزخر به م��ن تاريخ عريق 
من الحضارات ومس��يرة تنموية وحضارية  ش��املة 
أرس��اها النهج اإلصالح��ي لحضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 
المعظ��م، حفظ��ه اهلل ورعاه، وتوجه��ات الحكومة 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، حفظه اهلل، متمنيًا ألكاديمية محمد 
بن مبارك للدراسات الدبلوماسية والقائمين عليها 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبها، أعرب��ت المدير العام ألكاديمية محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية د. 

الش��يخة مني��رة بن��ت خليفة ب��ن حم��د آل خليفة، 
عن بالغ ش��كرها وتقديرها لس��عادة وزير الخارجية 
وألعض��اء مجلس األمن��اء على دعمه��م الالمحدود 
ل��كل برام��ج األكاديمي��ة، مس��تعرضة س��عادتها 
التقرير الس��نوي لألكاديمية لعام 2022 وما تحقق 
م��ن إنجازات على الصعيد التدريبي، منوهة بحرص 
األكاديمي��ة على تقدي��م ش��هادات تخصصية في 
مختلف المجاالت، إلى جانب توسيع إطار االستفادة 

من برامج اللغات.
وأش��ارت المدير الع��ام لألكاديمي��ة إلى أنه من 
منطل��ق ح��رص أكاديمي��ة محمد بن مب��ارك آل 
خليف��ة للدراس��ات الدبلوماس��ية عل��ى تعزي��ز 
العالق��ات مع عدد م��ن المعاه��د واألكاديميات 
الدبلوماس��ية، ت��م توقي��ع مذك��رات تفاهم في 
مج��ال التع��اون الدبلوماس��ي م��ع مؤسس��ات 
التدريب الدبلوماسي في كل من المجر واليونان 
وجمهوري��ة المالديف، كما ناقش��ت س��عادتها 
خط��ة األكاديمي��ة وأولوياتها لتطوي��ر الكوادر 

الدبلوماسية في العام 2023.

»الملكية للجراحين« تستضيف المؤتمر البحثي السنوي
للجراحين  الملكية  الكلية  استضافت 
في أيرلندا - جامعة البحرين الطبية 
»RCSI البحري��ن«، المؤتمر البحثي 
الس��نوي وذل��ك تحت رعاي��ة رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفري��ق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل 
خليف��ة، حيث قام باس��تقباله رئيس 
ونائ��ب  العت��وم،  س��مير  الجامع��ة 
رئيس الجامعة للش��ؤون األكاديمية 
الفريد نيكلسون، وعميد كلية الطب 
والبرفيس��ور س��تيفن أتكين، رئيس 

كلية الدراسات العليا والبحوث.
وب��دأ المؤتم��ر بتقدي��م 4 أبح��اث 
علمية م��ن ِقبل كبار أعض��اء الهيئة 
التدري��س ف��ي الجامعة وه��م ناجي 
علم الدين، نائ��ب عميد كلية الطب 
ح��ول »التج��ارب الس��ريرية ألمراض 
م��وري،  وب��ول  والس��منة«،  الس��كر 
رئي��س قس��م عل��م األم��راض، حول 
»النم��ط الظاه��ري المكان��ي يحدد 
اآللية المس��ببة لألمراض في أنسجة 
المرضى الذي��ن يعانون من فيروس 

الكوفيد 19 بشكل حاد«. 
وقام البرفيس��ور مايكل كيو، أس��تاذ 
مش��ارك ف��ي عل��م األحياء البش��رية 
ومدي��ر مختبرات األبح��اث بالجامعة 
بتقدي��م بحثه العلمي ع��ن »المواد 
الحيوية المنش��طة للجينات لتحسين 

التئام الجروح المزمن��ة في تقرحات 
القدم الس��كرية« كما ق��ام الدكتور 
برنام��ج  رئي��س  نصي��ف،  حس��ين 
بكالوري��وس التمريض ومحاضر أول 
ف��ي التمريض بتقديم بحثه العلمي 
حول »انتش��ار الوزن الزائد والسمنة 
بي��ن الممرضي��ن والممرض��ات في 

البحرين«.
وق��ال أتكي��ن: »ش��هد المؤتمر هذا 
العام مس��توى أعلى من المشاركات 
من طلبة الط��ب لدينا، وذلك بفضل 
الدع��م المس��تمر من أعض��اء هيئة 
التدريس وخريجينا. كما شهدنا أيضًا 
تحس��نًا كبيرًا في نوعية البحوث التي 
يقوده��ا الطلب��ة مقارنة بالس��نوات 

السابقة«.
وكان م��ن ضم��ن الفائزين عائش��ة 

تمري��ض  معلم��ة  البراق��ي،  س��ند 
بمستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
»دراس��ة  المس��مى  البح��ث  ع��ن 
الطالب  تص��ورات  اس��تقصائية عن 
في برنامج مس��اعد رعاي��ة المرضى 
عن الخصائ��ص الفّعالة لمدرس��ات 
التمري��ض« وبريان��ا منزيس، طالبة 
بكلي��ة الط��ب والت��ي قدم��ت بحثًا 
بعنوان »انتش��ار اس��تخدام التصوير 
المقطعي المحوسب إلصابات الرأس 
الطفيفة عند البالغين: تجربة المركز 
الواحد« محمد الحناوي، طالب بكلية 
الطب و الذي ق��دم بحثا تحت عنوان 
»تقيي��م األل��م والتحك��م في��ه بعد 
عملية تكميم المعدة: دراسة مقارنة 
المناظير«  الروبوتي مقاب��ل  للنه��ج 
ومصطف��ى حمد، خريج م��ن جامعة 

 »2021 »دفع��ة  الطبي��ة  البحري��ن 
وال��ذي ق��دم بحث��ا بعن��وان »تعدد 
أش��كال إنزيمات األيض م��ع المصل 
المركز للباراسيتامول ومستقبالته«.
كما ضمت قائمة الفائزين، الدكتور 
أبو صالح معين، زميل أبحاث ما بعد 
الدكت��وراه تح��ت اش��راف الدكت��ورة 
الكس��ندرا بتل��ر، زمي��ل وباح��ث أول 
ع��ن  الطبي��ة،  البحري��ن  بجامع��ة 
المرتبط��ة  األميلوي��د  »بروتين��ات 
تكي��س  متالزم��ة  ف��ي  بالخ��رف 
األنصاري،  وريناد هش��ام  المبايض« 
طالبة بكلية الط��ب عن بحثها تحت 
عن��وان »تأثي��ر الجس��يمات النانوية 
ذات الزخرف��ة الفضي��ة عل��ى خالي��ا 
س��رطان الث��دي« والتي ف��ازت أيضًا 

بجائزة أفضل عرض شفهي.

 تعاون بين »األعلى للصحة« و»ميليمين«
 لتقديم الدعم االستشاري في اقتصاديات الصحة

ش��هد رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، في مقر 
المجل��س توقيع اتفاقية التع��اون بين المجلس 
وش��ركة ميليمي��ن لتقدي��م الدعم االستش��اري 
ف��ي مجال »اقتصاديات الصح��ة« في إطار تنفيذ 

برنامج الضمان الصحي الوطني.
وأك��د الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة أن البحري��ن تعمل على تطوي��ر النظام 
الصح��ي لضم��ان واس��تدامة توفي��ر التغطي��ة 
الصحية الش��املة للس��كان، وذل��ك وفقًا ألفضل 
المعايي��ر المتبعة عالمي��ًا، وقد قطعنا ش��وطًا 
كبي��رًا ف��ي تهيئ��ة الطري��ق لتطبي��ق قان��ون 
الضم��ان الصحي من خالل العديد من المبادرات 
المهمة وإنشاء المؤسس��ات المعنية بالمشروع 
واالس��تفادة من بي��وت الخب��رة المتخصصة في 

هذا الجانب.
ووقع االتفاقية من جانب المجلس الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، فيما وقعها 

م��ن جانب الش��ركة المدي��ر العام والمستش��ار 
اإلكت��واري لش��ركة ميليمي��ن منطق��ة الش��رق 
األوسط السيد سفدر جعفر، وذلك بحضور األمين 
العام للمجلس األعلى للصحة إبراهيم النواخذة.

وتش��مل اتفاقية اقتصاديات الصحة مع ش��ركة 

»ميليمي��ن«، إج��راء تحليل اقتص��ادي للخدمات 
الصحي��ة عالوة على الدعم التقن��ي آلليات الدفع 
المطالبات الصحية ومراقبة الجودة و تقييم نظم 
المطالبات المالية للخدم��ات الصحية باإلضافة 
إلى خدمات استشارية لتطبيق الضمان الصحي.

البحرين تدين قرار السلطات 
اإلسرائيلية نشر عطاءات لبناء 

وحدات استيطانية جديدة
أعرب��ت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بش��دة لقرار 
الس��لطات اإلسرائيلية نش��ر عطاءات لبناء وحدات استيطانية 
جدي��دة خ��الل األس��بوع الجاري داخ��ل األراضي الفلس��طينية 
المحتلة، بعد مصادقة الكنيس��ت اإلس��رائيلي على مش��روع 
قانون يس��مح بعودة المس��توطنين إلى أربع مستوطنات في 

الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005.
وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والرافض 
للمستوطنات اإلس��رائيلية وتوس��عها في األراضي المحتلة، 
باعتبارها انتهاًكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون 
الدولي، وتهديًدا لعملية السالم وللجهود اإلقليمية والدولية 
الرامية إلى إقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة على حدود 
الرابع من يوني��و 1967، وعاصمتها القدس الش��رقية، وفًقا 
لح��ل الدولتي��ن ومب��ادئ القانون الدول��ي ومبادرة الس��الم 

العربية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/27/watan-20230327.pdf?1679893043
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1058758
https://alwatannews.net/article/1058757
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»شاملة الضريبة«
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 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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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حسن الستري «

المالي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  أق��رت 
واالقتصادي��ة النيابية المرس��ومين 
بقانون رق��م 36 و37 لس��نة 2022 
اإلطارية  االتفاقية  عل��ى  بالتصديق 
واتفاقيت��ي الوكال��ة والضمان بين 
حكوم��ة مملك��ة البحري��ن والبن��ك 
اإلس��امي للتنمية لتمويل المرحلة 
الثاني��ة من مش��روع تحس��ين نقل 
وتوزي��ع المي��اه م��ن محط��ة الدور، 
والتصدي��ق على اتفاقيت��ي القرض 
مملك��ة  حكوم��ة  بي��ن  والضم��ان 
للتنمية  أبوظبي  البحرين وصن��دوق 
لتمويل مش��روع تطوير شبكات نقل 
المي��اه المرتبط��ة بالمرحلة الثانية 

من محطة الدور في البحرين.
وُأبرم��ت االتفاقية اإلطارية »تمويل 
بيع ألجل« بين هيئة الكهرباء والماء 
»المس��تفيد«  البحري��ن  بمملك��ة 
والبنك اإلس��امي للتنمي��ة - البنك، 
حيث طلب المستفيد من البنك شراء 
أصول معينة تتعلق بمشروع تحسين 
نقل وتوزيع المياه من محطة الدور – 
المرحلة الثانية – بهدف زيادة األمن 
المائي في البحرين، وقد وافق البنك 
في 18 ديس��مبر 2021 على تمويل 
ش��راء وتوري��د أصول هذا المش��روع 
بمبلغ ال يتجاوز 80 مليون دوالر، وقد 
وافق��ت حكوم��ة مملك��ة البحرين - 

