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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)
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 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
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(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  أكــــــــــدت 
ــا على  ــ االجــتــمــاعــيــة فـــي ردهـ
السؤال البرلماني المقدم من 
حــســن عــيــد بــوخــمــاس عضو 
مــمــلــكــة  أن  الــــنــــواب  مــجــلــس 
فـــئـــة ذوي  ــي  ــولــ تــ الـــبـــحـــريـــن 
ــل الـــمـــحـــدود اهــتــمــامــًا  الـــدخـ
األكثر  الفئات  وخاصة  كبيرًا، 
ــار  ــًا، وذلــــــك فــــي إطــ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
المتكاملة  المنظومة  تطبيق 
لــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
أرســـــــــاهـــــــــا دســـــــتـــــــور مـــمـــلـــكـــة 
ــواه مــن  ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــن ومـــــا احـ
تـــــعـــــديـــــات تــــحــــقــــق الـــقـــيـــم 
الرفيعة  اإلنسانية  والمبادئ 
العمل  ميثاق  تضمنها  الــتــي 
ــن أجـــــل تــحــقــيــق  الـــوطـــنـــي مــ
ــل لــلــشــعــب  ــ ــضـ ــ ــبـــل أفـ ــتـــقـ مـــسـ

البحريني.
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أنــهــا 
تـــحـــرص دائــــمــــًا عـــلـــى تــوفــيــر 
ــم الـــــــازم لــهــذه  ــات الــــدعــ ــيــ آلــ
الــفــئــات عــلــى كــافــة األصــعــدة 
بــمــا فـــي ذلــــك ســـن األنــظــمــة 
والـــتـــشـــريـــعـــات والـــمـــراجـــعـــات 
آخرها  كــان  والتي  القانونية، 
التعديات الواردة على قانون 
 18 رقــم  االجتماعي  الضمان 
القانون  بموجب   2006 لسنة 
والــــوارد   2021 لــســنــة   32 رقـــم 
كما  منه.  التاسعة  المادة  في 
مستمر  بشكل  الــــوزارة  تعمل 
ــلــــى دراســــــــــة واقــــــــع الــــدعــــم  عــ

والــــــمــــــســــــاعــــــدات الـــمـــقـــدمـــة 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ فـ
المعنية،  الحكومية  الجهات 
تحسينها  فرص  عن  والبحث 
الدعم  يصل  لكي  وتطويرها، 
إلى الفئات التي تستحقه وأن 
للفئات  دائــمــًا  األولــويــة  تكون 

األكثر حاجة إلى الدعم.
الــتــنــمــيــة  وزارة  وذكـــــــــرت 
ــيــــة أنــــهــــا تــتــبــنــى  ــتــــمــــاعــ االجــ
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ حــــــــزمــــــــة مـــــــــن الــ
والــمــبــادرات الــتــي تــهــدف إلى 
االقــتــصــاديــة  التنمية  تــعــزيــز 
ــراد، حيث  ــأفــ لــ الــمــســتــدامــة 
ــم  تـــســـعـــى الــــــــــــــوزارة إلـــــــى دعــ
ــيـــة  ــتـــاجـ أنـــشـــطـــة األســــــــر اإلنـ
واألعــــمــــال الـــحـــرة الـــتـــي من 
الفرد  أن تعزز مستوى  شأنها 
الوزارة  كما تشجع  اقتصاديًا، 
عــلــى اإلبـــــــداع واالبـــتـــكـــار في 
خطوة  كبرنامج  المجال  هذا 
لــــأســــر الـــمـــنـــتـــجـــة، مـــنـــوهـــة 
الـــــــوزارة تــتــبــنــى هــذه  ــى أن  إلــ
الــســيــاســة بــهــدف دعـــم األســر 
وتحفيزها  الدخل  المحدودة 

على اإلنتاجية.
الـــمـــســـاعـــدات  إن  ــالــــت  وقــ
برامج  أحــد  تعد  االجتماعية 
مملكة  تقدمها  الــتــي  الــدعــم 
ــمـــن مــنــظــومــة  ــريـــن ضـ ــبـــحـ الـ
النقدي  الــدعــم  مــن  متكاملة 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، ومــــــــــن أنــــــــــواع 
ــة إلــى  ــافـ ــاإلضـ هــــذا الـــدعـــم بـ

ــدات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاعــ ــســ ــمــ الــ
التعويض النقدي مقابل رفع 
الدعم عن اللحوم، وتخفيض 
الكهرباء، ومخصص اإلعاقة، 
اإلسكانية  الــخــدمــات  وتوفير 

وغيرها.
الــتــنــمــيــة  وزارة  ــعـــت  ــابـ وتـ
للمادة  وفقًا  أنــه  االجتماعية 
الـــضـــمـــان  ــون  ــ ــانــ ــ قــ ــن  ــ مــ  )3(
لــســنــة   18 ــم  ــ رقـ االجـــتـــمـــاعـــي 
الـــمـــســـاعـــدة  تــــصــــرف   ،2006
ــراد  واألفـ لــأســر  االجتماعية 
ــئـــات األرامـــــــل األيـــتـــام،  مـــن فـ
ــيــــن  ــاقــ ــعــ الـــــمـــــطـــــلـــــقـــــات، الــــمــ
والـــــعـــــاجـــــزيـــــن عــــــن الـــعـــمـــل، 
ــيـــن،  ــنـ الـــــمـــــهـــــجـــــورات، الـــمـــسـ
أســــر نـــــزالء مـــراكـــز اإلصــــاح 
والبنت غير  الولد،  والتأهيل، 

المتزوجة.
ــارت الــــوزارة فــي رّدهــا  وأشــ
إلى  البرلماني  الــســؤال  على 
عدد المستفيدين من الدعم 
ــي لـــــأســـــر مـــــحـــــدودة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
 ،130,234 بلغ  والــذي  الدخل 
معتمدًا  طــلــبــًا   17,430 منها 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ فــــي الـــضـــمـــان االجـ
آخــر إحصائية  وذلــك بحسب 
مــســجــلــة فـــي أنــظــمــة الـــــوزارة 

لشهر مارس 2023.
وحـــــول الــمــبــلــغ الــمــحــدد 
لــــلــــفــــرد واألســــــــــــــرة وكـــيـــفـــيـــة 
احــتــســابــه، بــّيــنــت الـــــــوزارة أن 
ــدة  ــاعـ ــسـ ــمـ ــلـــغ الـ ــبـ تـــحـــديـــد مـ

يــخــتــلــف مـــن فــــرد إلــــى آخـــر، 
ومــن أســـرة إلــى أخـــرى، حيث 
احتسابه  فــي طــريــقــة  يــدخــل 
ــعـــوامـــل الــتــي  الـــعـــديـــد مـــن الـ
تعتبر متغيرة وفقًا لكل حالة 
تطبيق  يتم  على حــدة، حيث 
الـــشـــروط والـــقـــواعـــد الـــــواردة 
ــواء  بــاألنــظــمــة الــقــانــونــيــة سـ
قــانــون الــضــمــان االجــتــمــاعــي 
رقم 18 لسنة 2006 وتعدياته 
 ،2021 عــام  آخرها  كــان  والتي 
والــــــقــــــرار الــــــــــــوزاري رقــــــم 64 
آلـــيـــات  بــــشــــأن   2013 ــنـــة  لـــسـ
المساعدات  وإجــراءات صرف 
ينظم  والــــــذي  االجــتــمــاعــيــة 
الــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــصــرف 

المساعدات االجتماعية.
ولـــــفـــــتـــــت إلـــــــــى أنـــــــــه فـــي 
ــتـــحـــقـــاق الــشــخــص  حـــــال اسـ
يتم  االجتماعية،  للمساعدة 
ــي وهـــو  ــافــ دعـــمـــه بــمــبــلــغ إضــ
الــــدعــــم الـــمـــالـــي لـــمـــحـــدودي 
ــل والــــــــذي يـــصـــرف لــه  ــدخــ الــ
بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي، بـــاإلضـــافـــة 
مالية  بامتيازات  تمتعه  إلــى 
أخرى، حيث تستفيد الفئات 

الـــمـــســـتـــحـــقـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات 
االجــتــمــاعــيــة مــن حــزمــة من 
ــــاوات وبـــــرامـــــج الـــدعـــم  ــعــ ــ الــ
ــلــــة  ــثــ ــتــــمــ الــــــمــــــبــــــاشــــــرة والــــمــ
ــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ فــــــــي مــــــســــــاعــــــدة الـ
المالي  الــدعــم  االجــتــمــاعــي، 
الدخل، تخفيض  لمحدودي 
الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء، الــــتــــعــــويــــض 
الــنــقــدي مــقــابــل رفـــع الــدعــم 
ــات  ــدمــ ــخــ ــن الــــلــــحــــوم، والــ ــ عـ
اإلســــــكــــــانــــــيــــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة 
إلــــى إمــكــانــيــة اســتــحــقــاقــهــم 
لمخصصات اإلعاقة، وعاوة 
تحسين المعيشة من دون أن 
ــرف أي مــنــهــم على  يــؤثــر صـ

اآلخر. 
التنمية  وزارة  وأضـــافـــت 
االجتماعية أنها تقوم بصفة 
المراكز  خــال  مــن  مستمرة 
ــة بـــمـــخـــتـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، ومــن 
خــــــــــال دراســــــــــــــة الــــــحــــــاالت 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وخــــــدمــــــات 
الــبــحــث االجــتــمــاعــي، برصد 
ــي تـــتـــطـــلـــب  ــ ــتــ ــ الــــــــحــــــــاالت الــ
حــالــتــهــا الـــمـــســـاعـــدة، حــتــى 
ــت غـــــيـــــر مـــــدرجـــــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ لــــــــو كـ
حيث  االجتماعي،  بالضمان 
يــتــم تــســجــيــلــهــا فـــي بــرنــامــج 
إذا  االجتماعية  المساعدات 
شــروط  عليها  تنطبق  كــانــت 
ــوم قــســم  ــقــ ــا يــ ــمـ الـــــصـــــرف، كـ
الــعــاقــات واإلعــــام بــالــوزارة 
عـــبـــر عــــــدة جــــهــــات وقــــنــــوات 
برصد حاالت األسر واألفراد 
الدعم  إلــى  يحتاجون  ممن 
والحاالت اإلنسانية األخرى.

المعيشي للمواطنين.
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عدد الم�ستفيدين من الدعم المالي للأ�سر 

م�ستفيدا  130234 بلغ  الدخل  المحدودة 

} حسن عيد بوخماس

} �شعر: تقي محمد البحارنة.

ــارٌك بــالــعــفــِو والـــغـــفـــراِن ــبــ ــ ــاِم ُم ــيـ ــّصـ ــُر الـ ـــ شــهـــ

ــاِن ـــ ـــ ــيــَن تـــنـــيـــُر بــاإليــمـــ ــه قـــــــــــلـــوُب الــصــائــمـــ ــــ وبـ

ــئـــَت بــالــقــرآِن رمـــضـــاُن بـــاإلحـــســـان جـــئـــَت وجـ

ّــتــائــبــيــن بــرحــمــِة الــرحــمــِن اغــــــــفــر خـــــَطـــــايــا الـــ

ــاِن ـــ ـــ ــِلّ زمـــ ــو نـــبـــراًســـا لــــكــ ـــ ّــــي جـــعـــلـــَت الــعــفـــ ـــ ربــ

ــلــوَب الــصــائــمــيــَن لــمــتــعــٍب وُمــعـــــانــي ــن قـــ ــِنّ ـــ حـــ

ــع عـطشان ــــــون وجــائـــ الـــّديـ حـــــمـــــل  ولــمـــــثــقـــــل 

ــاِن ـــ ــن تــــــــوّجــه لــلــمــلــيـــــِك ورأفـــــــــَة الــســّجـــ ــمـــ ولـــ

ــــــــــزان ــــ ــــ ــا بـــاّتـ ـــ ــيـــ ـــ ــعـــ ــز اإلصـــــــــــاح ســـ ــنــجـــ ـــ يـــــــا مـــ

ــــروض جــنــان ــدا بـ ــ ـــــزي مـــن عــفــا وعـ واهلل يــجـــ

ــّب واإلحـــســـــــان ـــ رمـــضـــــــان أتـــــــرع كــأســنــا بــالــحـــ

ــاِن ـــ ــي كـــــنــفــه بــأمـــ ـــــاد وشــــــــعــبــــــــه فـــ ـــ ــلــُك الــبـــ مـــ

بامتنـــاِن المحّبَة  ولـــــُه  بعطـفـِه  الــبـــــاَد  عــّم 

حــّيــــــــي الــمــلـــــيــَك وشــعـــــبــُه دوًمــــا وفـــــي رمــضــاِن

بــالــتــحــنــان رب  ــا  يـــ فـــاروهـــا  عــــــــطــشــى  األرض 

وجــمــــــــال وجــهـــــك دائــــم الــبــشــرى بــكــــــــّل زمــــــــان

العدواِن من  »ُقدًسا«  انصري  القدر«  ليلة  »يا 

تـعــاني وأنـــت  فلسطين  يــا  صــبــرك  طـــــال  قـد 

تحيـة لجاللة

ملك �لبحرين

ــه  ــبـ ــعـ ــسـ و�ـ

ــدوم  ــ ــ ــق ــ ــ ب

رم���������س����ان

صاحب  حضرة  من  سامية  برعاية 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
ــبـــاد الــمــعــّظــم، يــعــود  خــلــيــفــة مــلــك الـ
العام في  التراث السنوي هذا  مهرجان 
مع  تزامنًا  والعشرين  التاسعة  نسخته 
شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، حــيــث تنظمه 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار بدعم من 
سوق البراحة بداية من ليلة القرقاعون 
الــتــي تـــوافـــق 5 أبـــريـــل وكـــل لــيــلــة حتى 
فــي سوق  وذلــك  الشهر نفسه،  الـــ8 مــن 

البراحة بمنطقة ديار المحّرق.
ــعـــام  يــحــتــفــي الـــمـــهـــرجـــان هـــــذا الـ
التي  البحرينية  الرمضانية  بــالــعــادات 

تراثيًا  رمضانيًا  طابعًا  عليه  ستضفي 
ــزًا، وســيــخــتــبــر الــجــمــهــور خــالــه  ــيـ ــمـ مـ
لدى  تشّكلت  الــتــي  األصــيــلــة  التقاليَد 
بالشهر  والمرتبطة  المحلي  المجتمع 
الــفــضــيــل، وذلـــك عــبــر بــرنــامــج ترفيهي 

متنوع ومليء باألنشطة.
تـــقـــام فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان الـــتـــراث 
الــــ9 مــســاًء ومنتصف  مــا بين  الــســنــوي 
المجاالت:  من  العديد  وتشمل  الليل، 
نشاط  الشعبية،  الفنون  فــرق  كعروض 
الرسم على الوجوه، األلعاب التقليدية، 
الحزاوي )الحكايات الشعبية( وتجارب 
الرمضانية  تذّوق للعديد من األطعمة 

الهيئة  تــســعــى  الــكــثــيــر، حــيــث  وغــيــرهــا 
مـــن خــــال هــــذه األنـــشـــطـــة إلــــى إلــقــاء 
مثل:  الرمضانية  الــعــادات  على  الضوء 
ــون، الـــتـــجـــمـــعـــات الــعــائــلــيــة،  ــاعــ ــرقــ ــقــ الــ
ــعــــاب الــشــعــبــيــة، مــدفــع  الـــمـــســـّحـــر، األلــ
اإلفطار، السفرة الرمضانية والمأكوالت 

الشعبية، وغيرها.
يهدف المهرجان إلى تأكيد أصالة 
هـــذه الـــعـــادات الــرمــضــانــيــة وارتــبــاطــهــا 
البحرين،  مملكة  وتــراث  وثقافة  بهوية 
أهل  بها  يتمّسك  الــتــي  التقاليد  وهــي 
جيل  بعد  جيًا  ويتوارثونها  البحرين 
طرأت  التي  التغييرات  من  الرغم  على 

على أسلوب الحياة المعاصر. 
قد  السنوي  التراث  مهرجان  وكــان 
في  إطاقه  منذ  مميزة  سمعة  اكتسب 
حضرة  مــن  سامية  برعاية  1992م  عــام 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
وهو  الــمــعــّظــم،  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
على  الضوء  بإلقاء  يهتم  سنوي  حــدث 
عناصر التراث البحريني المادي وغير 
الـــمـــادي، كــمــا يــعــّد مــنــصــًة وطــنــيــًة يتم 
البحرينية  التقاليد  اســتــعــراض  فيها 
والتوعية  الــتــراث  إبـــراز قيمة  أجــل  مــن 
بأهميته وضرورة الحفاظ عليه وصونه 

لأجيال القادمة.

برعاية جاللة الملك..

�لقادم �لأ�سبوع  ينطلق  �لـ29  ن�سخته  في  �ل�سنوي  �لتر�ث  مهرجان 

اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الـــركـــن 
ــن أحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــ
دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 
الشيخ  طبيب  العميد  البحرين 
آل  بــن ســلــمــان  بــن خليفة  فــهــد 
الطبية  الخدمات  قائد  خليفة 
الــمــلــكــيــة بـــالـــوكـــالـــة بــمــنــاســبــة 
ــاح أمـــس  ــبــ تـــعـــيـــيـــنـــه، وذلـــــــك صــ

الثاثاء 28 مارس 2023م.
القائد  رحــب  اللقاء  وخــال 
العام لقوة دفاع البحرين بقائد 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الــمــلــكــيــة 
دوام  لـــــه  مـــتـــمـــنـــيـــًا  بــــالــــوكــــالــــة، 

التوفيق والسداد في أداء مهامه 
ــدة، حـــيـــث أثــــنــــى عــلــى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
تشهده  الــذي  المستمر  التطور 

دائمًا الخدمات الطبية الملكية 
من الناحية الصحية والعاجية 

من قبل منتسبيها.

استقبل المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد 
اللواء  البحرين  دفــاع  لقوة  العام 
ركن بحري أحمد محمد إبراهيم 
البحرية  قــائــد ســاح  علي  بــن  آل 
ــنـــي بـــالـــوكـــالـــة  ــبـــحـــريـ ــلـــكـــي الـ الـــمـ
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه، وذلــــك صــبــاح 

امس الثاثاء 28 مارس 2023م.
وخـــــال الـــلـــقـــاء هــنــأ الــقــائــد 
الــعــام لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن قائد 
ساح البحرية الملكي البحريني 
ــة بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــالـ ــ بـ
فــــي مــنــصــبــه الــــجــــديــــد مــتــمــنــيــًا 

ــه الـــتـــوفـــيـــق والـــــســـــداد، مــشــيــدًا  لــ
بــالــجــهــد الــــــــدؤوب الــــــذي يــبــذلــه 
الملكي  البحرية  ســاح  منتسبو 

والذي أضحى ساحًا  البحريني، 
النظم  أحــدث  على  قائمًا  بحريًا 

العسكرية.

ــد يــ�ــســتــقــبــل  ــ ــم ــ ــن �أح ــ ــة ب ــفـــ ــي ـــ ــر خــل ــي ــس ــ� ــم �ل

ــة ــي ــك ــل ــم ــة �ل ــيـ ــبـ ــطـ قــــائــــد �لــــخــــدمــــات �لـ

ــد  ــائـ ــام يـــ�ـــســـتـــقـــبـــل قـ ــ ــ ــع ــ ــ �لــــقــــائــــد �ل

ــة �لـــمـــلـــكـــي بـــالـــوكـــالـــة ــريـ ــحـ ــبـ ــالح �لـ ــ ــس ــ �

عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد  بن 
امس، بمقر الوزارة، السيد باتريك 
االتحاد  مندوبية  رئيس  سيمونيه، 
األوروبـــــــي لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

والمقيم في الرياض.
ــــال الـــلـــقـــاء، بــحــث  ــرى خـ ــ وجــ
أوجه التعاون والتنسيق المشترك 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن واالتـــحـــاد 
األوروبي، واستعراض سبل تعزيزها 
أرحب  إلى مستويات  بها  واالرتقاء 
المشتركة  الــمــصــالــح  يــحــقــق  بــمــا 

ــــى تـــبـــادل  لــلــجــمــيــع، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــاه عــــــدد مــن  ــجــ ــر تــ ــظـ ــنـ ــات الـ ــ ــهـ ــ وجـ
ذات  والــــقــــضــــايــــا  ــات  ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ ــمـ ــ الـ

االهتمام المشترك.
حــضــر الــلــقــاء، الــســيــد أحــمــد 
قطاع  رئــيــس  القرينيس،  إبــراهــيــم 
الشؤون األوروبية بوزارة الخارجية.
الخارجية،  وزيــر  استقبل  كما 
ــيـــد  ــر الــــــــــــــــــوزارة، الـــسـ ــقــ ــمــ امــــــــس بــ
جمهورية  سفير  دريــســا،  كوليبالي 
ساحل العاج لدى مملكة البحرين 

والمقيم في الرياض.