الضامن على تقديم ضمان س��يادي 
تضمن بموجبه التزامات المستفيد 
المنصوص عليها في هذه االتفاقية، 
وتتألف االتفاقية اإلطارية، باإلضافة 
إلى الديباجة، من س��بع مواد وأربعة 

مرفقات. 
كم��ا ُأبرم��ت اتفاقية الق��رض بين 
هيئ��ة الكهرباء والماء ف��ي البحرين 
وصن��دوق أبوظبي للتنمي��ة لتمويل 
مش��روع تطوير ش��بكات نقل المياه 
المرتبط��ة بالمرحل��ة الثاني��ة م��ن 
محطة ال��دور، حيث واف��ق الصندوق 
على إقراض الهيئة قرضًا مقداره 41 

مليون دينار. 
وبينت وزارة شؤون الكهرباء والماء، 
أن الهدف من االقتراض هو تحسين 

البني��ة التحتي��ة، وتطوي��ر ش��بكات 
نق��ل المي��اه المرتبط��ة بالمرحل��ة 
الثاني��ة من محطة ال��دور بالمملكة 
األول  المش��روع  البحري��ن، يتضمن 
إنش��اء المحط��ات، بينما المش��روع 
الثان��ي مخص��ص لنق��ل المحط��ات 
لإلنت��اج والتوزي��ع، علمًا ب��أن مبلغ 
القرض من البنك اإلسامي للتنمية 
يق��در ب�80 مليون دوالر، ليخدم 400 
أل��ف ش��خص، و100 ألف أس��رة من 
المش��روع.  مناطق  ف��ي  المقيمي��ن 
ويسهم المشروع في سد الفجوة في 
نق��ص المياه في المناط��ق المحلية 
ف��ي الحنينية وجنوب س��ار من خال 
المي��اه، وكلف��ة اس��تكمال  تحلي��ة 
المش��روع س��تكون عل��ى حزمتين، 

تق��ّدر الحزم��ة الثاني��ة بقيم��ة 19 
ملي��ون، بينما الحزم��ة الثالثة تقّدر 
بقيم��ة 21 مليون��ًا. وبين��ت الهيئة 
ض��رورة ضم��ان إيص��ال 50 مليون 
جال��ون ف��ي الي��وم لجمي��ع مناطق 
المملك��ة، وج��وب تغطي��ة الس��عة 
التخزينية في جميع مناطق المملكة 
لثاثة أيام في حالة الطوارئ، أو في 
ح��االت االنقط��اع، مؤك��دة قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها المالية فهي 
ل��م تتخل��ف ع��ن س��داد االلتزامات 
الس��ابق  القرض  ويهدف  الس��ابقة، 
إلى تمويل المرحلة األولى لمش��روع 
محطة ال��دور، أم��ا الق��رض الحالي 
فهو يهدف لنق��ل وتوزيع المياه إلى 

المناطق الجديدة.

المسقطي: الدين العام شهد تحسنًا في النتائج األولية لـ 2022

»الشورى« يمرر الحساب الختامي لـ2021
أيمن شكل «

وافق مجلس الش��ورى أم��س على إقرار الحس��اب الختامي 
الموحد للدولة للس��نة المالية المنتهية في 31 ديس��مبر 
2021 وتقري��ر أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للس��نة 
المالي��ة 2021 وكش��ف المناقات من حس��اب التقديرات 
األخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021.

و أك��د مقرر اللجنة جواد الخياط أن الحس��اب الختامي جاء 
بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن اإليرادات والمصروفات 
والمؤش��رات االقتصادية، حيث ذكرت اللجنة في تقريرها 
أن هناك تطورًا ملموس��ًا في احتواء الحساب الختامي على 
بيان��ات مفصلة عما تحقق من مب��ادئ وأهداف الميزانية، 
وما تم إنجازه من برامج وأنش��طة ومش��اريع تفصيلية في 

القطاعات الحكومية المختلفة.
وأوض��ح الخي��اط أن الحس��اب الختامي يتضم��ن البيانات 
المالي��ة الس��نوية ل��كل وزارة أو جهة حكومي��ة على حدة، 
أو البيان��ات المالية الس��نوية الموحدة للدول��ة ككل، في 
نهاية الس��نة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات أيضا 

الميزانية العمومية، وبيان اإليرادات والمصروفات، وبيان 
التدفق النقدي، وكذلك أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى 
يحدده��ا الوزير، أو تطل��ب بموجب المعايير المحاس��بية 

المتعارف عليها.
وأش��ار إلى أن ال��وزارات تج��اوزت مصروفاته��ا التقديرية 
لع��ام 2021، بإجمال��ي 40.9 ملي��ون دين��ار، فيما ناش��د 
عضو الش��ورى الدكتور علي الح��داد الحكومة إلعادة زيادة 
المتقاعدي��ن بنس��بة 3% س��نويًا والتي ت��م إيقافها قبل 
عامي��ن، وقال إن تقرير الحس��اب الختامي الموحد للس��نة 
المالي��ة المنتهي��ة في 2021 ي��دل على تط��ور ملموس 

ويبشر بالخير والزهاء االقتصادي.
ولف��ت عض��و مجل��س الش��ورى ع��ادل المع��اودة إلى أن 
مش��كلة انخفاض نسبة إنجاز المشاريع للوزارات تتكرر في 
الميزانيات الحكومية عامًا بعد آخر، وتتس��بب في تعطيل 
مصال��ح الن��اس، فيما أوضح رئي��س اللجن��ة المالية خالد 
المسقطي أن الدين العام شهد تحسنًا في النتائج األولية 
للعام 2022، بالمقارنة م��ع الميزانية المطروحة للنقاش 

والخاصة بالعام 2021.

يخدم 400 ألف شخص و100 ألف أسرة

 »مالية النواب« تمرر 
مرسومي »تمويل محطة الدور«

 تحويل 52٪ من المواقع المرصودة إلى الجهات القضائية.. »البلديات«: 

العمل على تصحيح وضع 350 سكنًا جماعيًا مخالفًا 
أّكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردها على سؤال النائب 
حم��د فاروق الدوي، حول كيفية مس��اهمة تس��جيل عقود إيجار 
الس��كن غير العائلي في التقليل من السكن العشوائي، أن دور 
الوزارة يكمن في وضع ضوابط تس��جيل عق��ود اإليجار الخاصة 
بهذا النوع من العقارات التزامًا بأحكام القانون رقم )10( لسنة 
2020 الصادر بتعديل بع��ض أحكام قانون إيجار العقارات رقم 
)27( لس��نة 2014 وعل��ى األخص البند )د( من الم��ادة )6( منه 
والتي نصت على أنه »ال يجوز تس��جيل عقود اإليجار التي يكون 
محلها عقارات س��كنية لغير غرض السكن العائلي، إال بموافقة 
د بقرار  البلدية أو األمان��ة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تحدَّ

منها بعد موافقة الوزير المعني بشؤون البلديات«.
وتابع��ت أنه تنفيذًا ألحكام القانون أص��درت المجالس البلدية 
القرارات المتضمنة لتلك الضوابط التي نصت على أنه »ال يجوز 
تس��جيل عقود اإليجار التي يك��ون محلها عقارات س��كنية لغير 
غرض الس��كن العائل��ي إال إذا كانت تلك العق��ارات مقيَّدة لدى 
البلدية ضمن قاعدة بيانات الس��كن المش��ترك الجماعي وبعد 
التأكد من توافر جميع االش��تراطات الصحية واشتراطات األمن 
والس��امة المطلوبة لهذه العقارات طبق��ًا للقوانين والقرارات 
واألنظم��ة المعمول بها مع النص على أن يكون تس��جيل عقود 
اإليج��ار الخاصة بتل��ك العقارات عبر آلية التس��جيل اإللكتروني 

المعتمدة من الوزارة المعنية بشؤون العدل«.
وقال��ت الوزارة إن كًا م��ن مجلس أمانة العاصم��ة والمجالس 
البلدي��ة بصدد وضع مزي��د من الضوابط الت��ي يجب مراعاتها 
في تلك المس��اكن، ومنها توفير مساحة مخصصة لكل شخص 
من ش��اغلي الس��كن ال تقل عن أربعة أمتار مربعة من مساحة 
الغرف��ة، كما يل��زم توفير دورة مياه، وال يت��م تخصيص أي جزء 
من السكن كمستودع للمواد أو المنتجات أو السلع، ومن ناحية 
اإلنش��اء فإنه يلزم توافر الس��امة المعمارية مع توافر وسائل 
مكافح��ة الحرائق م��ع وجود مخ��ارج إجاء مناس��بة، وأن تكون 
التس��ليكات والتمديدات الكهربائية منفذة بحسب المواصفات 
الفنية المعمول بها، كما يلزم وجود تهوية وإضاءة مناسبة مع 
التأكد من سامة النوافذ واألبواب، كما تم وضع ضوابط خاصة 

بالمطابخ ودورات المياه.
كما ذكرت أنه تم تش��كيل فريق ميداني في كل بلدية برئاسة 
المحافظ��ة للكش��ف الميداني واإلخطار كل بحس��ب اختصاصه، 
واإلدارة العام��ة للدف��اع المدن��ي للتأك��د م��ن م��دى تواف��ر 
االش��تراطات الخاصة بالحماية والسامة، ووزارة الصحة للتأكد 

من توافر االش��تراطات الصحية، وهيئة الكهرباء والماء للتأكد 
من صح��ة التوصي��ات الكهربائي��ة، والمعنيين ف��ي البلديات 
للتأك��د من س��امة الحالة اإلنش��ائية للعقار، حي��ث يتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الازمة في حال عدم االلتزام باالش��تراطات 

الواجب توافرها في تلك المساكن.
ونّوه��ت الوزارة إلى أنه تم تش��كيل لجنة مش��تركة خال فترة 
جائحة فيروس كورونا ممثلة بش��ؤون البلديات، ووزارة الصحة، 
وهيئ��ة الكهرباء والم��اء، والمحافظات األربع، ومديرية ش��رطة 
محافظ��ة العاصمة، وتكليفها بالتفتي��ش على المباني للتأكد 
من توافقها مع االشتراطات، وعليه تم الكشف على 1512 عقارًا 
في مختلف محافظات المملكة، وتم تصحيح وضع أكثر 95% من 
العقارات المرصودة لتتوافق مع االشتراطات ولضمان السامة 

وعدم انتشار المرض خال تلك الفترة.
وأشارت إلى أنه يتم تزويد البلدية المختصة بقاعدة بيانات من 
قبل الجهة المختصة والمتمثلة في هيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة والت��ي يت��م تصنيفه��ا عل��ى أنها س��كن جماعي 
مش��ترك، وتق��وم كل بلدي��ة بالتأكد م��ن توافر االش��تراطات 
الازمة الس��تخدام الموقع كس��كن جماعي، ويتم إخطار المالك 
بض��رورة تصحي��ح األوضاع خال فت��رة مناس��بة وإال يتم إحالة 