وزير �لخارجية ي�ستقبل رئي�ص مندوبية 

�لعاج �ساحل  و�سفير  �لأوروبي  �لتحاد 
�لأر�ساد �لجـويـة: �أمطار متفرقة �لجمعة.. ورياح �سـديـدة �لـ�سـرعـة �لـ�سـبـت �لقـادم

ــرح مـــصـــدر مــســؤول  صــ
بــــــــإدارة األرصــــــــاد الــجــويــة 
بــــــــــــــــــــوزارة الـــــــمـــــــواصـــــــات 
مملكة  بــــأن  ــاالت  ــ ــــصـ واالتـ
الــبــحــريــن تــشــهــد ســيــطــرة 
ريـــــــــــاح شــــمــــالــــيــــة غـــربـــيـــة 
إلــــى نشطة  مــعــتــدلــة  مـــن 
السرعة تسهم في اعتدال 

بالمملكة،  الحرارة  درجات 
تتحول  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
الــــــــريــــــــاح إلـــــــــى جـــنـــوبـــيـــة 
شــرقــيــة بــشــكــل مــؤقــت في 
وقــت الحــق من مساء يوم 
الــــمــــوافــــق 30  ــيـــس  الـــخـــمـ
مع  تـــزامـــنـــا   2023 مـــــارس 
في  جــوي  مـــرور منخفض 

طبقات الجو العليا لتكون 
غائمة  األجــــواء  أثـــره  على 
بسيطة  فرصة  مــع  جزئيا 
متفرقة  أمــطــار  لــتــســاقــط 
 30 الــمــوافــق  الجمعة  يــوم 

مارس.
وتشير خرائط الطقس 
العددية إلى معاودة الرياح 

الشمالية الغربية في وقت 
الحــق مــن مــســاء الجمعة 
ــن نـــشـــطـــة إلـــى  ــ لـــتـــكـــون مـ
قــويــة الــســرعــة وتــصــل إلــى 
شديدة السرعة يوم السبت 
الــمــوافــق 1 أبـــريـــل مــؤديــة 
إلـــى انــخــفــاض نــســبــي في 
درجـــــــــات الــــــحــــــرارة خـــال 

ــاح الـــبـــاكـــر،  ــبـ ــصـ الـــلـــيـــل والـ
ويـــســـتـــمـــر هـــبـــوط الـــريـــاح 
االثنين  يــوم  حتى  القوية 
الـــــقـــــادم مـــمـــا يـــــــؤدي إلـــى 
الــمــوج وتصاعد  اضــطــراب 
األتربة في بعض المناطق 

وخاصة المفتوحة منها.
ــاد  األرصـ إدارة  وأهــابــت 

المواصات  بوزارة  الجوية 
واالتــــــصــــــاالت بــالــجــمــهــور 
الــكــريــم وخـــاصـــة مــرتــادي 
ــي الــحــيــطــة  ــوخــ ــر تــ ــحـ ــبـ الـ
والحذر ومتابعة تحديثات 
ــة عــبــر  ــويــ ــجــ الــــنــــشــــرات الــ

القنوات الرسمية.

بن  عبداللطيف  الدكتور  تلقى 
الخارجية أمس  وزير  الزياني  راشد 
اتـــصـــاال هــاتــفــيــا مـــن الــدكــتــور فـــؤاد 
حــســيــن نــائــب رئــيــس الــــــوزراء وزيـــر 
خارجية جمهورية العراق الشقيقة.

تأكيد  االتصال  وجــرى خــال 
التاريخية  األخـــوة  عــاقــات  عمق 
الوطيدة التي تربط بين البلدين 
الــشــقــيــقــيــن فـــي إطـــــار االحـــتـــرام 
الــمــتــبــادل والــتــفــاهــم الــمــشــتــرك 

ــا  ــات، ومــ ــويــ ــتــ ــســ ــمــ ــلــــى كــــافــــة الــ عــ
أواصــر األخــوة  بينهما من  يجمع 
والـــتـــاريـــخ الــمــشــتــرك والــمــصــالــح 
على  البلدين  وحــرص  المتبادلة، 
تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــطــيــبــة الــتــي 

تـــربـــط بــيــنــهــمــا وتــعــزيــز الــتــعــاون 
الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  الثنائي 
المشتركة  المصالح  يحقق  بما 
واألهــــــــــداف الــــمــــرجــــوة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.

ــى �تـــ�ـــســـال ــقـ ــلـ ــتـ ــة يـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيـــــــــر �لـ

هــــاتــــفــــيــــا مـــــــن نـــــظـــــيـــــره �لـــــعـــــر�قـــــي
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خالل انعقاد جمعيتها العامة العادية.. 

عقارات ال�سيف ت�سادق على قرار توزيع 3.68 ماليين دينار على الم�ساهمين

»البحـرين الوطنـي« يطلــق حملــة ال�ستــرداد مجل�س اإدارة »تمكين« يعقد اجتماعه الدوري الأول ل�سنة 2023

رم�سان �سهر  خالل  الم�ساعفة  والنقاط  النقدي 

ــرام  ــ ــي تــ�ــســهــيــل اإبـ ــادرات« تــ�ــســهــم فـ ــ ــسـ ــ »�ـ

ــان«  ــسـ ــ�ـ ــة بـــيـــن »لــــومــــوفــــاي« و»لـ ــراكـ ــسـ �ـ

صندوق  إدارة  مجلس  عقد 
العمل »تمكين« اجتماعه الدوري 
األول لسنة 2023، وذلك للوقوف 
ــتـــي  ــلــــى أبـــــــــرز الــــمــــنــــجــــزات الـ عــ
من  األول  الــربــع  خــال  تحققت 
تــمــت مناقشة  الــعــام، حــيــث  هـــذا 
أبــــرز مــســتــجــدات الــبــرامــج وفــًقــا 
لألطر العامة، مع وضع مؤشرات 
اطلع  كــمــا    .2023 لــلــعــام  األداء 
العمل  سير  على  اإلدارة  مجلس 
ضــمــن خــطــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــمــ الـــمـــؤســـســـي، والــ
 .2022 للعام  الختامي  الحساب 
لشهر  األداء  مــؤشــرات  وبــحــســب 
العام،  هــذا  خــال  وفبراير  يناير 
مـــن 3,500  أكــثــر  تــمــكــيــن  دعــمــت 
مبادرات  خال  من  بحريني  فرد 
فيما  والتوظيف،  التدريب  دعــم 
بــلــغ عــــدد الــمــؤســســات الــتــي تم 
 1,217 األول  الربع  خال  دعمها 
نسبة  تـــجـــاوزت  حــيــث  مــؤســســة، 

المؤسسات الناشئة 51% منها. 
ــاع  ــمــ ــتــ وعــــلــــى هــــامــــش االجــ
بـــن عيسى  الــشــيــخ مــحــمــد  ــد  ــ أّكـ
إدارة  مجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
»تــمــكــيــن« على  الــعــمــل  صـــنـــدوق 
وفق  بالعمل  »تمكين«  اســتــمــرار 
االستراتيجية  الــــدورة  تــوجــهــات 
ــــك بـــالـــتـــوافـــق مــع  الـــحـــالـــيـــة وذلــ
ــات الــوطــنــيــة الــتــي نص  ــويــ األولــ
وخطة  الحكومة  برنامج  عليها 

التركيز  مع  االقتصادي  التعافي 
على دعم المشاريع الواعدة التي 
فـــي تحقيق  أكــبــر  فـــرًصـــا  تــمــلــك 
خلق  في  وتسهم  والتوسع  النمو 
النوعية  الــوظــائــف  مــن  الــمــزيــد 

للكوادر الوطنية.
مفيز  مها  أكدت  جانبها  من 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
»تــمــكــيــن«  أّن  »تـــمـــكـــيـــن«  الـــعـــمـــل 
ســتــواصــل الــبــنــاء عــلــى الــنــتــائــج 
خال  تحققت  الــتــي  اإليــجــابــيــة 
الــــــعــــــام الـــــمـــــاضـــــي وذلــــــــــك بــمــا 
المرجو  األثـــر  تعزيز  فــي  يسهم 
مـــــن الـــــدعـــــم وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــمـــو 
الـــمـــســـتـــدام مـــن خــــال الــتــركــيــز 
عــلــى األولـــويـــات اإلســتــراتــيــجــيــة 

ــي تــتــضــمــن رفـــع  ــتـ الــرئــيــســيــة الـ
نــســبــة الـــمـــشـــاركـــة االقـــتـــصـــاديـــة 
التدريب  وتقديم  للبحرينيين، 
ــتـــوافـــق مــع  الــمــتــخــصــص بـــمـــا يـ
المهارات الجديدة والواعدة، إلى 
جــانــب دعـــم تــطــويــر الــمــؤســســات 
تعزيز  فــي  بــــدوره  يــســهــم  والــــذي 
المنظومة الريادية في المملكة.

األول  الــــــربــــــع  شــــهــــد  وقــــــــد 
إطــــاق الــعــديــد مـــن الـــمـــبـــادرات 
الــــتــــي تـــضـــمـــنـــت دعــــــم تــوظــيــف 
الكوادر الوطنية من األطباء في 
دعم  خال  من  الخاص  القطاع 
إلى  المهني،  وتأهيلهم  أجورهم 
الصحية  المؤسسات  دعم  جانب 
الـــمـــلـــتـــزمـــة بـــتـــوظـــيـــف الــــكــــوادر 

ــة. إضـــــافـــــة إلــــــى عــقــد  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الشراكات مع عدد  مجموعة من 
والدولية  المحلية  الجهات  مــن 
ــــب وتـــوظـــيـــف  ــدريـ ــ ــتـ ــ الــــــــرائــــــــدة لـ
الحتياجات  وفــًقــا  البحرينيين 
ــا الـــشـــراكـــة  ــهـ ــنـ ســــــوق الـــعـــمـــل مـ
مــع مــجــمــوعــة »فــايــفــز« الــدولــيــة 
البحرينيين في  لتطوير مهارات 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي. إلـــى جــانــب 
تـــخـــريـــج الــــدفــــعــــات األولـــــــى مــن 
بــرنــامــجــي الــتــدريــب عــلــى األمــن 
»ســانــس«،  معهد  مــع  السيبراني 
على  المكثف  الــتــدريــب  وبــرامــج 
ــارات »هــنــدســة الــبــرمــجــيــات«  ــهـ مـ
و»تــصــمــيــم تــجــربــة الــمــســتــخــدم« 
وذلــــك بــالــشــراكــة مـــع أكــاديــمــيــة 

»جنرال أسمبلي«.
بمبادرات  يتعلق  فيما  وأمـــا 
األعمال،  وريادة  المؤسسات  دعم 
ــــن« عـــن  ــيـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــت »تـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــد أعـ ــ ــقـ ــ فـ
تــعــاونــهــا مـــع عــــدد مـــن الــمــراكــز 
ــى تــوفــيــر  ــ ــافــــة إلـ ــيــــة إضــ اإلبــــداعــ
مـــســـارات مــتــعــددة ضــمــن بــرامــج 
بهدف  وذلـــك  المختلفة  الــدعــم 
الصناعات  لقطاع  الدعم  تقديم 
ــد  ــد أحــ ــعــ ــة الـــــــــذي يــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ اإلبــ
القطاعات الواعدة في المملكة. 
ــــاق  ــم إعـــــــان إعـــــــــادة إطـ ــ كـــمـــا تـ
وتمكين   Startup Bahrainمنصة
مـــنـــظـــومـــة الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة 
رؤيــة  وفـــق  الــبــحــريــن  فــي مملكة 

مطورة، وامتيازات ُمحدثة.
الــمــاضــي بلغ  الــعــام  وخـــال 
على  المؤسسات الحاصلة  عــدد 
برامج الصندوق  كافة  الدعم في 
حــــــوالــــــي 4.1 آالف مــؤســســة مــن 
مــــــــخــــــــتــــــــلــــــــف الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
زاد  والـــمـــراحـــل الـــتـــنـــمـــويـــة، كـــمـــا 
بنسبة  الــنــوعــيــة  الــوظــائــف  عـــدد 
الـــعـــديـــد  ــم  ــ ــدعـ ــ لـ ــة  ــيـــجـ ــتـ نـ  %21
ــع وفـــــًقـــــا لــلــنــهــج  ــاريــ ــشــ ــمــ مـــــن الــ
انعكس  الــذي  األمــر  االستباقي، 
ــوادر الــوطــنــيــة  ــكـ عــلــى حــصــول الـ
فــرصــة  آالف  مـــن 10  أكــثــر  عــلــى 
ــى جـــانـــب حــصــول  لــلــتــوظــيــف إلــ
8.4 آالف فرصة للتدريب لتعزيز 

مشاركتهم في سوق العمل.

ــنــــك الـــبـــحـــريـــن  أطــــلــــق بــ
ــنــــي حـــمـــلـــة رمـــضـــانـــيـــة  الــــوطــ
تــتــيــح لــعــمــائــه مـــن حــامــلــي 
الــــــبــــــطــــــاقــــــات االئــــتــــمــــانــــيــــة 
الــدفــع  المسبقة  والــبــطــاقــات 
نقدي  باسترداد  الفوز  فرصة 
الشهرية.  مشترياتهم  مقابل 
آخر  الحملة حتى  وستستمر 
يوم من شهر رمضان المبارك، 
على أن يتم السحب الختامي 

في 9 مايو 2023.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــمــــبــــادرة 
تــــمــــاشــــًيــــا مــــــع اســــتــــمــــراريــــة 
ــلــــة طــــــرح الــــمــــبــــادرات  مــــواصــ
ــأة الـــــعـــــمـــــاء، حــيــث  ــافــ ــكــ ــمــ لــ
يــعــتــزم الــبــنــك إعـــــان ثــاثــة 
فـــائـــزيـــن مــحــظــوظــيــن خــال 
فــائــٍز  كــل  الــحــمــلــة. سيحصل 
منهم على استرداد نقدي في 
حتى  تــصــل  بقيمة  الــبــطــاقــة 
500 دينار بحريني، باإلضافة 
إضـــافـــيـــة  نـــقـــطـــة   1000 ــى  ــ إلــ
فــــي مـــكـــافـــآت الــــــــوالء، وذلــــك 
الشهرية  المشتريات  مقابل 

الرمضانية. 
وسيحظى العماء كذلك 
ــقــــاط مـــضـــاعـــفـــة مـــقـــابـــل  ــنــ بــ
مــدفــوعــاتــهــم الــمــحــلــيــة، مع 
خــيــار اســتــبــدال هــذه النقاط 
والمزايا  الخيارات  من  بعدد 
 Points« منصة  على  المتاحة 
By NBB« الرقمية. وتتضاعف 
فــــــرص دخـــــــول الـــســـحـــب مــع 
المشتريات،  مدفوعات  ازدياد 
إذ يحصل العميل على فرصة 
لدخول السحب مقابل كل 50 

دينارا بحرينيا يتم إنفاقها.
وقــــــــــــال شــــــــــــادي بـــــركـــــات 
رئــــــــــــــيــــــــــــــس إدارة أعــــــــــــــمــــــــــــــال 
البحرين  بنك  البطاقات في 
ــتـــزم فــــي شــهــر  ــعـ الـــوطـــنـــي: »نـ

رمـــضـــان الـــكـــريـــم هــــذا الــعــام 
تــعــزيــز فـــرص الـــفـــوز بــجــوائــز 
من   الــكــرام  لعمائنا  مجزية 
االئتمانية  البطاقات  حاملي 
الدفع، بما في ذلك  ومسبقة 
جــــوائــــز االســـــتـــــرداد الــنــقــدي 
اإلضافية.  المكافآت  ونقاط 
وقــــــد جـــــــاءت هــــــذه الـــخـــطـــوة 
انطاًقا من التزامنا بمركزية 
بشكل  نسعى  حيث  الــعــمــاء، 
مستمر لطرح عدد واسع من 
المبادرات التي تكافئ العماء 
مــن حــامــلــي الــبــطــاقــات، مما 
يـــســـهـــم فــــي حـــصـــولـــهـــم عــلــى 
مخصصة  مــصــرفــيــة  تــجــربــة 
ومـــتـــفـــردة ومــجــزيــة بــعــروض 

وحمات حصرية«.
وعـــلـــق عـــمـــر األعـــظـــمـــي 
المصرفية  الخدمات  رئيس 
البنك  لــألفــراد فــي  الرقمية 
قائًا: »احتفاًء بشهر رمضان 
المبارك، قررنا منح عمائنا 
ــة تــســتــمــر  ــريـ مــــكــــافــــآت حـــصـ
الفضيل  الــشــهــر  ــدار  مــ عــلــى 
 Points By« مـــنـــصـــة  ــر  ــبــ عــ
وتــزويــدهــم  الــرقــمــيــة،   »NBB
نــــقــــاط والء  كـــســـب  بــــفــــرص 

مضاعفة مقابل مدفوعاتهم 
المحلية، عاوة على العديد 
الــتــي يقدمها  الــعــروض  مــن 
الــتــجــار الــمــشــاركــون. ونــأمــل 
ــادرة  ــبــ ــمــ ــن خــــــال هــــــذه الــ ــ مـ
لتشجيع مستخدمي برنامج 
من  االستفادة  على  النقاط 
العروض المميزة والمكافآت 
الحصرية، ونعدهم بمواصلة 
تعزيز  تضمن  الــتــي  الجهود 

تجربتهم معنا«.
ويــــقــــدم بـــنـــك الــبــحــريــن 
متنوعة  مــجــمــوعــة  الــوطــنــي 
من خيارات بطاقات الصراف 
اآللي واالئتمانية والبطاقات 
مــســبــقــة الـــدفـــع الــتــي تــائــم 
احـــتـــيـــاجـــات مــخــتــلــف فــئــات 
العماء، ويسعى جاهًدا على 
لــتــزويــد حاملي  الــعــام  مـــدار 
ــعــــديــــد مــن  ــالــ الــــبــــطــــاقــــات بــ
والــمــكــافــآت. ويمكن  الــمــزايــا 
لــــعــــمــــاء الــــبــــنــــك تــحــمــيــل 
تطبيق الخدمات المصرفية 
 Points By« ومنصة  الرقمية 
لــلــحــصــول  الـــرقـــمـــيـــة   »NBB
عـــــلـــــى تـــــجـــــربـــــة مـــصـــرفـــيـــة 

مجزية.

} عمر األعظمي. } شادي بركات.

أعــلــنــت صـــــادرات الــبــحــريــن مــســاهــمــتــهــا في 
بــيــن شركة  اســتــراتــيــجــيــة  تــوقــيــع شــراكــة  تسهيل 
لوموفاي للتدريب الرقمي Lumofy مقرها مملكة 
المتخصصة  اإلماراتية  لسان  وشركة  البحرين، 
العربي،  اللغوي  للتدقيق  االصطناعي  بالذكاء 
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى بــيــبــان 
الهيئة  نظمته  الـــذي  الــريــاض  فــي   23 العالمي 
العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت« 

في العاصمة السعودية الرياض.
وترتكز الشراكة االستراتيجية بين الشركتين 
فريدة  أداة  تطوير  على  واإلمــاراتــيــة  البحرينية 
من نوعها تستخدم الذكاء االصطناعي لتسهيل 
للمؤسسات  التدريبي  المحتوى  تطوير  عملية 
المحليين.  العماء  متطلبات  مع  يتماشى  بما 
وسيفتح هذا التعاون مجاالت ابتكار مميزة في 
وبموجب هذه  والمتنامي.  الحيوي  القطاع  هذا 
عن  يبحثون  الذين  العماء  سيتمكن  الشراكة، 
مــحــتــوى متخصص  طــلــب  مــن  مبتكر  مــحــتــوى 
أحدث  استخدام  عبر  احتياجاتهم  مع  يتماشى 
ونشر  إنــشــاء  لغايات  االصطناعي  الــذكــاء  أدوات 
الــدورات  لصياغة  المخصص  الرقمي  المحتوى 
التفاعلية ذات جودة عالية مع إمكانية تحميلها 
وإدارتها ومشاركتها، بما في ذلك سهولة تحديث 
وقت  أي  في  إليه  والوصول  التدريبي  المحتوى 
وأي مكان مع إمكانية إنشاء االختبارات ووسائل 

التقييم المختلفة.
وصرح أحمد فرج، الرئيس التنفيذي لشركة 
لوموفاي: »تسلط الشراكات المبرمة في ملتقى 
بــيــبــان 23 الــضــوء عــلــى فـــرص الــنــمــو واالبــتــكــار 
الشركات  بين  االستراتيجي  التعاون  خــال  من 
اإلماراتية  لسان  مع  وستشهد شراكتنا  الناشئة. 
الــفــريــدة من  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي  أداة  تــطــويــر 
آفــاق جديدة  إلــى  الــوصــول  إلــى  ونتطلع  نوعها، 
مــن الــنــجــاح مــع شــركــائــنــا. لــقــد لعبت صـــادرات 

نتائج  الـــى  الـــوصـــول  فـــي  مــهــًمــا  دوًرا  الــبــحــريــن 
ايجابية عبر تسهيل مشاركتنا في ملتقى بيبان، 
ونتطلع قدمًا إلى المزيد من أوجه التعاون مع 

صادرات البحرين«.
الـــرقـــمـــي  ــدريــــب  ــتــ الــ الـــــى أن مـــنـــصـــة  يــــشــــار 
البحرينية لوموفاي تأسست في عام 2020 لتقدم 
ُتــســاعــد  الــــجــــدارات، بــحــيــث  مــنــصــة تعتمد عــلــى 
المناسبة  الـــجـــدارات  تــحــديــد  عــلــى  الــمــؤســســات 
ــة، وتــقــيــيــم  ــيـ ــفـ ــيـ ــوظـ ــات الـ ــيـ ــّمـ ــسـ ــمـ لــمــخــتــلــف الـ
المهارات، وتطوير الكفاءات الشخصية والمهنية 
ــة احــتــيــاجــات  ــواءمــ لــلــقــوى الـــعـــامـــلـــة، بـــهـــدف مــ
االستراتيجية  األولويات  مع  والتطوير  التدريب 