الموضوع إلى الجهات القضائية.
وفيم��ا يخص تأثير تس��جيل عقود إيجار الس��كن غي��ر العائلي 
ف��ي التقليل من الس��كن العش��وائي، بين��ت ال��وزارة أن اإللزام 
بتس��جيل العقود من ش��أنه وجوب مراجعة الجهات الحكومية 
المختص��ة للتأك��د من توافر االش��تراطات الازم��ة بكل جهة، 
مثل االش��تراطات الصحية واش��تراطات الحماية والس��امة في 
العقار المراد تس���جيله لذلك االستخدام، ويتم من خال النظام 
وقف تس���جيل تلك العق��ود لذلك االس��تخدام، مضيفة أنه في 
حال تم رصد مواقع مخالفة لاس��تخدام وع��دم االلتزام بتوفير 
االش��تراطات لتعدي��ل الوض��ع خال فترة مناس��بة يت��م إحالة 
الموضوع إلى الجهات القضائية بحسب اإلجراءات المعمول بها.
كما أضافت وزارة ش��ؤون البلديات والزراعة أن عدد المس��اكن 
الجماعية المخالفة ضمن قاعدة البيانات المس��تلمة والتي تم 
تصحيح أوضاعها لتكون ضمن الضوابط المنصوص عليها بلغ 
242، ويج��ري العمل على تصحيح الوضع ل���350 موقعًا إضافيًا 
م��ن قبل ماكها، هذا وتم تحوي��ل 52% من المواقع المرصودة 
إلى الجهات القضائية للبت فيها، وما تبقى من هذه المس��اكن 

تم إخطار ماكه بضرورة المراجعة لتصحيح الوضع القائم.

»الصحة«: 57 طلبًا لـ »لجنة دراسة الحوادث 
والحاالت الطارئة بالخارج« خالل 2022

أكدت وزارة الصحة في ردها على س��ؤال النائب 
محم��د العلي��وي، أن اللجنة المختصة بدراس��ة 
ح��االت إصاب��ات الح��وادث والح��االت الطارئ��ة 
بالخارج تلّقت 57 طلبًا خال عام 2022 يتضمن 
طلب الع��اج أو إرجاع المريض بالطيران الطبي 

أو الطيران االعتيادي أو اإلسعاف األرضي.
وأوضح��ت ال��وزارة أن الخدمات الطبي��ة الجوية 
المتمثلة في رحات اإلس��عاف الج��وي واإلخاء 
الطب��ي للح��االت الطارئ��ة ف��ي الخ��ارج تت��م 
بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، وأفادت 
وزارة الصحة بأنه يت��م تقديم الخدمات الطبية 
الجوية س��واء رحات اإلس��عاف الجوي أو اإلخاء 
الطبي للحاالت الطارئة في الخارج، وذلك بحسب 
الحالة الصحية للمري��ض، وبعد موافقة اللجنة 
المختص��ة بدراس��ة ح��االت إصاب��ات الحوادث 
والحاالت الطارئ��ة بالخارج، حيث تختص اللجنة 
بدراسة الحاالت الصحية للمواطنين البحرينيين 
الموجودي��ن خ��ارج المملكة الذي��ن يتعرضون 
لحادث أو حالة صحية طارئة تستوجب عاجهم 
ف��ورًا بالخ��ارج أو عودته��م إلى الوط��ن لتلقي 

العاج.
وتابعت ب��أن اللجنة تقوم بالبت ف��ي الطلبات 
الت��ي ُتعرض عليها س��واء بالقب��ول أو الرفض، 
وفي حال قبول الطلب يتم التكفل الكامل بعاج 
المري��ض أو المصاب بالخارج على نفقة الوزارة، 
أو التكف��ل بع��اج المريض أو المص��اب مؤقتًا 
إل��ى حين اس��تقرار حالته الصحي��ة حتى يصبح 
قادرًا على العودة الس��تكمال العاج بالمملكة، 

أو اتخ��اذ اإلج��راءات الازم��ة لع��ودة المريض 
أو المص��اب، أو الجثامي��ن ف��ورًا إل��ى المملكة، 

ويستثنى من هؤالء المرضى الفئات اآلتية:
1. الذي��ن يتواف��ر له��م تأمي��ن صح��ي بالبلد 
الموجودين به، أو أي نظام تأميني آخر يش��مل 
نفقات عاجهم من الح��وادث والحاالت الصحية 

الطارئة.
2. المبتعثون للع��اج بالخارج في الحاالت التي 
يشملها قرار رئيس المجلس األعلى للصحة رقم 

)17( لسنة 2017.
3. المرض��ى الذين يس��افرون إلى الخ��ارج على 
نفقتهم للعاج من األمراض التي يعانون منها 
أو المضاعف��ات الناتجة عنها، وذلك فيما يخص 

هذه األمراض وتلك المضاعفات فقط.
4. المبتعث��ون إلى الخ��ارج ألداء مهام أو أعمال 
لصالح وزارات أو هيئات أو مؤسس��ات أو شركات 
بحريني��ة أو غيره��ا والمش��مولون بالعاج على 
نفق��ة تلك الجهات، حيث تتحمل جهات عملهم 
عاجهم بالخارج أو عودته��م إلى الوطن لتلقي 
الع��اج عل��ى نفقته��ا، وذلك مع ع��دم اإلخال 
بحقهم في الحصول على أي مزايا تستحق لهم، 
إذا كان��ت ش��روط عاجه��م على نفق��ة جهات 

عملهم ال تشملها.
5. المرض��ى المش��مولون بالعاج عل��ى نفقة 
جهة عملهم وفقًا للنظ��ام المتبع لديها، وذلك 
م��ع عدم اإلخ��ال بحقهم في الحص��ول على أي 
مزايا تستحق لهم إذا كانت شروط عاجهم على 

نفقة جهة عملهم ال تشملها.
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»اإلسكان«: 1416 طلبًا قائمًا 
و125 مستفيدًا من الخدمات 

التمويلية برابعة الشمالية
أكدت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني في رّدها على 
الس��ؤال البرلمان��ي المقدم م��ن النائب حس��ن إبراهيم، 
ب��أّن إجمالي عدد الطلب��ات القائمة ف��ي الدائرة الرابعة 
بالمحافظة الش��مالية يبلغ 1416 طلبًا إسكانيًا من بينها 
1350 طلبًا لوحدات س��كنية، و40 طلبًا لقس��ائم سكنية، 
و26 طلب��ًا لش��قق تملي��ك. وأوضح��ت الوزارة ب��أن عدد 
المس��تفيدين بالخدم��ات التمويلية من أهال��ي الدائرة 
من��ذ إطاقه��ا ف��ي أغس��طس 2022 بل��غ 125 مواطنًا، 
والذين قاموا بتحويل طلباتهم اإلسكانية لهذه الخدمات 
التمويلي��ة بمختل��ف أنواعه��ا والتي تحظ��ى بإقبال كبير 
من المواطني��ن نظرًا لما تتميز به م��ن خدمات متنوعة 

وفورية. 
أما بالنسبة لخطط وزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني 
في إنشاء وحدات س��كنية بالدائرة الرابعة في المحافظة 
الش��مالية، ذكرت الوزارة بأنها تس��عى دائمًا للبحث عن 
خي��ارات قريب��ة م��ن المناطق الس��كنية في ق��رى ومدن 
المملك��ة والت��ي تتوف��ر فيه��ا المعايير الازم��ة إلقامة 
مش��روع إس��كاني متكامل عليه��ا ومن أهمه��ا صاحية 

األرض للبناء، وتوفر المساحات الكافية.
وتابع��ت بأّن خططها ترتكز خ��ال المرحلة المقبلة على 
تنمي��ة مبادرات الش��راكة مع القطاع الخ��اص، باعتبارها 
الحل المس��تدام للمواطنين لم��ا توفره من مميزات منها 
الحصول على خدمة فورية، واختيار نوع ومس��احة وموقع 
الوحدة أو القس��يمة أو الش��قة الس��كنية حسب احتياجات 
كل أسرة، واالستغال األمثل للميزانية المخصصة لقطاع 
الس��كن االجتماعي من خال توفي��ر أكبر عدد ممكن من 

الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

الشهر الفضيل مزدحم بالبرامج وااللتزامات

صائمون يعانون صعوبة تنظيم الوقت في رمضان
زينب العلوي «

أكد مواطنون أنه��م يواجهون صعوبة في تنظيم 
وقتهم في شهر رمضان عبر الموازنة بين أعمالهم 
المنزلي��ة وزياراتهم وبرامجهم، وذكروا أن  ش��هر 
رمضان مل��يء بااللتزام��ات والبرام��ج المتعددة، 
فيرون أن يومهم انتهى ولم ينجزوا شيئًا من هذه 

البرامج باإلضافة إلى أولوياتهم. 
 فم��ن جانبه، ذك��ر علي الس��يد أن نظامه يختلف 
تمام��ًا في رمضان فيجد نفس��ه وس��ط التزامات 
كثيرة، ولكي يحل هذه المعضلة يأخذ أواًل قس��طًا 
كافيًا من النوم ليس��تطيع إنجاز جميع اأِلشياء التي 
يج��ب القيام به��ا، وثاني��ًا ينظ��م أولوياته فيضع 
األش��ياء المهم جدًا عملها في بداية يومه، وهكذا 
ينجز أكبر ع��دد ممكن من االلتزامات والبرامج في 

يومه. 
م��ن جهتها، قالت فاتنة رضا إنه��ا تحاول تنظيم 
وقتها وترس��م له��ا خطة ط��وال ش��هر رمضان، 
وبدون تضييع وقت، تقوم باالستيقاظ مبكرًا ألداء 

األعمال المنزلية والطبخ وأداء العبادات وممارسة 
الرياض��ة، وبعد الفطور يك��ون الوقت الخاص لها 
للجل��وس م��ع عائلته��ا أو مع صديقاته��ا، وهكذا 

تنظم وقتها المزدحم في هذا الشهر.
فيما قالت هدى ش��ريف إنها تق��وم بكتابة جميع 
المهام المطل��وب إنجازها في يومه��ا وبعد ذلك 
تقوم بتوزيعها على س��اعات اليوم، أما االلتزامات 
والبرامج التي تش��عر أنها غير ق��ادرة على فعلها 
خالل الصيام تؤجلها لبعد الفطور، واألعمال التي 
يمكنها فعلها تقوم بها خالل الصيام، وبالنس��بة 
لها القيام بجميع هذه األشياء في فترة النهار فترة 
الصي��ام أفضل لكي يكون بعد الفطور وقت خاص 

لها ولعائلتها فقط.