للمؤسسات.
وقـــد وقــعــت لــومــوفــاي عــقــودًا مــع مؤسسات 
مؤسسة  ُصّنفت  حيث  رائـــدة،  وخــاصــة  حكومية 
لوموفاي كواحدة من أفضل 50 شركة ناشئة في 
لشركة  السنوية  القائمة  على  الرقمي  التدريب 
أفريقيا.  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  فــي   HolonIQ
أفضل   10 مــن  كــواحــدة   GITEX فــي  ُصّنفت  كما 
مؤخرًا  لوموفاي  وفــازت  عالمية.  ناشئة  شركات 
ابــتــكــاًرا للشركات  الــعــمــل األكــثــر  ــار  بــجــائــزة إطــ
الصغيرة والمتوسطة - البحرين في حفل توزيع 
جوائز التمويل الدولي لعام 2022. وذلك بفضل 
اعــتــمــادهــا عــلــى الـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة ونــظــرتــهــا 
الرقمي  والتطوير  التدريب  لمجال  المستقبلية 
في مملكة البحرين وخارجها من خال الحلول 

المبتكرة. 
كــمــا اســـتـــحـــوذت لـــومـــوفـــاي عــلــى مــجــمــوعــة 
ــارزيـــن نتيجة  ــبـ الـ الـــجـــدد  الــعــمــاء  ــعـــة مـــن  واسـ
المتقدمة  التكنولوجيا  على  منصتها  العتماد 
والحديثة، بما في ذلك بنك البحرين الوطني، 
ومجلس  التجاري،  الخليجي  المصرف  تمكين، 
للبحرين، ومجموعة عصر  االقتصادية  التنمية 

.)GCC Lab( التجارية، والمختبر الخليجي

عقدت شركة عقارات السيف 
اجتماع الجمعية العامة العادية 
ــن  ــامـ ــثـ الــــســــنــــوي وذلـــــــــك فـــــي الـ
ــر مـــــارس  ــهــ والــــعــــشــــريــــن مـــــن شــ
الجاري في قاعة أوال في فندق 
البنود  وإقـــرار  لمناقشة  الخليج 
ــــي جـــــــدول أعـــمـــال  الــــمــــدرجــــة فـ

العمومية. 
ــيـــس  تـــــــــرأس االجـــــتـــــمـــــاع رئـ
عــيــســى  الـــشـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
محمد نجيبي بحضور عدد من 
والرئيس  اإلدارة  أعضاء مجلس 
التنفيذي للشركة أحمد يوسف، 
ومناقشة  استعراض  خاله  وتــم 
المالية باإلضافة  الشركة  نتائج 
العام  خــال  إنجازاتها  أبــرز  إلــى 

الماضي. 
العامة  الجمعية  وصــادقــت 
ــج الــســنــة  ــائـ ــتـ ــى نـ ــلـ ــة عـ ــويـ ــنـ ــسـ الـ
الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة بــتــاريــخ 31 
ديسمبر 2022 وتوصيات مجلس 
اإلدارة التي تضمنت توزيع أرباح 
 %8 بنسبة  للمساهمين  نــقــديــة 
أي  القيمة االسمية للسهم،  من 
ما يعادل 8 فلوس للسهم الواحد 
مـــايـــيـــن   3.68 ــه  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ مـــــا 
ديـــــنـــــار بـــحـــريـــنـــي، وتــخــصــيــص 
بحريني  ديـــنـــار   0170,00 مــبــلــغ 
للتبرعات والخدمة المجتمعية.

ــارات  ــ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــركـ ــ ــت شـ ــقــ ــقــ وحــ
الــســيــف أربـــاحـــًا صــافــيــة ودخـــًا 
عــلــى مساهمي  عــائــديــن  شــامــًا 
 6.20 ــا  ــمــ ــدرهــ قــ األم  ــة  ــركــ ــشــ الــ
للسنة  بــحــريــنــي  ديـــنـــار  مــايــيــن 
 ،2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 
مـــقـــارنـــًة بــــــــ5.02 مــايــيــن ديــنــار 
بحريني لنفس الفترة من العام 
الماضي، بارتفاع نسبته %23.46. 
األساسي  النصيب  قيمة  وبلغت 
ــاح  األربـ فــي  للسهم  والــمــخــفــض 

العائد إلى حاملي أسهم الشركة 
األم للسنة المالية المنتهية في 
وقــدره  مبلًغا   2022 ديسمبر   31
مقارنة  بــحــريــنــًيــا،  فــلــًســا   13.47
في  بحرينية  فــلــوس   10.91 مــع 
الماضي.  العام  ذاتها من  الفترة 
السنة  الــشــركــة خـــال  وحــقــقــت 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
قــدرهــا  تــشــغــيــلــيــة  ــاًحــــا  أربــ  2022
بــحــريــنــي،  ديـــنـــار  مــلــيــون   11.98
مقابل مبلغ 10.26 مايين دينار 
بحريني لنفس الفترة من العام 

الماضي بارتفاع قدره %16.69.
الجمعية  انعقاد  وبمناسبة 
رئيس  صــّرح  العادية،  العمومية 
ــارات  ــقــ عــ شــــركــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
الــســيــد عــيــســى محمد  الــســيــف 
نجيبي: »لقد حرصت الشركة في 
العام 2022 على تنمية محفظة 
التطوير  قــطــاعــات  فــي  أعــمــالــهــا 
العقاري وإدارة المراكز التجارية 
مرتكزين  والــضــيــافــة،  والــتــرفــيــه 
ــا تــحــقــق مــن  ــي ذلـــــك عـــلـــى مــ فــ
الشركة  مسيرة  طــوال  مكتسبات 
ــن عــقــديــن  ــ ــر مـ ــثــ الـــمـــمـــتـــدة ألكــ
ــادة والــنــجــاح.  ــريـ مــن الــتــمــيــز والـ
ونــتــطــلــع قـــدًمـــا إلـــى عـــام جــديــد 
الثمار  مــن  الــمــزيــد  فــيــه  نقطف 

مساعينا  مواصلة  مع  المربحة، 
الــــدؤوبــــة لــتــوطــيــد عــاقــتــنــا مع 
شــركــائــنــا فـــي الـــنـــجـــاح، الســيــمــا 
مــســاهــمــيــنــا وعــمــائــنــا الـــكـــرام، 
لمتطلباتهم  الــكــامــل  ــا  ــنــ وإدراكــ
العادة  فوق  بما يجعلنا مهيئين 
لتسجيل نتائج مالية وتشغيلية 

أفضل على الدوام«.
شهد  »لقد  نجيبي:  وأضــاف 
أكــبــر  ــد  أحــ افــتــتــاح  ــعـــام 2022  الـ
للترفيه  السيف  شركة  مشاريع 
وأحدث  أكبر  بـ»يبيله«  والمتمثل 
ــلـــى مــســتــوى  ــز تـــرفـــيـــهـــي عـ ــركــ مــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــلــيــوان، 
نشاط  في  فارقة  عامة  ليشكل 
الشركة المالي والتشغيلي خال 
مصدر  مسجًا  الــمــاضــي،  الــعــام 
ــوي ولــيــســاهــم  ــ ــافـــي وقـ ــل إضـ دخــ
بصورة ملموسة في تحقيق زيادة 
كبيرة في ايرادات الشركة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
بالغ  لـــ»يــبــيــلــه«  وســيــكــون   .2022
إيــرادات الشركة  األثــر في تعزيز 
مركز  وتقوية  القادمة  للسنوات 
الشركة  للترفيه،  السيف  شركة 
الـــــرائـــــدة فــــي صـــنـــاعـــة الــتــرفــيــه 
المملكة.  مستوى  على  العائلي 
ــع الــتــحــســن الـــمـــلـــحـــوظ فــي  ــ ومـ

بــيــئــة الــعــمــل االقــتــصــاديــة على 
مــســتــوى الــمــمــلــكــة واالنـــعـــكـــاس 
الوطنية  الجهود  لكل  اإليجابي 
المبتكرة  الحكومية  والمبادرات 
القطاع  فــي  الــشــركــات  أداء  على 
الخاص، سنواصل السير بخطى 
من  الــمــزيــد  تحقيق  نحو  ثابتة 
والتشغيلية  المالية  المنجزات 
ــا عــلــى  ــنـ ــلـ ــمـ ــول عـ ــ ــقـ ــ لـــــــريـــــــادة حـ

مستوى المملكة«. 
بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــة عـ ــركــ ــشــ ــنــــفــــيــــذي لــ ــتــ الــ
»تــواصــل  يــوســف:  أحــمــد  السيف 
التشغيلي  أدائــهــا  تعزيز  الشركة 
مشاريع  مــن  مبتكرة  بمجموعة 
ــا، مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار  ــهــ ــتــ ــظــ ــفــ ــحــ مــ
استقطاب  في  التجارية  المراكز 
التجارية  العامات  من  المزيد 
منهم  العديد  ودخــول  المرموقة 
عبر  مــرة  ألول  البحرين  مملكة 
ــوان،  ــيــ ــلــ ــيـــف والــ مـــجـــمـــعـــات الـــسـ
وذلك بفضل ما تملكه من مواقع 
اســتــراتــيــجــيــة ومـــرافـــق عــصــريــة 
المستثمرين  احتياجات  تواكب 
بتوسعة  يــرغــبــون  ممن  والــتــجــار 
ــوق  ــسـ قــــاعــــدة عـــمـــائـــهـــم فــــي الـ
الــبــحــريــنــيــة، وذلــــك عــلــى الــرغــم 
ــة بــيــن  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــدام الـ ــ ــتــ ــ ــن احــ ــ مـ

الــتــجــاريــة، مــمــا يثبت  الــمــراكــز 
تميز مجمعات السيف وحفاظها 
تجربة  تقديم  فــي  بريقها  على 

تسوق استثنائية«.
واســــتــــطــــرد أحــــمــــد يـــوســـف 
ــًا: »يــعــد الـــلـــيـــوان مــســاهــمــًا  ــائـ قـ
الشركة  مركز  تقوية  في  رئيسيًا 
تحوله  مــع  والتشغيلي  الــمــالــي 
فــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة إلـــى 
واعــدة  وترفيهية  سياحية  وجهة 
المواطنين  مــن  كبيرة  لشريحة 
والــمــقــيــمــيــن والـــــــزوار، وبــخــاصــة 
المملكة  ومقيمين  مواطني  من 
العربية السعودية وما يلقاه من 
الـــجـــوار.  ســمــعــة طــيــبــة فـــي دول 
وسيشهد هذا العام افتتاح سينما 
كذلك  لها  سيكون  التي  الليوان 
ــر كــبــيــر عــلــى نـــشـــاط الــشــركــة  أثــ
مساهمتها  وتــعــزيــز  الــتــشــغــيــلــي 
ــي مـــجـــال الـــتـــرفـــيـــه.  الـــافـــتـــة فــ
وتـــواصـــل الــشــركــة نــشــاطــهــا في 
الــعــقــارات  ادارة  تــقــديــم خــدمــات 
شــامــلــة  ادارة  خـــدمـــات  كــتــقــديــم 
لمشروع »سوق البراحة« في ديار 
عــددًا  الشركة  وتـــدرس  المحرق، 
مـــن الـــفـــرص لــلــتــوســع فـــي هــذا 
ــدة مــنــاطــق على  الــمــجــال فــي عـ

مستوى المملكة«.