القارئ الصغيرنصيحة
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 راشد: كنت أطلب مضرب
الهريس آلكل ما علق فيه

تذكر علي مبارك راشد طفولته في رمضان حين كان يتعاون 
الجمي��ع عل��ى ض��رب الهريس بالمض��رب، لكن��ه كان ينفرد 

بالمضرب لكي يأكل ما علق فيه من هريس.
وق��ال مبارك: »رمضان يعرف باالس��تعدادات التي تحدث في 
بي��وت الن��اس، فالجميع يعم��ل على الرحاة لطح��ن الهريس 
والتوابل، وتتبادل النساء المضرب من بعضهن، وكان الطبخ 
على »ش��ولة« وبأدوات بس��يطة مختلفة عم��ا يتواجد اليوم 
ف��ي المطابخ، لكن رغم ذلك تفضل كثي��ر من العوائل طلب 
اإلفطار من المطاعم، وهذه األطعمة ليس��ت مثل طعام زمن 

أول، فالهريس غير والثريد غير«.
وأشار راشد إلى أن أطفال اليوم ال يأكلون مأكوالت كثيرة من تراث طعام 

رمض��ان، بل إنهم يرفضون أكل التمر أو الخنفروش ويفضلون الحلوى 
الغربية والش��وكالتة، وق��ال: »تفرقت الناس الي��وم واختفت جمعة 
رمضان حيث كان الجمي��ع يجلس على مائدة واحدة، ومكان للرجال 

وآخر للنس��اء في البيت الواحد، وتش��ارك جميع النساء في العمل، 
بينما اليوم كل فرد يريد أن يأكل بمفرده«.

رمضان لّول

صحابيات

أروى بنت كريز العبشمية القرشية الكنانية.

ولدت في مكة المكرمة.

تزوجت عفان بن أبي العاص، وعقبة بن أبي 
معيط.

والدتها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب 
بن هاشم بن مناف عمة الرسول صلى اهلل 

عليه وسلم.

والدها كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس.

أنجبت، عثمان بن عفان، وآمنة بنت عفان 
من زوجها األول، والوليد عمارة، وخالدا، 

وأم كلثوم، وأم حكيم، وهندا من زوجها 
الثاني.

أسلمت أروى رضي اهلل عنها وهاجرت إلى 
المدينة بعد ابنتها أم كلثوم بنت عقبة 

وبايعت الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

توفيت في خالفة ابنها عثمان بن عفان 
بالمدينة المنورة بالبقيع. 

أروى بنت كريز 

 طبيبة: شرب 10 أكواب
 من الماء لتفادي الجفاف 

سيد حسين القصاب «

اش��ارت د. خات��ون عبداله��ادي إلى 
ضرورة شرب كميات كافية من الماء 
بم��ا يقارب 10 أكواب م��ن الماء في 
ش��هر رمضان الكريم، حيث إن فترة 
الصي��ام ت��ؤدي إل��ى جفاف الجس��م 

وخصوصًا ف��ي الجو الح��ار من خالل 
خس��ارة الجسم للس��وائل عن طريق 

التعرق.
ونوهت الى أهمية ممارسة الرياضة 
إما قبل الفطور أو بعد وجبة الفطور 
بس��اعتين، ومن ذلك المش��ي لمدة 
نص��ف س��اعة يومي��ًا لك��ي يحافظ 

الصائ��م عل��ى صحته خالل الش��هر 
الكريم.

كما نصحت مرضى األمراض المزمنة 
كالضغط والسكري بااللتزام بتناول 
الدواء في األوقات المحددة واستشارة 
الطبيب المختص قبل شهر رمضان 

لتجنب أي وعكات صحية.
د. خاتون عبدالهادي

 »الشمالية« توزع السالل الرمضانية 
على الجمعيات الخيرية واألسر المتعففة

الش��يخ  ب��ن  عل��ي  الش��مالية  واص��ل محاف��ظ 
للمجال��س  زيارات��ه  العصف��ور  عبدالحس��ين 
ش��راكة  »رمض��ان  ش��عار  تح��ت  الرمضاني��ة 
وتكافل«، بما يتماش��ى مع نه��ج حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة ملك 

البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وخالل زيارة المحافظ لمجلس الوجيه حس��ين بو 
كنان ومجلس عيس��ى ومحمد الزيرة في منطقة 
كران��ة ومجل��س الدكت��ور محمد حس��ن الدرازي 
ومجل��س الس��يد محمد الموس��وي ف��ي منطقة 
الدراز، نقل إليهم تحيات وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وتهنئته بحلول 
شهر رمضان المبارك، مؤكدًا دور هذه المجالس 
في ترس��يخ الترابط والنس��يج االجتماعي الواحد 
وأجواء التعايش والتس��امح وصل��ة الرحم، وهي 
من العادات الحميدة الت��ي جبل عليها المجتمع 

البحريني.
من جانب آخر واصلت المحافظة الشمالية توزيع 
السالل الرمضانية على الجمعيات الخيرية واألسر 
المتعفف��ة، كما ستس��تقبل المحافظة ضيوفها 

الك��رام بمجلس��ها الرمضان��ي ف��ي الجمعتي��ن 
القادمتي��ن من الس��اعة التاس��عة مس��اًء حتى 
الحادية عشرة مس��اًء في مبنى المحافظة الواقع 

على شارع الجنبية العام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/27/watan-20230327.pdf?1679893043
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1058884
https://alwatannews.net/search/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تعمــد حــرق المصحــف الشــريف فــي الشــهر الفضيــل 
استفزاز مستمر لمشاعر المسلمين.. فأين قيم التعايش 

التي ينادون بها في الغرب؟ 
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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األذان في البحرين
بالصدفة استمعت لشاب مصري يدعى أحمد العمري هو خريج زراعة، 
لكن حب��اه اهلل بص��وت كالعملة الن��ادرة أجرت معه اللق��اء المذيعة 
منى الش��اذلي بعد أن تداولت وس��ائل التواصل االجتماعي فيديوًا له 
مع أصحابه في الس��يدة زينب وهو ينش��د لنقشبندي مناجاته الشهيرة 
»م��والي إني بباب��ك« والمقط��ع الذي ش��اهدته من اللق��اء كان فيه 
العمري يعلي األذان مقلدًا أص��وات المؤذنين المعروفين القدماء في 
مصر »الشعيش��ع وعلي محمود ومحمد رفعت إلخ« األذان الذي يذكرك 
برمضان زمان، األذان الذي إن س��معته يقش��عر له بدنك، ويخشع له 
قلبك، وتدمع له عينك، وكان يرفع بخمس مقامات، هي الصبا والرست 
والس��يكا والحجاز والعش��اق، ولكل وقت أذان كما يق��ال فالصبا للفجر 
والحجاز للعشاء وهكذا وذلك لتنوع النغمة بين حزينة ومحفزة وعالية 

وشجية إلخ.
وسبحان اهلل بالصدفة ش��اهدت الحلقة األولى من عطر الكالم برنامج 
على ال�»إم بي س��ي« مس��ابقات تنافس��ية بطريقة التصفيات لقراءة 
القرآن ورفع األذان، واستمعت للجنة التحكيم وهي تعطي المالحظات 
لمتس��ابقي األذان وكيف هي الضوابط  المتش��ددة التي تش��دد على 
مخ��ارج األلفاظ وعلى التنقل من مقام إلى مق��ام وعلى جمال الصوت  

وحسن األداء.
ث��م تذكرت القصة الت��ي نعرفها جميعنا عن اختيار وأضع ألف س��طر 
تحت كلمة »اختيار« وإن ش��ئتم »انتق��اء« وإن أردتم »اصطفاء« كلها 
تقودن��ا إل��ى أن النبي عليه أفضل الصالة والس��الم حي��ن أراد أن ُيرفع 
األذان لُين��اَدى للص��الة انتق��ى واختار واصطفى صوت��ًا يتفق مع هذه 
الش��عيرة، كان أمام��ه العديد م��ن الصحابة لكنها ليس��ت القربى وال 
الِقدم في اإلسالم وال السن وال هي وظيفة يرتزق منها، إنها نداء للقاء 
الرب س��بحانه وتعالى إنها ال للصالة فقط بل للدين لإلس��الم، لذلك 

انتقى أجملهم صوتًا بالل الحبشي.
األذان كم��ا نعرف ليس نداء للصالة فحس��ب بل كان س��ببًا في دخول 
العديد من غير المسلمين لإلسالم ألن صوت المؤذن كان كافيًا ليلين 

قلوب عديدة كانت متعطشة لهذه اللمسة لشغافها.
استمعوا آلراء مش��اهير بكوا وانبهروا بصوت األذان من أمثال مورجن 
فريمن وليام نوس��ن ومذيعة البي بي س��ي الشهيرة كيت همبل ماذا 

قالوا عن ردة فعلهم لسماع األذان.
الدول له��ا أذانات تعرف بها حس��ب المقام الذي يس��تخدم في أغلب 
مآذنها هناك األذان المكي واألذان المدني واألذان العراقي والمصري 
والترك��ي إل��خ، إال نح��ن في البحري��ن ... يؤس��فني أن أق��ول إن أغلب 
مؤذنين��ا وظفوا ألن هناك أجنبيًا مس��كينًا يبحث ع��ن وظيفة فأعطوه 
ه��ذه الوظيف��ة،  لذلك نادرًا نادرًا ما تس��مع أذانًا ف��ي البحرين يخضع 
لجميع المعايير التي سنها الرسول عليه أفضل الصالة والسالم وأولها 

جمال الصوت.
ف��ال صوت وال مقام صح وال نطق س��ليم بل ص��راخ أجش، كم أفزع من 
أطفال فال يخشع له قلب وال تلين له النفس وال تدمع له العين إال حزنًا 

على إهمال هذه الشعيرة.
لن��ا رجاء إن تعذر وج��ود مثل هذه الضوابط لتغطي أعداد المس��اجد 
والجوامع في البحرين َفِلَم ال نلجأ للتس��جيل؟ وأعرف أن هناك اختالفات 
فقهية حول هذا الموضوع، ولكن باهلل عليكم أيهما أجدى بأن يراعى؟ 

غاية األمر وجوهره؟ أم حرفيته حتى وإن قادت لعكس الهدف؟
إن ش��ئتم اس��تمعوا ألحمد العمري وش��نفوا آذانكم وهو يعلي األذان 
بالمقام��ات الصحيح��ة أو تابع��وا مس��ابقة عط��ر الكالم واس��تمعوا 
للمؤذني��ن المتس��ابقين وهم هواة مبتدؤون وانظ��روا لردات فعلكم 
وكيف ستلين قلوبكم فهي تلك التي ننشدها خمس مرات في اليوم .

 صفاء العلوي أول بحرينية تتخرج
من السوربون في إدارة األرشيف

نالت مديرة األرش��يف الوطني صفاء 
العلوي الش��هادة المهنية في إدارة 
جامع��ة  م��ن  واألرش��يف  الوثائ��ق 
أول  لتك��ون  الس��وربون-أبوظبي 
بحرينية تحصل على هذه الش��هادة 
المتخصص��ة في عل��وم إدارة ونظم 

األرشيف الحديثة الورقية والرقمية.
عل��ى  الدراس��ة  برنام��ج  واش��تمل 
مجموع��ة م��ن المح��اور األساس��ية 
الت��ي تتضمن آليات تحويل الوثائق 
التاريخي��ة والعام��ة إلى مس��تندات 
رقمي��ة، وقواني��ن ونظ��م الوثائ��ق 
واألرشيف العالمية، وكيفية معالجة 
األرش��يفات المبعثرة. باإلضافة إلى 
نظم جرد وتنظيم وتصنيف الوثائق 
واألرشيف. وأيضًا آليات إدارة الوثائق 

المختلفة.
كم��ا تضمن��ت الدراس��ة سياس��ات 
األرش��يف الوطني العالمية في جمع 
األرش��يف التاريخي والوثائق العامة، 
وإجراءات ومتطلبات الترميم للوثائق 
التاريخية، وإجراءات وشروط االطالع 
الرقمية  واإلتالف لألرشيف والوثائق 
األرش��يف  وتش��ريعات  والورقي��ة، 
المعالجة  ومعايير األرش��يف، وطرق 
العلمية لألرشيف والوثائق، وشروط 

مباني األرشيف الحديثة.
وتشغل العلوي حاليًا منصب النائب 
األول ف��ي الف��رع اإلقليم��ي العربي 
للمجل��س الدولي لألرش��يف، وعضو 
م��ن الفئة )A( ف��ي المجلس الدولي 

لألرشيف.

 ابتكار مالبس 
تقيس نسبة اإلرهاق

ابتكر علم��اء نوعًا من المالبس الذكية التي بإمكانها قياس نس��بة اإلرهاق 
البدني الذي يعانيه مرتديها.

وكش��ف العلماء بالمعهد الفيدرال��ي للتكنولوجيا في زيوريخ بسويس��را عن 
خيوط إلكترونية قادرة على قياس كيفية تحرك جس��م الشخص بدقة، وذلك 
حس��بما أفاد موقع »الش��رق األوس��ط«، نقاًل عن دورية »أدفانسيد ماتريال« 

العلمية.
وأوضحوا أن مستش��عر النس��يج المدمج مباش��رة في المالب��س الرياضية أو 

مالبس العمل يتنبأ بمستوى استنفاد مرتديها الجهد البدني.
ولفت الفريق العلمي، بقيادة كارلو مينون، أستاذ تكنولوجيا الصحة المتنقلة، 
إلى أن المستشعر ينتج قياسات في الوقت الفعلي لمدى إرهاق الشخص أثناء 

المجهود البدني، مشيرين إلى أنه يتم إرسال النتائج إلى الهاتف المحمول.
واختبر العلماء المستش��عر الجديد بدمجه في المالبس الرياضية لمجموعة 
من المتطوعين، ومن خالل إلقاء نظرة خاطفة على هواتفهم الذكية، تمّكن 
المتطوع��ون من معرف��ة متى وصلوا إل��ى الحد األقصى، وم��ا إذا كان يجب 

عليهم أخذ قسط من الراحة.

 موجات حر شديدة
كامنة في قاع المحيط

أظه��رت النمذج��ة الجديدة بقي��ادة باحثين ف��ي اإلدارة الوطنية 
األمريكية للمحيطات والغالف الجوي، أن موجات الحرارة يمكن أن 

تتكشف في أعماق البحار أيضًا، وفق »ساينس ألرت«.
كما وج��د التحليل الجديد لمياه الجرف الق��اري المحيطة بأمريكا 
الشمالية، أن هذه الموجات الحرارية البحرية السفلية المفترضة، 
يمكن أن تكون أكثر كثافة وتستمر لفترة أطول من موجات الحر 

على سطح المحيط.
ويقول المعد الرئيس��ي ديلون أماي��ا: »ظل الباحثون يحققون في 
موج��ات الحرارة البحرية على س��طح البحر من��ذ أكثر من عقد من 

اآلن«.
واضط��ر الباحث��ون الذين يقف��ون وراء هذه الدراس��ة األخيرة في 

الغالب إلى االستقراء من مالحظات سطح المحيط.
وإدخ��ال تلك البيانات ف��ي نم��اذج الكمبيوتر لمح��اكاة التيارات 
المحيطي��ة التي تصعد من األعماق، م��ا يؤدي إلى جلب العناصر 

الغذائية األساسية إلى المياه الساحلية.

»واتساب« يتيح لمستخدمي آيفون 
ميزة الرسائل المرئية القصيرة

ال يزال تطبيق المراس��لة األشهر في العالم واتس��اب يسابق الزمن لمنع 
منافسيه الجدد من الوصول إلى قلوب المستخدمين.

وفي جديد التحديثات، يختبر تطبيق التراسل الفوري، ميزة جديدةُ تمّكن 
مس��تخدمي أجهزة آيفون من تبادل الرس��ائل المرئي��ة القصيرة، والتي 
س��تكون مش��فرة من طرف إلى ط��رف لضمان الخصوصي��ة، وفقًا لموقع 

.»WABetaInfo«
وتعم��ل الميزة الجديدة بنفس طريقة الرس��ائل الصوتية حيث س��يتيح 
التحديث المنتظر للتطبيق رمز الكامي��را بجوار رمز الميكروفون اللتقاط 

رسالة مرئية. كما من المتوقع أن تكون مدة الرسائل 60 ثانية فقط.
ولن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى 
محادثات أخرى. وس��يبقي التطبيق على خاصية أخذ لقطات شاش��ة، حيث 

جرى رصد خصائص الميزة الجديدة في اإلصدار التجريبي 73.0.6.23.
يذك��ر أن »واتس��اب« أصب��ح ال غنى عن��ه في الحي��اة اليومي��ة، فهو أحد 
تطبيقات المراس��لة األكثر ش��يوعًا وش��عبية ح��ول العالم، م��ع أكثر من 

ملياري مستخدم.

 بكتيريا في أمعاء األطفال
مؤشر مبكر على اإلصابة بالسكري

أعل��ن علم��اء أن البكتيريا الموج��ودة في أمعاء 
األطفال ف��ي عمر عام واحد يمكن أن تس��تخدم 
للتنب��ؤ بفرص إصابته��م بالن��وع األول من داء 

السكري في وقت الحق من حياتهم.
وغالبًا ما يصيب داء السكري األطفال والمراهقين 
عن طري��ق جه��از المناعة ف��ي الجس��م، عندما 
يهاجم ويدمر الخاليا التي تصنع األنس��ولين في 
البنكرياس. وقالت الباحثة الرئيس��ية المش��ارك 
في الدراس��ة، مالين بيلتيكي من مستشفى ولي 
العهد األمي��رة فيكتوريا لألطفال، في الس��ويد: 
»يمك��ن اس��تخدام هذا االكتش��اف للمس��اعدة 

في تحدي��د األطفال المعرضي��ن لخطر اإلصابة 
بم��رض الس��كري من الن��وع األول قب��ل أو أثناء 
المرحل��ة األول��ى من الم��رض ويمك��ن أن يوفر 
فرص��ة لتعزيز ميكروبيوم األمع��اء الصحي لمنع 

المرض من التوطد«.
وكج��زء من دراس��تهم، ق��ارن العلم��اء بكتيريا 
األمعاء، المعروفة باس��م الميكروبيوم، لألطفال 
الذين أصيبوا بمرض الس��كري م��ن النوع األول، 
مع تل��ك الخاصة بأش��خاص ظل��وا بصحة جيدة 
حتى س��ن 20، ووجدوا اختالف��ات كبيرة في عمر 

12 شهرًا بين المجموعتين.

مسنان بريطانيان يتزوجان بعد حب 60 عامًا

تكلل��ت قصة حب مس��نين بريطانيين دامت 60 
عامًا بالزواج أخيرًا، وذلك بعد اعتراض عائلتهما 

على زواجهما وهما في سن المراهقة. 
وفي الس��ياق، التقى لين أولبرايت��ون، 79 عامًا، 
وجاني��ت س��تير، 78 عام��ًا، ألول م��رة ف��ي عام 
1963 عندم��ا كانا يتدربان مع��ًا كممرضين في 
مستش��فى س��انت ماري في جزيرة وايت بلندن، 

حسب ما ذكرت »نيويورك بوست«.
وقع لين في حب جانيت من النظرة األولى، وبعد 
بضعة أش��هر فقط من عملهما معًا، أقدم على 
خطبتها. وانتقل لين إلى أس��تراليا وكان يخطط 
لش��راء قطعة أرض وبناء من��زل لهما. ثم إحضار 
جانيت إليه. وبعد فترة اعترض والدا جانيت على 

زواجهما وأجبراهما على إلغاء خطوبتهما.

 محتالون يسرقون مسنين عبر 
استنساخ صوت ابنهما بالذكاء االصطناعي

تع��رض زوجان أمريكيان من هيوس��تن، تكس��اس لالحتيال بمبل��غ 5000 دوالر بعد أن 
استخدم اللصوص الذكاء االصطناعي الستنساخ صوت ابنهما وإخبارهما بأنه في مشكلة.

وقال فريد وكاثي إن أحد المحتالين، انتحل ش��خصية ابنهما باستنساخ صوته، وأخبرهما 
أنه صدم امرأة حاماًل في شهرها السادس ما أدى إلى إجهاضها، لذلك ستم سجنه، إضافة 

إلى إصابته بجروح بالغة في الحادث، وحاجته إلى المال للخروج من السجن.
وق��د أخذ الوالدان الموقف عل��ى محمل الجد لدرجة أن األم كاثي اضطرت إلى وقف العالج 
الكيميائ��ي ال��ذي كانت تخضع له بعد إصابتها بالس��رطان، لتوفير الم��ال الالزم إلنقاذ 

ابنها.
وأك��دت كاثي، على أنها اقتنعت تمامًا بالمحادثة التي تلقتها يوم األربعاء الماضي، ألن 
صوت المتصل كان مش��ابهًا تمام��ًا لصوت ابنها، لذا قررت أن تس��اعده على الفور. ولم 

يدرك الزوجان بأنهما تعرضا للخداع إال بعد أن تم تسليم األموال بالفعل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/27/watan-20230327.pdf?1679893043
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لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5277
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أيـــدت وزارة العدل والشـــؤون االســـامية 
واالوقاف إضافة غرامة مالية عند التقصير 
أو االهمـــال فـــي الواجبـــات الوظيفيـــة أو 
بيـــن  وســـيطة  تأديبيـــة  كعقوبـــة  المهنيـــة 
االنـــذار والوقف عن مزاولـــة المهنة أو غلق 

المحل.
جـــاء ذلـــك فـــي مرئيـــات للـــوزارة -حصلت 
قانـــون  مشـــروع  بشـــأن  “البـــاد”-  عليهـــا 
بتعديـــل بعـــض أحـــكام قانونـــي المحامـــاة 
وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم 
بقوانين بشـــأن مزاولة مهنة الطب البشري 
األطبـــاء  غيـــر  ومزاولـــة  االســـنان  وطـــب 

والصيادلة والمراكز الصيدلية.
التأديبيـــة  الجـــزاءات  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
بالمفهوم العـــام هي جزاءات توقع في حق 
من تثبت مســـؤليته فـــي األخطاء المرتكبة 
بمناســـبة ممارســـة الوظيفـــة، وذلـــك بهدف 