»طيران الخليج« تحتفل بتد�سين رحالتها اإلى اأحدث وجهاتها »غوا«
احـــتـــفـــلـــت طــــيــــران الـــخـــلـــيـــج الــنــاقــلــة 
ــبـــحـــريـــن بــتــدشــيــن  ــيـــة لــمــمــلــكــة الـ ــنـ الـــوطـ
شبكة  على  الخطوط  أحــدث  إلــى  رحاتها 
وجهاتها غوا؛ حيث أقامت الناقلة احتفااًل 
بهذه المناسبة في مطار البحرين الدولي 
حــضــره ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــهــنــديــة لــدى 
ــيـــوش ســريــفــاســتــافــا،  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بـ
ــيـــران الــخــلــيــج  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــطـ
القبطان وليد العلوي، والرئيس التنفيذي 
البنفاح،  محمد  البحرين  مــطــار  لشركة 

وأعضاء اإلدارة التنفيذية للناقلة.
 وصــــرح الــقــبــطــان الــعــلــوي: »غــــوا هي 
عوائد  ونشهد  الشاطئية،  وجهاتنا  أحــدث 
كبيرة لهذه الوجهة المفضلة منذ اإلعان 
التاسعة  الــهــنــديــة  وجهتنا  تدشينها.  عــن 
السياحة  لمخرجات  نوعية  إضــافــة  تمثل 
الــتــجــاري بين مملكة  والــتــبــادل  واألعــمــال 
البحرين والجمهورية الهندية، ونحن على 

الرائجة  وجهاتنا  أنها ستصبح ضمن  ثقة 
في وقت قصير«. 

ــقــــاط  ــتــ ــنــــت االحــــتــــفــــالــــيــــة الــ ــمــ وتــــضــ
ــور الـــتـــذكـــاريـــة وقـــطـــع قـــالـــب حــلــوى  الــــصــ

مــصــمــم خــصــيــصــًا لـــهـــذه الــمــنــاســبــة؛ في 
حــيــن اســتــمــتــع الــضــيــوف بــقــائــمــة الــطــعــام 
الصقر  قــاعــة  فــي  غــوا  المتضمنة ألطــبــاق 
الذهبي التابعة للناقلة في مطار البحرين 
من  عــدد  القائمة  تضمنت  حيث  الــدولــي، 
وكانت  غـــوا.  فــي  المعروفة  األطــبــاق  أشــهــر 
الناقلة الوطنية قد أعلنت في العام 2019 
شركة  لتصبح  استراتيجيتها  مع  وتماشيًا 
مفهوم  عــن  لــلــعــمــاء،  المفضلة  الــطــيــران 
نــمــوذج األعــمــال »الــبــوتــيــك« الـــذي سيعزز 
تــركــيــزهــا عــلــى الــمــنــتــج وتــجــربــة الــعــمــاء 
ــــرض تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ويــــواصــــل عـ
من  للتميز  الخليج  طيران  تسعى  بنجاح. 
أسطولها،  لتحديث  إستراتيجيتها  خــال 
وعــــروض فــئــة »فــالــكــون فــايــر« الــجــديــدة، 
وتـــجـــربـــة الــــدرجــــة الــســيــاحــيــة الـــمـــطـــورة، 
المبنى  في  ومركزها  الجديدة،  ووجهاتها 

الجديد لمطار البحرين الدولي.

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16441/pdf/1-Supplime/16441.pdf?fixed7414
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1327089
https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1327103
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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يتقدم
رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

والإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف 

باأحر التعازي واملوا�ضاة اإلى الآن�ضــة 

ح�ســـة ح�ســني
املدير العام امل�ضاعد ملركز البحرين

 للمعلومات الإئتمانية بوفاة املغفور له

�ضائلني اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته 

وي�ضكنه ف�ضيح جنانه ويلهم اهله ال�ضرب وال�ضلوان

 خـــالهـــا

ا�ضتقبل �ضاحب املعايل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة 

دفاع البحرين، اللواء ركن بحري اأحمد حممد اإبراهيم اآل بن علي قائد �ضالح البحرية امللكي 

البحريني بالوكالة مبنا�ضبة تعيينه، وذلك �ضباح اأم�س الثالثاء.

وخالل اللقاء هّناأ القائد العام لقوة دفاع البحرين قائد �ضالح البحرية امللكي البحريني 

بالوكالة مبنا�ضبة تعيينه يف من�ضبه اجلديد، متمنًيا له التوفيق وال�ضداد، م�ضيًدا باجلهد 

الدوؤوب الذي يبذله منت�ضبي �ضالح البحرية امللكي البحريني، والذي اأ�ضحى �ضالًحا بحرًيا 

قائًما على اأحدث النظم الع�ضكرية.

القائد العام ي�ستقبل قائد 

�سالح البحرية امللكي البحريني بالوكالة

ا�ضتقبل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  بن  فهد  ال�ضيخ  العميد طبيب 

بالوكالة مبنا�ضبة تعيينه، وذلك �ضباح اأم�س الثالثاء.

امللكية  الطبية  اخلدمات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء  وخالل 

بالوكالة، متمنًيا له دوام التوفيق وال�ضداد يف اأداء مهامه اجلديدة، حيث اأثنى على التطور 

امل�ضتمر الذي ت�ضهده دائًما اخلدمات الطبية امللكية من الناحية ال�ضحية والعالجية من 

قبل منت�ضبيها.

القائد العام ُي�سيد بتطور اخلدمات الطبية امللكية

تلقى جرعة من�سطة من تطعيم »فايزر-بيونتك« املطور امل�ساد لكورونا 

رئي�س »الأعلى لل�سحة« ينوه بالإقبال على اأخذ التطعيم

ال�ضيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

على  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

التطعيم  جرعات  اأخذ  اأهمية 

�ضد  �ضواء  والروتينية  املعتمدة 

اأو  املو�ضمية  بالإنفلونزا  الإ�ضابة 

التطعيم امل�ضاد لفريو�س كورونا 

واملتحورات  )كوفيد-19( 

يف  ت�ضاهم  والتي  منه،  اجلديدة 

�ضبل  وتعزيز  املناعة  معدل  رفع 

املتو�ضطة  الأعرا�س  من  الوقاية 

كورونا  لفريو�س  وال�ضديدة 

من  ي�ضاحبها  وما  )كوفيد-19( 

بالن�ضبة  خ�ضو�ضاً  م�ضاعفات 

لبع�س الفئات من املر�ضى وكبار 

ال�ضن، موؤكًدا على م�ضتوى الوعي 

بني  التطعيم  اأخذ  على  والإقبال 

والذي  البحريني  املجتمع  اأفراد 

البحرين  �ضاهم يف حتقيق مملكة 

ال�ضدارة يف جمال ن�ضب التغطية 

الالزمة بالتطعيمات.

جاء ذلك لدى زيارته، �ضباح 

الدكتورة  وبح�ضور  اأم�س، 

ح�ضن  جواد  ال�ضيد  بنت  جليلة 

عايل  مركز  اإىل  ال�ضحة،  وزيرة 

املن�ضطة  اجلرعة  لأخذ  ال�ضحي 

)فايزر-بيونتك(  تطعيم  من 

كورونا  لفريو�س  امل�ضاد  املطور 

وذلك  منه،  اجلديدة  واملتحورات 

بها  املعمول  للربتوكولت  وفقا 

يف  ت�ضاهم  والتي  عنها  واملعلن 

رفع م�ضتوى املناعة.

الأعلى  املجل�س  واأ�ضار رئي�س 

الوطني  الفريق  اأن  اإىل  لل�ضحة 

الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا 

كافة  مواكبة  على  يحر�س 

والدولية،  العاملية  امل�ضتجدات 

التي  القرارات  جميع  اإن  حيث 

يتم اتخاذها تتم مراجعتها ب�ضكل 

�ضالح  يف  ي�ضب  مبا  دوري 

الوقائية  والتدابري  الإجراءات 

و�ضالمة  �ضحة  بحماية  الكفيلة 

اأفراد املجتمع كافة.

الدكتورة  اأكدت  جهتها  ومن 

ح�ضن  جواد  ال�ضيد  بنت  جليلة 

وزيرة ال�ضحة باأن مملكة البحرين 

والروؤى  التوجيهات  ظل  ويف 

لدن ح�ضرة �ضاحب  ال�ضديدة من 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

�ضاحب  ودعم  ومب�ضاندة  ورعاه، 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، متكنت 

على  متقدمة  مراكز  حتقيق  من 

يف  والعاملي  الإقليمي  امل�ضتويني 

جمال التغطية بالتطعيم، مبا يوؤكد 

واحلر�س  الوعي  م�ضتوى  على 

اتباع جممل  الكامل على  والإقبال 

والتدابري  والإجراءات  التعليمات 

الوقائية التي ت�ضمن احلفاظ على 

والتي  اجلميع  و�ضالمة  �ضحة 

ت�ضكل اأولوية ق�ضوى.

الدكتورة  بينت  جانبها  ومن 

التنفيذي  الرئي�س  �ضويطر  لولوة 

الأولية  ال�ضحية  الرعاية  ملراكز 

باجلرعتني  التطعيم  اأهمية 

توفر  والتي  املن�ضطة  واجلرعات 

حماية مناعية �ضرورية من خالل 

تعزيز اجلهاز املناعي، وبالأخ�س 

ميكنها  التي  املوؤهلة  الفئات  لدى 

املراكز  اإىل  مبا�ضرة  التوجه 

عنها  الإعالن  مت  التي  ال�ضحية 

اأي  لأخذ  النتظار  دون  م�ضبًقا 

مواعيد للتطعيمات املتاحة والتي 

مراكز  خالل  من  توفريها  يتم 

موؤكدة  الأولية،  ال�ضحية  الرعاية 

ملحيطه  فرد  كل  حث  اأهمية  على 

للم�ضاهمة  واملجتمعي  الأ�ضري 

التطعيمات �ضنوًيا والتي  اأخذ  يف 

ت�ضكل وقاية جمتمعية �ضد العديد 

بفريو�س  املرتبطة  املتحورات  من 

كورونا )كوفيد-19(.

رئي�س الأوقاف ال�سنية ي�ستقبل القارئ ال�سيخ د. ال�سحات

فطي�س  بن  حممد  بن  را�ضد  د.  ال�ضيخ  ا�ضتقبل 

القارئ  ال�ضنية،  الوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري 

م�ضر  جمهورية  من  ال�ضحات  حممود  د.  ال�ضيخ 

العربية، وذلك على هام�س زيارته ململكة البحرين.