ضمـــان حســـن ســـیر العمـــل بالنســـبة لهـــذه 
الوظائـــف والمهـــن وحفاظـــا علـــى حقـــوق 
األشـــخاص، إذ إن وجـــود هـــذه الجـــزاءات 
ومراجعـــة مـــدى فعاليتهـــا بشـــكل مســـتمر 
يـــؤدي إلـــى رفـــع مســـتوى المهنيـــة وكفاءة 
وجـــودة العمـــل في هـــذه الوظائـــف والمهن 
وحيـــث أن الغرامـــة التأديبية تعـــد من أهم 
الجـــزاءات التأديبيـــة بحســـبان أنهما عبارة 
عن مبلغ من المال، تفرض بمناســـبة تقصير 
المهنـــة،  أو  الوظيفـــة  لواجبـــات  إهمـــال  أو 
توقعها جهات أو هيئات معينة تخص عليها 
القوانين المنظمة لشـــؤون تلك الوظيفة أو 
المهنة وتعد الغرامة التأديبية جزاء وسطيًا 
بيـــن االنـــذار الكتابي مـــن جهـــة والوقف أو 

الشطب كجزاءات أشد من جهة أخرى. 
للجهـــات  الجـــزاء  هـــذا  “ســـيتيح  وذكـــرت 
المعنيـــة بتوقيـــع جـــزاء مائـــم ومتناســـب 
مع جســـامة األخطاء المرتكبة. كما أنه في 

الوقـــت نفســـه ســـيعالج بعض االشـــكاليات 
التـــي قد تطول أحيانا مصالـــح المتعاملين 

مع اصحاب هذه المهن”.
وأعطت وزارة العدل والشـــؤون االسامية 
واالوقـــاف مثاال بالقـــول “أن المحامي الذي 
يثبت ارتكابه إلحـــدى المخالفات التي نص 
عليهـــا قانون المحاماة كاإلخـــال بواجباته 
مجلـــس  ويقـــوم  قانونهـــا  عليـــه  المقـــررة 
التأديـــب المشـــكل من ثاثة قضـــاة واثنين 
من المحامين بحسب نص القانون - بالنظر 
فـــي الجـــزاء المائـــم في ضوء جســـامة ما 
ارتكبه ويقرر جـــزاء لذلك وقفه من مزاولة 
المهنـــة، وهو ما قد يرتب ضرر على مصالح 
موكليه في متابعة ســـير الدعاوى والترافع 
أمـــام القضـــاة وحقـــوق ومصالـــح العاملين 
معه من موظفين، ومن ثم ســـيكون للجزاء 
محـــل التعديـــل دور في خلق التـــوازن لدى 
مجلـــس التأديب متى ما قـــرر توقيع جزاء 

بحســـب مابســـات وظـــروف كل شـــكوى. 
كما أعطى مشـــروع القانون للقرار التأديبي 
الصـــادر بالغرامـــة قوة الســـند التنفيذي بعد 
صيروته نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه.
وأشـــارت الوزارة إلى أن مشروع القانون ال 
ينطوي على ثمة مخالفة ألحكام الدســـتور 
مملكـــة  فـــي  بهـــا  المعمـــول  القوانيـــن  أو 
البحريـــن، وعليه تأمل مـــن مجلس النواب 

الموافقة عليه.

منال الشيخ

منال الشيخ

عقوبات تصل إلى شطب المحامين في حال التقصير وإالهمال
الوزارة تدعو النواب لسرعة إقرار المشروع بقانون... “العدل”:

فـــي  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
عددها األخير، أمرا ملكيا رقم )14( 
لســـنة 2023 صادرا عـــن ملك الباد 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، بتعيين نائب 
لمستشـــار األمـــن الوطنـــي. ونصت 

المـــادة األولى علـــى “يعيـــن العقيد 
الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر 
األمـــن  نائبـــًا لمستشـــار  آل خليفـــة 
الوطنـــي”. وجاء في المادة الثانية” 
ُيعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية”.

فـــي  الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
عددهـــا األخير، قرار رقم )8( لســـنة 
فـــي  البـــت  لجنـــة  بتشـــكيل   2023
االجتماعيـــة  المســـاعدات  طلبـــات 
صادر عن وزير التنمية االجتماعية 

أسامة العصفور وقرر اآلتي: 
مادة )1(

طلبـــات  فـــي  البـــت  لجنـــة  ُتشـــكل 
برئاســـة  االجتماعيـــة  المســـاعدات 
الوكيل المســـاعد لتنميـــة المجتمع. 

وعضوية كل من:
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  مديـــر   1

والمالية نائبًا للرئيس.
المســـاعدات  إدارة  مديـــر   .2

االجتماعية  عضوًا
األســـري   اإلرشـــاد  إدارة  3.  مديـــر 

عضوًا
وتنميـــة  المراكـــز  إدارة  مديـــر    .4

األسرة والطفولة عضوًا
5. رئيس قســـم تقييم المســـاعدات 

االجتماعية   عضوًا
البديلـــة  الرعايـــة  6. رئيـــس قســـم 

عضوًا
7.  رئيـــس قســـم رعايـــة المســـنين 

عضوًا
وإدارة  اإلشـــهار  قســـم  رئيـــس   .8

المنظمات األهلية عضوًا
مادة )2(

يلغـــى كل نص يخالف أحـــكام هذا 
القرار

مادة )3(
والمعنييـــن  الـــوزارة  وكيـــل  علـــى 
تنفيـــذ أحكام هذا القـــرار وُيعمل به 
مـــن اليوم التالي لتاريخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

خالد بن علي بن جابر نائبًا لمستشار األمن الوطني

تشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات االجتماعية

أشــاد رئيــس مجلــس أمانة العاصمة صالح طرادة بالقرار الصادر عن ســمو ولــي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء بشــأن إنشــاء وتشــكيل لجنــة التعــاون بين مجلــس أمانة العاصمــة والمجالــس البلدية وبين 

الجهات الحكومية، مؤكدًا أنها ستسهم في دفع عجلة التنسيق واالرتقاء بالعمل البلدي والخدمي.

ووصف إنشاء اللجنة التعاون 
وخطوة  النوعية  “اإلضــافــة  بـ 
ممتازة” وأنها تصب في صالح 

الوطن والمواطن.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــهـــدف من 
اللجنة،  هــذه  وتشكيل  إنشاء 
المادة  أوضــح طــرادة “حسب 
الثالثة من القرار تختص لجنة 
تحقيق  على  بالعمل  التعاون 
مجلس  خطط  بين  الموائمة 
أمـــانـــة الــعــاصــمــة والــمــجــالــس 
الجهات  برامج  وبين  البلدية 
الــحــكــومــيــة، وفـــقـــًا ألحــكــام 
ــات الـــصـــادر  ــديـ ــلـ ــبـ ــون الـ ــ ــان ــ ق
بــالــمــرســوم بــقــانــون رقــم )35( 

لسنة 2001”.
وعــــن األهــــــداف الــتــي يــرمــي 
ــن خـــال  إلـــيـــهـــا الـــمـــجـــلـــس مــ
أنها  اللجنة، ذكــر طــرادة  هــذه 
التنسيق  ــادة  ــ زيـ فـــي  تــتــمــثــل 
الجهات  بين  الجهود  وتوحيد 
وتقليل  المعنية،  الحكومية 
جميع  بين  المعلومات  فجوة 
ــراف مــمــا ســيــســاهــم في  ــ األطـ
اتخاذ القرارات المناسبة وفي 
الوقت المناسب، كما أنها تتيح 
في  الفعالة  للمشاركة  الفرصة 
والموضوعات  األمــور  حلحلة 
والــقــضــايــا الــمــشــتــركــة والــتــي 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  تــهــم 
والــــتــــجــــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ومــنــظــمــات  ــمــــال  األعــ ورواد 
لتحقيق  الـــمـــدنـــي  الــمــجــتــمــع 
المستدامة  التنمية  ــداف  أهــ
حلول  إيجاد  في  والمساهمة 
وأفكار إبداعية علمية وعملية 
ــادة مــــن تــقــنــيــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت 
العالمية  الــتــطــورات  لمواكبة 

المتسارعة.

لجنة التعاون البلدية ستوحد الجهود... طرادة:

االستعانة بالتقنيات الحديثة للبت في الشكاوى

   بيــــان املركــــز املالـــي املوحــــد 

كام يف 31 ديسمرب 2022

20222021

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 12,557,461  8,821,549 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,248,068  2,726,891 ودائع قانونية

 46,733,939  39,768,431 االستثامرات

 5,754,075  3,657,820 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 968,116  1,390,589 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 5,006,275  3,934,139 حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية

 10,168,970  7,359,606 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 47,024  94,974 تكاليف رشاء مؤجلة

 915,654  1,255,424 موجودات أخرى

 454,543  352,022 ممتلكات وأثاث ومعدات

 326,732  345,214 موجودات غري ملموسة

 85,180,857  69,706,659 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

13,205,626  9,781,761 املطالبات القامئة

25,586,216 18,307,602 مطلوبات لحاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

5,375,402  1,980,605 مطلوبات رشكات إعادة التأمني

4,084,181  4,639,731 مطلوبات أخرى

17,360,288  15,152,674 املخصصات الفنية

 65,611,713  49,862,373 مجموع املطلوبات

 633,555  64,248 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 185,801  )371,691(إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )6,308,032( )4,906,091(الخسائر املرتاكمة

 18,935,589  19,780,038 مجموع حقوق املساهمني

 85,180,857  69,706,659 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملشاركني

20222021للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

16,519,790  15,244,194 االشرتكات بعد خصم االشرتكات املسرتجعة

)7,286,569( )8,242,641(االسرتدادات و االستحقاقات

)127,602( 263,008 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 9,105,619  7,264,561 االشرتاكات املكتسبة

 )5,839,168( )5,528,634(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 98,194  )185,298(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )5,740,974( )5,713,932(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 3,257,683  7,278,614 الحركة يف مطلوبات حاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات 

 6,622,328  8,829,243 صايف االشرتاكات املكتسبة

القيمة العادلة )الخسائر(/ الربح غري املحققة  من االستثامرات بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)2,333,116(  81,655 

 51,525  -   إحتساب الربح  املستحق من بيع إستثامرات  متاحة للبيع

 37,103  49,043 دخل االرباح

 6,792,611  6,545,170 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )8,808,815( )12,337,375(املطالبات املتكبدة

 5,653,150  8,587,150 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )71,389( 32,288 )عكس( / اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )3,345,729( )3,237,281(رسوم الوكالة

 )44,314( )24,522(حصة املضارب 

 )6,617,097( )6,979,740(مجموع املرصوفات

 175,514  )434,570()العجر(/ الفائض للسنة املحول إىل صندوق املشاركني

 )37,413( )134,737(التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 138,101  )569,307(مجموع )الخسائر(/ الدخل الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملساهمني

20222021للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 12,795,281  9,328,888 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )5,847,966( )3,459,560(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 5,869,328  6,947,315 

 )647,829( )389,258(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 93,286  33,670 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 5,513,740  6,392,772 

 )170,836( 1,874,833 الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 )761,412( )886,838(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 5,460,524  6,501,735 صايف األقساط املكتسبة

 986,439  1,141,798 دخل الفوائد

 454,832  352,954 رسوم إدارة

 3,345,729  3,237,281 رسوم الوكالة

 10,902  39,814 إيرادات أخرى

 44,314  24,522 حصة املضارب

 163,130  69,773 الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 158,228  -   دخل االستثامر - صايف

 4,866,142  5,163,574 

 10,624,098  11,367,877 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )13,937,170( )8,404,807(املطالبات املتكبدة