حممود  د.  ال�ضيخ  القارئ  ال�ضيف  واأعرب 

جمل�س  رئي�س  اىل  وتقديره  �ضكره  عن  ال�ضحات 

يقدمه  وما  ال�ضتقبال  حفاوة  على  ال�ضنية  الوقاف 

من دور بارز لإقامة الأن�ضطة والربامج الدعوية.
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يتقدم
رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

والإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف 

باأحر التعازي واملوا�ضاة اإلى الآن�ضــة 

ح�ســـة ح�ســني
املدير العام امل�ضاعد ملركز البحرين

 للمعلومات الإئتمانية بوفاة املغفور له

�ضائلني اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته 

وي�ضكنه ف�ضيح جنانه ويلهم اهله ال�ضرب وال�ضلوان

 خـــالهـــا

ا�ضتقبل �ضاحب املعايل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة 

دفاع البحرين، اللواء ركن بحري اأحمد حممد اإبراهيم اآل بن علي قائد �ضالح البحرية امللكي 

البحريني بالوكالة مبنا�ضبة تعيينه، وذلك �ضباح اأم�س الثالثاء.

وخالل اللقاء هّناأ القائد العام لقوة دفاع البحرين قائد �ضالح البحرية امللكي البحريني 

بالوكالة مبنا�ضبة تعيينه يف من�ضبه اجلديد، متمنًيا له التوفيق وال�ضداد، م�ضيًدا باجلهد 

الدوؤوب الذي يبذله منت�ضبي �ضالح البحرية امللكي البحريني، والذي اأ�ضحى �ضالًحا بحرًيا 

قائًما على اأحدث النظم الع�ضكرية.

القائد العام ي�ستقبل قائد 

�سالح البحرية امللكي البحريني بالوكالة

ا�ضتقبل امل�ضري الركن ال�ضيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  بن  فهد  ال�ضيخ  العميد طبيب 

بالوكالة مبنا�ضبة تعيينه، وذلك �ضباح اأم�س الثالثاء.

امللكية  الطبية  اخلدمات  بقائد  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء  وخالل 

بالوكالة، متمنًيا له دوام التوفيق وال�ضداد يف اأداء مهامه اجلديدة، حيث اأثنى على التطور 

امل�ضتمر الذي ت�ضهده دائًما اخلدمات الطبية امللكية من الناحية ال�ضحية والعالجية من 

قبل منت�ضبيها.

القائد العام ُي�سيد بتطور اخلدمات الطبية امللكية

تلقى جرعة من�سطة من تطعيم »فايزر-بيونتك« املطور امل�ساد لكورونا 

رئي�س »الأعلى لل�سحة« ينوه بالإقبال على اأخذ التطعيم

ال�ضيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

على  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

التطعيم  جرعات  اأخذ  اأهمية 

�ضد  �ضواء  والروتينية  املعتمدة 

اأو  املو�ضمية  بالإنفلونزا  الإ�ضابة 

التطعيم امل�ضاد لفريو�س كورونا 

واملتحورات  )كوفيد-19( 

يف  ت�ضاهم  والتي  منه،  اجلديدة 

�ضبل  وتعزيز  املناعة  معدل  رفع 

املتو�ضطة  الأعرا�س  من  الوقاية 

كورونا  لفريو�س  وال�ضديدة 

من  ي�ضاحبها  وما  )كوفيد-19( 

بالن�ضبة  خ�ضو�ضاً  م�ضاعفات 

لبع�س الفئات من املر�ضى وكبار 

ال�ضن، موؤكًدا على م�ضتوى الوعي 

بني  التطعيم  اأخذ  على  والإقبال 

والذي  البحريني  املجتمع  اأفراد 

البحرين  �ضاهم يف حتقيق مملكة 

ال�ضدارة يف جمال ن�ضب التغطية 

الالزمة بالتطعيمات.

جاء ذلك لدى زيارته، �ضباح 

الدكتورة  وبح�ضور  اأم�س، 

ح�ضن  جواد  ال�ضيد  بنت  جليلة 

عايل  مركز  اإىل  ال�ضحة،  وزيرة 

املن�ضطة  اجلرعة  لأخذ  ال�ضحي 

)فايزر-بيونتك(  تطعيم  من 

كورونا  لفريو�س  امل�ضاد  املطور 

وذلك  منه،  اجلديدة  واملتحورات 

بها  املعمول  للربتوكولت  وفقا 

يف  ت�ضاهم  والتي  عنها  واملعلن 

رفع م�ضتوى املناعة.

الأعلى  املجل�س  واأ�ضار رئي�س 

الوطني  الفريق  اأن  اإىل  لل�ضحة 

الطبي للت�ضدي لفريو�س كورونا 

كافة  مواكبة  على  يحر�س 

والدولية،  العاملية  امل�ضتجدات 

التي  القرارات  جميع  اإن  حيث 

يتم اتخاذها تتم مراجعتها ب�ضكل 

�ضالح  يف  ي�ضب  مبا  دوري 

الوقائية  والتدابري  الإجراءات 

و�ضالمة  �ضحة  بحماية  الكفيلة 

اأفراد املجتمع كافة.

الدكتورة  اأكدت  جهتها  ومن 

ح�ضن  جواد  ال�ضيد  بنت  جليلة 

وزيرة ال�ضحة باأن مملكة البحرين 

والروؤى  التوجيهات  ظل  ويف 

لدن ح�ضرة �ضاحب  ال�ضديدة من 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

�ضاحب  ودعم  ومب�ضاندة  ورعاه، 

بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، متكنت 

على  متقدمة  مراكز  حتقيق  من 

يف  والعاملي  الإقليمي  امل�ضتويني 

جمال التغطية بالتطعيم، مبا يوؤكد 

واحلر�س  الوعي  م�ضتوى  على 

اتباع جممل  الكامل على  والإقبال 

والتدابري  والإجراءات  التعليمات 

الوقائية التي ت�ضمن احلفاظ على 

والتي  اجلميع  و�ضالمة  �ضحة 

ت�ضكل اأولوية ق�ضوى.

الدكتورة  بينت  جانبها  ومن 

التنفيذي  الرئي�س  �ضويطر  لولوة 

الأولية  ال�ضحية  الرعاية  ملراكز 

باجلرعتني  التطعيم  اأهمية 

توفر  والتي  املن�ضطة  واجلرعات 

حماية مناعية �ضرورية من خالل 

تعزيز اجلهاز املناعي، وبالأخ�س 

ميكنها  التي  املوؤهلة  الفئات  لدى 

املراكز  اإىل  مبا�ضرة  التوجه 

عنها  الإعالن  مت  التي  ال�ضحية 

اأي  لأخذ  النتظار  دون  م�ضبًقا 

مواعيد للتطعيمات املتاحة والتي 

مراكز  خالل  من  توفريها  يتم 

موؤكدة  الأولية،  ال�ضحية  الرعاية 

ملحيطه  فرد  كل  حث  اأهمية  على 

للم�ضاهمة  واملجتمعي  الأ�ضري 

التطعيمات �ضنوًيا والتي  اأخذ  يف 

ت�ضكل وقاية جمتمعية �ضد العديد 

بفريو�س  املرتبطة  املتحورات  من 

كورونا )كوفيد-19(.

رئي�س الأوقاف ال�سنية ي�ستقبل القارئ ال�سيخ د. ال�سحات

فطي�س  بن  حممد  بن  را�ضد  د.  ال�ضيخ  ا�ضتقبل 

القارئ  ال�ضنية،  الوقاف  جمل�س  رئي�س  الهاجري 

م�ضر  جمهورية  من  ال�ضحات  حممود  د.  ال�ضيخ 

العربية، وذلك على هام�س زيارته ململكة البحرين.

حممود  د.  ال�ضيخ  القارئ  ال�ضيف  واأعرب 

جمل�س  رئي�س  اىل  وتقديره  �ضكره  عن  ال�ضحات 

يقدمه  وما  ال�ضتقبال  حفاوة  على  ال�ضنية  الوقاف 

من دور بارز لإقامة الأن�ضطة والربامج الدعوية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12408/PDF/INAF_20230329014357232.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1005748/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1005749/News.html


37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

العدد:  12408
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Wednesday 29th March 2023 - No. 12408

     املجال�س الرم�ضانية اليومية 

حمافظة العا�ضمة

39465494جمل�س بيت احلاجي 

39455606جمل�س عائلة اأبو �ضهيل 

جمل�س املرحوم ال�ضــيد مو�ضــى ال�ضــيد 

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 واأولده

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�س ح�ضــن بــن ابراهيم اآل 

حبيل
33461461

39717997جمل�س الدكتور علي فرحان 

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

جمل�ــس احلاج حممــد علي ح�ضــن عبد 

اخل�ضر
33514012

جمل�ــس ال�ضــتاذ ابراهيم بن جا�ضــم 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 اأحمد يو�ضــف 

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 اأحمد بن جا�ضــم 

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�س ال�ضــيد حم�ضــن ال�ضــيد �ضــرف 

املو�ضوي 
39640929

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

اآل ع�ضفور
39666990

جمل�س الوجيه �ضــيد جميد �ضــيد جعفر 

�ضيد نا�ضر واأولده
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 املرحوم من�ضــور �ضلمان 

الهدار
39963394

39890079جمل�س عائلة اخلي�ضر

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

     املجال�س الرم�ضانية 

حمافظة العا�ضمة

66616017جمل�س الدكتور عبداحل�ضن الديري 

املرحوم عبدالكرمي بن  اأبناء  جمل�س 

اأحمد الأن�ضاري 
39631110

39109111جمل�س عائلة بن رجب 

جمل�س الوجيه حممد بن عبداهلل بن 

عي�ضي املناعي 
39671444

39632020جمل�س اإبراهيم حممد علي زينل 

وفريد  وجا�ضم  عبدالرحمن  جمل�س 

اخلاجه 
39671166

عبداللطيف  املرحوم  ابناء  جمل�س 

ال�ضليمان النا�ضر
39464048

39679179جمل�س ال�ضيد عبداهلل الغريفي 

39163199جمل�س الدعي�ضي

حمافظة املحرق

عبدالرحيم  عبداللطيف  جمل�س 

جناحي
39656863

39676652جمل�س املهيزع 

39467272جمل�س وقف عائلة ال�ضيخ �ضالح

39665699جمل�س علي بن عبداهلل الن�ضوح

39066902جمل�س عبداهلل خليفة النعيمي

33998775جمل�س عائلة اآل بور�ضيد

33301015جمل�س عائلة احلدي

حمافظة ال�ضمالية

39699160جمل�س اأبناء ال�ضيد جعفر املحفوظ 

36363664جمل�س النائب جالل كاظم املحفوظ 

39772333جمل�س عبداهلل اإبراهيم الدو�ضري 

ح�ضن  حممد  الدكتور  جمل�س 

احلمران
39594955

39619115جمل�س احلاج عبدال�ضهيد واأبناءه

39463880جمل�س احلاج مهدي زهري 

علوي  �ضيد  حممد  ال�ضيد  جمل�س 

العلوي البالدي 
39688825

39420119جمل�س ال�ضيخ ماجد اإبراهيم املاجد 

36373763جمل�س علي ح�ضن ال�ضكران

�ضلمان   داوود  مرمي  ال�ضيدة  جمل�س 

)للن�ضاء فقط(
39609464

39399001جمل�س عائلة ال�ضرتي 

الزياين  اإبراهيم  فايزة  جمل�س 

)للن�ضاء فقط(
39456620

39989996جمل�س الوجيه عبداملجيد اليافعي 

جمل�س النائب ال�ضابق حممد خليفة 

بوحمود
39688266

حمافظة اجلنوبية

عي�ضى  بن  فوؤاد  املرحوم  جمل�س 

املحميد
39880646

نا�س  اأحمد  عبداهلل  املرحوم  جمل�س 

واأولده
17725028

39323233جمل�س جرب �ضلطان ال�ضويدي 

للحراك  البحريني  املركز  جمل�س 

الدويل 
39678053

عي�ضى  مدينة  جمعية  جمل�س 

اخلريية الإجتماعية
33075044

اإ�ضحاق  ال�ضيخ  عائلة  جمل�س 

وال�ضيخ م�ضطفى بن عبداللطيف
39888000

الأربعاء

للمجل�س  العام  الأمني  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأناب 