 9,999,178  3,652,247 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )3,937,992( )4,752,560(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )709,183( )314,563(تكاليف الرشاء

 21,140  17,605 عكس اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

 )2,771,476( )2,989,313(تكاليف املوظفني

 )2,070,076( )1,927,105(مرصوفات عامة وإدارية

)5,213,376( )5,529,595( 

 )9,467,587( )9,965,936(مجموع املطالبات واملرصوفات

 1,156,511  1,401,941 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 )467,795( )557,492(  التغري يف القيمة العادلة خالل السنة و الدخل الشامل الآلخر

 688,716  844,449 مجموع الدخل الشامل للسنة

   بيـــان املركـــز املالـــي 

كام يف 31 ديسمرب 2022 

2022
دوالر أمرييك

2021
دوالر أمرييك

املوجودات

 8,346,811  6,756,841 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,982,816  2,461,639 ودائع قانونية

 30,582,306  23,199,179 االستثامرت

 524,380  1,072,659 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 808,191  1,271,983 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 3,495,002  5,666,041 حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات غري املكتسبة

 47,024  94,974 تكاليف رشاء مؤجلة

 2,965,466  3,521,223 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 4,368  3,631 موجودات غري ملموسة

 106,329  62,389 موجودات ثابتة

 771,503  1,429,185 موجودات أخرى

 49,634,196  45,539,744 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 25,586,216  18,307,602 مطلوبات مرتبطة بوحدات لحاميل الوثائق

 1,593,818  2,082,721 ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

 1,913,722  975,548 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 2,728,091  3,327,334 مطلوبات أخرى

 8,248,503  10,619,209 االحتياطات الفنية للتكافل

 40,070,350  35,312,414 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 634,019  199,449 الفائض املحتفظ به

 )464( )135,201(احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 633,555  64,248 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )4,397,966( )2,727,827(الخسائر املرتاكمة

 65,657  )371,691(احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 8,930,291  10,163,082 مجموع حقوق املساهمني

مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني

 49,634,196  45,539,744  وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات و املرصوفات لصندوق املشاركني  

20222021للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 16,519,790  15,244,194 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )7,286,569( )8,242,641(االسرتدادات و االستحقاقات

 3,257,683  7,278,614 الحركة يف مطلوبات املرتبطة بوحدات حاميل الوثائق

 81,655  )2,333,116()خسارة( / دخل  االستثامر - صايف

 12,572,559  11,947,051 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )3,345,729( )3,237,281(رسوم الوكالة

 9,226,830  8,709,770 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 9,226,830  8,709,770 صايف االشرتاكات

 )5,839,168( )5,528,634(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 3,387,662  3,181,136 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )127,602( 263,008 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 98,194  )185,298(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 3,358,254  3,258,846 االشرتاكات املكتسبة

 )13,797( 32,288 عكس / )اإلنخفاض( يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )57,592( -   مخصص رضيبة القيمة املضافة القابلة لالسرتجاع

 51,525  -   إحتساب الربح املستحق من بيع إستثامرات يف الصكوك

 37,103  49,043 دخل االرباح

 3,375,493  3,340,177 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )8,808,815( )12,337,375(املطالبات املتكبدة

 5,653,150  8,587,150 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )44,314( )24,522(حصة املضارب 

 175,514  )434,570()عجز( / الفائض للسنة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل الخاص باملساهمني

20222021للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2022

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 3,390,043  3,261,803 رسوم الوكالة واملضاربة

 454,832  352,954 رسوم إدارة

 30,915  -   دخل االستثامر - صايف

 210,185  337,355 دخل االرباح

 163,130  69,773 الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 4,249,105  4,021,885 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,186,321( )2,041,946(مرصوفات عامة وإدارية

 )512,862( )130,054(تكاليف الرشاء

 )27,478( )24,846(إطفاء املوجودات غري امللموسة بعد حسم الرسوم املحتسبة

 )121,176( )96,913(رسوم إدارة االستثامر

 )56,455( )57,987(االهالك

 )2,904,292( )2,351,746(مجموع املرصوفات

 1,344,813  1,670,139 الربح للسنة 

البيانات املالية مدققة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة  

الرشكة بتاريخ 1 مارس 2023، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو

 طريق 1010، سنابس 410، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين.

هاتف:  17589800 +973

الهالل اليف ش.م.ب.)م( و الهالل تكافل ش.م.ب.)م( مرخصتان من قبل 

مرصف البحرين املركزي. رقام التسجيل التجاري 70934 و71181.

  سانجيف بيجال

)رئيس مجلس اإلدارة(

  جهاد الحمييض 

)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

سعيد حتحوت

 )الرئيس التنفيذي(

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(الهالل اليف ش.م.ب. )م(

تذكيـــر
انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير 

العادية السنوي لمساهمي الشركة

يود مجلس اإلدارة تذكير السادة المساهمين الكرام 

العادية  وغير  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  بأن 

تمام  في  اإلثنين  اليوم  سينعقد  الشركة  لمساهمي 

مارس   27 الموافق  صباحاً  عشر  الحادية  الساعة 

2023 في قاعة أوال )2-3( وذلك لمناقشة جداول 

األعمال المعلن عنهم مسبقاً.

ولكم جزيل الشكر،،،

مجلس اإلدارة

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ

وزير التنمية االجتماعية

أمــر ملكي بتعيين 31 قاضيـا في المحاكم
صــدر عــن ملــك البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بــن عيســى آل خليفة أمر 
ملكي رقم )15( لسنة 2023 بتعيينات قضائية شملت عدة محاكم باختالف درجاتها.

وجاء في نص القرار اآلتي: 
 المادة األولى

ـــن وكيـــًا بمحكمـــة التمييـــز، ومحامًيا  ُيعيَّ
عاًمـــا أول بدرجـــة وكيل محكمـــة التمييز، 

كل من:
1. القاضـــي عبد المنعم إبراهيم الشـــهاوي 

إبراهيم. 
2. القاضي شريف حسن عبدهللا شادي. 

3. فضيلة الشـــيخ إبراهيم الشـــيخ راشـــد 
إبراهيم المريخي.

أحمـــد  راشـــد حســـن  الشـــيخ  4. فضيلـــة 
البوعينين.

5. القاضي أحمد محفوظ محمد القاضي.
6. المستشار وائل رشيد خليفة بوعاي.

)محامًيا عاًما أول(
7. القاضي خالد إبراهيم متولي محمود

 المادة الثانية 
ُيعيـــن قاضًيا بمحكمة االســـتئناف العليا 

المدنيـــة ومحامًيـــا عامـــا بدرجـــة قـــاض 
بمحكمـــة االســـتئناف العليـــا المدنية كل 

من
1. القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور.
2. القاضي حمد أحمد محمد السويدي.

3. القاضي مي سامي حسين مطر.
4. المستشـــار عبـــد هللا عيســـى عبـــد هللا 

الدوسري.
)محامًيا عاًما(

5. القاضي أحمد سعيد عبد النبي ضيف.
6. المستشار الشيخ نايف بن عبد الرحمن 

بن جابر آل خليفة.
)محامًيا عاًما(

محمـــد  شـــاهين  حمـــد  المستشـــار   .7
البوعينين.

)محامًيا عاًما(
إبراهيـــم  صالـــح  إبراهيـــم  القاضـــي   .8

البوفاسة.

9. القاضي حسين ميرزا خميس سلمان.
محمـــد  عبداللطيـــف  بـــدر  القاضـــي   .10

العبدهللا.
محمـــد  عـــادل  جواهـــر  القاضـــي   .11

العبدالرحمن
المادة الثالثة:

ـــن رئيًســـا للنيابـــة العامة مـــن الفئة )أ(  ُيعيَّ
بدرجـــة رئيس بالمحكمـــة الكبرى المدنية، 

ُكلُّ من:
1. األستاذ عيسى علي أحمد الرويعي. 
2. األستاذ مشعل علي محمد المناعي.

 المادة الرابعة
ـــن وكيـــًا بالمحكمـــة الكبـــرى المدنية،  ُيعيَّ
ورئيًسا للنيابة العامة من الفئة )ب( بدرجة 

وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية كل من:
1. األستاذ حمد عيسى حمد المسيفر

)رئيس نيابة(
2. القاضي عبد هللا يعقوب راشد الخشرم.

 المادة الخامسة 
ن قاضًيا بالمحكمة الكبرى المدنية من  ُيعيَّ
الفئـــة )ب(، ووكيًا بالنيابـــة العامة بدرجة 

قاض

بالمحكمـــة الكبرى المدنية مـــن الفئة )ب(، 
كل من: 

1.األستاذ راشد جمال راشد القريشاني.
)وكيل نيابة(

2. القاضي يوسف أحمد حسن الحواج.
3. القاضي مؤمن رائد صباح السلوم.

حســـن  هللا  عبـــد  حســـن  القاضـــي   .4
البوعينين

5. القاضي محمد يوسف محمد حسن
6. القاضي علي عبد هللا جوهر النعيمي

7. القاضـــي زيـــن حســـن عبد الحســـين آل 
عصفور. 

 المادة السادسة
 ُيعيـــن قاضًيـــا بمحكمة االســـتئناف العليا 

الشرعية، كل من:
1. فضيلة الشـــيخ عبد هللا عدنان عبد هللا 

القطان. 
2. فضيلـــة الشـــيخ عمـــر محمـــد عيســـى 

البوعواس.
 المادة السابعة 

يعمل بهذا األمر من تاريخ صدوره وينشر 
في الجريدة الرسمية.

صالح طرادة
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أكد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
أن مملكـــة البحرين مســـتمرٌة في تنفيذ الخطط 
وّتبنـــي البرامـــج التـــي تعـــزز مســـارات التنميـــة 
وتخلـــق الفرص النوعية أمام كافة أبناء الوطن 
بمـــا يحقـــق رؤى وتطلعـــات ملك البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
الفتا ســـموه إلى أهمية المشـــاريع االســـتثمارية 
بمشـــاركة وتعـــاون القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
وتعزيز االســـتفادة من التقنيـــات الحديثة التي 
دخلت مراحل متطورة غير مســـبوقة بما يدعم 

كافة القطاعات التنموية.
جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه هللا أمس لعدد 
مـــن المجالـــس الرمضانية في إطـــار ما يحرص 
عليه سموه من تكريس التواصل مع كافة أبناء 
المجتمع البحريني خال شـــهر رمضان المبارك، 

حيث قام ســـموه بزيارة إلى مجلس عائلة كانو 
ومجلس رئيس مجلس الشـــورى علي بن صالح 

الصالح ومجلس خليفة بن أحمد الظهراني. 

وأشار سموه إلى أن ما يمر به العالم من حالة 
عـــدم اســـتقرار ألقـــت بظالها علـــى االقتصاد 
العالمـــي وخلقـــت تحديـــاٍت للجميـــع، ولكـــن 

مملكـــة البحريـــن بفضـــل قيادة جالـــة الملك 
المعظـــم تخـــرج دائمـــا مـــن التحديـــات وهي 
أقـــوى ممـــا كانـــت عليـــه، الفتا ســـموه إلى أن 

عـــزم أبناء الوطن يشـــكل على الـــدوام داعما 
حقيقيـــة  فـــرٍص  إلـــى  التحديـــات  لتحويـــل 

لإلنجاز المتميز.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى زيارته مجلس عائلة كانو

المنامة - بنا

تعزيز االستفادة من التقنيات الحديثة التي دخلت مراحل متطورة غير مسبوقة... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

عزم أبناء البحرين يحول التحديات لفرص إنجاز

)٠٢( و)٠٣(

المنامة - بنا

أعلنـــت مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة 
عـــن تعاونهـــا مـــع جامعـــة البحرين 
منحتيـــن  لتقديـــم  للتكنولوجيـــا، 
دراسيتين، من منح صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان 
آل خليفـــة، طيـــب هللا ثـــراه، خال 
العـــام األكاديمـــي 2024-2023 ألي 
إطـــار  ضمـــن  أكاديمـــي،  تخصـــص 
ســـعي المؤسســـة لتعزيـــز محفظـــة 
أكبـــر  لتوفيـــر  وســـعيها  شـــراكاتها 
عـــدد مـــن المنـــح الدراســـية تحـــت 
مظلة برنامـــج “رايات”. وتأتي هذه 
المبـــادرة تخليـــدًا لذكـــرى صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن 
ســـلمان آل خليفة، طيـــب هللا ثراه، 
ـــه  الـــذي كان الداعـــم األول والموجِّ
منـــذ  الخليفيـــة  المبـــرة  لمؤسســـة 
إنشائها، وتعد المؤسسة إحدى ثمار 
توجيهات ورؤى سموه. وقد أقيمت 

مراسم التوقيع في مؤسسة المبرة 
الخليفيـــة، أمـــس )األحـــد(، بحضور  
المديـــر التنفيـــذي لمؤسســـة المبرة 
الخليفيـــة، صبـــا ســـيادي، ورئيـــس 
قسم رايات للمنح بالمؤسسة، نورة 
بن هنـــدي، ورئيس جامعة البحرين 
للتكنولوجيا، حسن الما، وعدد من 

ممثلي ومنتسبي الجانبين. 
المناســـبة،  هـــذه  علـــى  وتعليقـــًا 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  صرحـــت 
ســـمو  الخليفيـــة،  المبـــرة  مؤسســـة 
الشـــيخة زين بنت خالـــد آل خليفة 
بقولهـــا: “باألصالـــة عن نفســـي وعن 
جميع منتســـبي المؤسســـة، يسرني 
أن أتقـــدم بجزيل الشـــكر والعرفان 
للدكتور حســـن المـــا رئيس جامعة 
إليمانـــه  للتكنولوجيـــا  البحريـــن 
برؤيتنا وســـعيه لدعمنـــا عن طريق 

تقديم منحتين دراسيتين.

 “المبرة” تتعاون مع “ البحرين للتكنولوجيا”
لتقديم منحتين من منح سمو األمير خليفة بن سلمان

في  الرسمية  الجريدة  نشرت 
عــددهــا األخــيــر، قــرار رقــم )8( 
لجنة  بتشكيل   2023 لــســنــة 
المساعدات  طلبات  في  البت 
وزيــر  عــن  صـــادر  االجتماعية 
أســامــة  االجــتــمــاعــيــة  التنمية 

العصفور وقرر اآلتي: 
مادة )1(

في طلبات  البت  لجنة  ُتشكل 
الـــمـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة 
ــيـــل الــمــســاعــد  ــرئـــاســـة الـــوكـ بـ
لتنمية المجتمع. وعضوية كل 

من:
1 مدير إدارة الموارد البشرية 

والمالية نائبًا للرئيس.
الــمــســاعــدات  إدارة  مــديــر   .2

االجتماعية عضوًا
3.  مدير إدارة اإلرشاد األسري 

عضوًا
4.  مدير إدارة المراكز وتنمية 

األسرة والطفولة عضوًا 

تشكيل لجنة البت في طلبات 
المساعدات االجتماعية

)07(
)06(

الوزارة تدعو النواب لسرعة إقرار المشروع بقانون... “العدل”:

عقوبات تصل إلى شطب المحامين في حال التقصير وإالهمال
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  أيـــدت 
االسامية واالوقاف إضافة غرامة 
مالية عند التقصير أو االهمال في 
المهنيـــة  أو  الوظيفيـــة  الواجبـــات 
بيـــن  وســـيطة  تأديبيـــة  كعقوبـــة 
االنذار والوقـــف عن مزاولة المهنة 

أو غلق المحل.
جـــاء ذلـــك فـــي مرئيـــات للـــوزارة 
-حصلـــت عليهـــا “البـــاد”- بشـــأن 
بقانونـــي  تشـــريعي  تعديـــل 
المحامـــاة وتنظيم مزاولـــة المهن 
بقوانيـــن  والمراســـيم  الهندســـية 
بشـــأن مزاولة مهنة الطب البشري 
غيـــر  ومزاولـــة  األســـنان  وطـــب 

األطباء والصيادلة.
الجـــزاءات  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
هـــي  العـــام  بالمفهـــوم  التأديبيـــة 
جـــزاءات توقع في حـــق من تثبت 
مســـؤليته فـــي األخطـــاء المرتكبة 

بمناســـبة ممارســـة الوظيفة، وذلك 
بهـــدف ضمـــان حســـن ســـیر العمل 
لهـــذه الوظائـــف والمهـــن  بالنســـبة 
وحفاظـــا على حقوق األشـــخاص، 
الجـــزاءات  هـــذه  وجـــود  إن  إذ 
ومراجعـــة مـــدى فعاليتهـــا بشـــكل 
مســـتمر يـــؤدي إلـــى رفع مســـتوى 

العمـــل  المهنيـــة وكفـــاءة وجـــودة 
في هذه الوظائـــف والمهن وحيث 
أن الغرامـــة التأديبيـــة تعد من أهم 
الجزاءات التأديبية بحسبان أنهما 
عبارة عـــن مبلغ من المـــال، تفرض 
بمناسبة تقصير أو إهمال لواجبات 

الوظيفة أو المهنة.

قـــال وكيـــل وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي 
يوســـف حمود إن الوزارة تأخـــذ الماحظات بكل 
جديـــة، والدولـــة ال تقتـــرض أكثـــر مـــن الحاجـــة، 
موضحـــًا أنه يتـــم االقتراض حســـب االحتياجات 
والتدفقـــات النقدية. وأكد حمود أن وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني عمدت لنشـــر تعاميم واعتماد 
الموافقـــات المســـبقة مع اتخاذ بعـــض اإلجراءات 
للحـــد مـــن أيـــة تجـــاوزات ماليـــة، كما تـــم اعتماد 
الخطـــط المســـبقة للموافقـــة قبـــل الشـــراء وذلك 

لوقف التجاوزات المالية في الوزارات.

“المالية”: الدولة ال تقترض أكثر من الحاجة
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قالـــت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولي كريســـتالينا غورغيفا، في كلمـــة ألقتها في بكين أمـــس  األحد، إن 
المخاطـــر التي تحدق باالســـتقرار المالي قـــد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخـــي الحذر رغم تحركات 
االقتصـــادات المتقدمـــة لتهدئـــة ضغوط الســـوق. وأكدت غورغيفـــا، على وجهة نظرها بـــأن العام 2023 
سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3  % بسبب تداعيات الجائحة 
والحـــرب فـــي أوكرانيا وتشـــديد السياســـة النقدية. وأضافت فـــي منتدى التنمية الصينـــي أنه حتى مع 
وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8  % 
وســـتظل التقديرات ضعيفة إجماال. ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنســـبة 

2.9  % لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.

مديرة “النقد الدولي”: زيادة المخاطر على االستقرار المالي
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أمر ملكي بتعيين 31 قاضيا في المحاكم

صـــدر عن ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة أمر ملكـــي رقم )15( لســـنة 2023 
بتعيينات قضائية شملت عدة محاكم باختاف درجاتها.

وجاء في نص القرار اآلتي: 

 المادة األولى
ن وكيًا بمحكمـــة التمييز، ومحامًيا عاًما أول بدرجة  ُيعيَّ

وكيل محكمة التمييز، كل من:

1. القاضي عبد المنعم إبراهيم الشهاوي إبراهيم. 
2. القاضي شريف حسن عبدهللا شادي. 

3. فضيلة الشيخ إبراهيم الشيخ راشد إبراهيم المريخي.
4. فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البوعينين.

5. القاضي أحمد محفوظ محمد القاضي.
6. المستشار وائل رشيد خليفة بوعاي.

)محامًيا عاًما أول(
)07(7. القاضي خالد إبراهيم متولي محمود.

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أصـــدر 
محمـــد بن مبارك جمعـــة قرار رقم 
)206( لســـنة 2023 بإصـــدار الئحة 
تنظيـــم عمـــل مؤسســـات التعليـــم 
العالـــي الخاصة في العـــدد األخير 

للجريدة الرسمية.
ونصت المادة األولـــى على “ُيعمل 
عمـــل  تنظيـــم  الئحـــة  بأحـــكام 

مؤسسات التعليم العالي الخاصة، 
المرافقـــة لهذا القـــرار”، و يلغى كل 

نص يخالف أحكام هذه الائحة.
ونصت  المادة الثالثة “على األمين 
العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ 
أحـــكام هـــذا القرار، ويعمـــل به من 
اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي 

الجريدة الرسمية”.

إصدار الئحة تنظيم عمل الجامعات الخاصة
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منال الشيخ
منال الشيخ

جاللة الملك المعظم

منال الشيخ

منال الشيخ

دول الخليج تدعو واشنطن للرد على إجراءات إسرائيل
أعلنـــت دول مجلس التعاون الخليجي أمس 
األحد أنها أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية 
األميركي للتنديد بتصريحات وزير إسرائيلي 

انكر وجود شعب فلسطيني.
ونـــّدد وزراء خارجيـــة التكتـــل المؤلـــف مـــن 
ســـت دول فـــي خطـــاب إلـــى الوزيـــر انتوني 
بلينكـــن بتصريحـــات وزير المال اإلســـرائيلي 
اليمينـــي المتطـــرف بتســـلئيل ســـموطريتش 
حول ضرورة “محو” بلدة حوارة الفلسطينية 
التي شـــهدت مقتل إسرائيليين اثنين بنيران 

ناشط مشتبه بانتمائه إلى حركة حماس.
ودعـــا المجلـــس في رســـالته المنشـــورة على 
موقعـــه االلكترونـــي أمـــس األحـــد “الواليات 
المتحـــدة األميركية إلى تحمل مســـؤولياتها 
في الرد على كافة اإلجراءات والتصريحات 

التي تستهدف الشعب الفلسطيني”.

وحـــث اإلدارة األميركيـــة أيضا علـــى “القيام 
بدورهـــا للتوصـــل إلـــى حـــل عـــادل وشـــامل 

ودائم” للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

الواليـــات  وصفـــت  الماضـــي،  واألســـبوع 
بأنهـــا  ســـموطريتش  تصريحـــات  المتحـــدة 

“مهينة” و “خطيرة”.

الرياض ـ أ ف ب
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حسن عبدالرسول
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