الأعلى لل�ضباب والريا�ضة، مروان فوؤاد كمال املدير العام 

التخطيط واملوارد ل�ضتالم �ضهادة اآيزو 9001-2015 

طارق  علي  املهند�س  قبل  من  اجلودة  اإدارة  نظام  يف 

احل�ضيني وربيع طيفور ممثلي �ضركة RICI املتخ�ض�ضة 

يف خدمات اجلودة، وذلك بعد اأن اجتازت الأمانة العامة 

جميع متطلبات ال�ضهادة. 

الأمانة  اأن  واملوارد  للتخطيط  العام  املدير  واأكد 

يتعلق  ما  كل  تطبيق  على  حري�ضة  للمجل�س  العامة 

بالأنظمة واللتزام بجميع املتطلبات التي ت�ضمن �ضال�ضة 

�ضري العمل، وحت�ّضن من كفاءة اخلدمات املقدمة من قبل 

املجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة.

الأمانة  يف  اجلودة  عمل  فريق  بدور  كمال  واأ�ضاد 

على  القائم  والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى  للمجل�س  العامة 

اإعداد التقارير وتوفري املتطلبات الالزمة للح�ضول على 

نظام  وجود  لإثبات  م�ضتمر  عمل  بعد  اجلودة،  �ضهادة 

الداخلي  التدقيق  معايري  مع  يتوافق  فّعال  جودة  اإدارة 

واخلارجي. 

كما �ضكر مروان فوؤاد كمال جميع العاملني يف الأمانة 

العامة على تعاونهم مع فريق عمل اجلودة لتحقيق هذا 

الإجناز، موؤكًدا اأن اإحراز هذه ال�ضهادة هو نتيجة العمل 

العمل  فريق  اأفراد  جميع  قبل  من  الدائم  والعطاء  اجلاد 

الذين يحر�ضون على الجتهاد يف العمل باأعلى م�ضتوى. 

هذا  اأن  اإىل  واملوارد  للتخطيط  العام  املدير  واأ�ضار 

الأمانة  تطمح  بل  الأخري،  الإجناز  يكون  لن  الإجناز 

اخلدمة وحت�ضني  �ضهادات جودة  من  اأكرب  عدد  لتحقيق 

عمل  ور�س  اإعداد  خالل  من  العمالء،  ر�ضى  م�ضتوى 

وا�ضراك املوظفني يف دورات متعددة ذات عالقة مبو�ضوع 

نظام اجلودة.

من جانبه، اأ�ضاد املهند�س علي طارق احل�ضيني املدير 

التنفيذي ل�ضركة اآر اآي �ضي اآي مبدى احرتافية فريق عمل 

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة الذي 

متكن من ا�ضتيفاء متطلبات نيل ال�ضهادة يف وقت قيا�ضي، 

واتخاذهم جميع الحرتازات الالزمة فيما يتعلق بجودة 

العمل. 

 9001-2015 اآيزو  �ضهادة  ا�ضتالم  حفل  ح�ضر 

مرمي عو�س مدير اإدارة مدير اإدارة التخطيط وال�ضيا�ضات 

ومتابعة  تنفيذ  ق�ضم  رئي�س  بوحجي  وهيفاء  واملتابعة، 

ال�ضيا�ضات، وعي�ضى النواخذه اأخ�ضائي تن�ضيق ومتابعة 

اأول، وريان العيناتي اأخ�ضائي تن�ضيق ومتابعة.

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�ضباب والريا�ضة تنال �ضهادة الآيزو

الأن�ضاري: بناء الكوادر ال�ضحية يف التعليم والتدريب والبحث العلمي

امل�ضت�ضفيات احلكومية توّقع اتفاق تعاون مع جامعة البحرين الطبية

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  وّقعت 

والكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا 

اتفاقيًة  الطبية  البحرين  جامعة   -

التعاون  وتطوير  لتعزيز  تهدف 

من  وّقعها  الطرفني،  بني  امل�ضرتك 

احلكومية  امل�ضت�ضفيات  جانب 

الأن�ضاري  حممد  اأحمد  الدكتور 

للم�ضت�ضفيات  التنفيذي  الرئي�س 

�ضمري  والربوفي�ضور  احلكومية، 

امللكية  الكلية  رئي�س  العتوم 

جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني 

البحرين الطبية.

بح�ضور  التفاقية  توقيع  ومت 

كل من ال�ضيخ ه�ضام بن عبدالعزيز 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

وبع�س  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات 

بامل�ضت�ضفيات  امل�ضوؤولني  كبار  من 

احلكومية والكلية امللكية للجراحني.

حممد  اأحمد  الدكتور  وذكر 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ضاري 

خالل  احلكومية  للم�ضت�ضفيات 

تهدف  التفاقية  هذه  اأن  التوقيع 

والإمكانات،  اخلربات  ل�ضتثمار 

تطوير  يف  الإ�ضهام  �ضاأنه  من  مبا 

الكوادر  وبناء  ال�ضحية  املنظومة 

التعليم  جمالت  يف  ال�ضحية 

والتدريب والبحث العلمي.

انطالًقا  التفاقية  هذه  وتاأتي 

من  كل  بني  املتبادل  اللتزام  من 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية 

الطبية  البحرين  جامعة   - اأيرلندا 

وامل�ضت�ضفيات احلكومية نحو التميز 

املهمة  وهي  ال�ضحية،  الرعاية  يف 

الأ�ضا�ضية لكال الطرفني. ومن املوؤمل 

اأن تعود هذه التفاقية بالفائدة على 

اإمكانات  �ضت�ضهم  اإذ  الطرفني،  كال 

اجلامعة الب�ضرية واملادية يف تعزيز 

وتطوير الرعاية ال�ضحية يف مملكة 

البحرين، كما اأن مرافق امل�ضت�ضفيات 

الب�ضرية  وكوادرها  احلكومية، 

الطبي  التعليم  عملية  �ضتع�ضد 

والتدريب.

مملكة  ــد  ــه ــض ــ� ت

ــا  ــاًح ــن ري ــحــري ــب ال

من  غربية،  �ضمالية 

ن�ضطة  اإىل  معتدلة 

ت�ضهم  ــة،  ــرع ــض ــ� ال

ــات  درج ــدال  ــت اع يف 

املتوقع  ومن  احلرارة، 

اإىل  الرياح  تتحّول  اأن 

ب�ضكل  �ضرقية  جنوبية 

اخلمي�س  م�ضاء  موؤقت 

 ،2023 مار�س   30

ــرور  ــع م ــا م ــًن ــزام ت

يف  جــوي  منخف�س 

العليا،  اجلو  طبقات 

لــتــكــون عــلــى اإثـــره 

جزئًيا  غائمة  الأجواء 

ب�ضيطة  فر�ضة  مــع 

لت�ضاقط اأمطار متفّرقة 

ـــوم اجلــمــعــة 31  ي

مار�س.

ـــــر مــ�ــضــدر  وذك

اإدارة  يف  مــ�ــضــوؤول 

ـــاد اجلــويــة  ـــض الأر�

املوا�ضالت  ـــوزارة  ب

والت�ضالت اأن خرائط 

العددية ت�ضري  الطق�س 

الرياح  مــعــاودة  اإىل 

ال�ضمالية الغربية.

الأر�ضاد: فر�س لت�ضاقط 

الأمطار على اململكة

 يوم اجلمعة

اأمري منطقة املدينة املنورة ي�ضتقبل �ضفرينا لدى ال�ضعودية

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري في�ضل بن 

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود اأمري منطقة املدينة 

اأم�س، ال�ضيخ علي بن عبدالرحمن بن علي  املنورة 

اآل خليفة �ضفري مملكة البحرين لدى اململكة العربية 

ال�ضعودية.

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  رحب  اللقاء،  وخالل 

البحرين  املنورة ب�ضفري مملكة  املدينة  اأمري منطقة 

مهامه  اأداء  يف  التوفيق  له  متمنًيا  الريا�س  يف 

الدبلوما�ضية، مبا ي�ضهم يف تعزيز العالقات الأخوية 

التاريخية الوثيقة بني اململكتني ال�ضقيقتني.

عبدالرحمن  بن  علي  ال�ضيخ  اأعرب  جانبه،  من 

اأمري  ل�ضمو  وتقديره  �ضكره  اآل خليفة عن  علي  بن 

منطقة املدينة املنورة على ما لقيه من كرم ال�ضيافة 

التعاون  حققه  مبا  م�ضيًدا  ال�ضتقبال،  وح�ضن 

خطوات  من  ال�ضقيقتني  اململكتني  بني  امل�ضرتك 

عد كافة. متقدمة على ال�ضُ الأمري في�شل بن �شلمان ال�شيخ علي بن عبدالرحمن

جانب من توقيع التفاقية
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* مو�سى عمر الطارقي

هِر  ال�شَّ هَذا  َت�شميِة  اأ�شبَاِب  يف  الآراء  تعددت 

ذلَك،  اللُّغويُّوَن يف  با�شِم )رَم�شان( واختلَف  الكرمِي 

املَو�شوَع من  َيرى  وكٌل  اجتَهاِده وعلِمه،  َح�شَب  ُكٌل 

يدلُّ  َا  فاإنَّ �شيء  على  هذا  دلَّ  واإن  وبحثِه،  َزاويتِه 

الَعرِب  عنَد  املبارُك  �َشهِر رم�شاَن  َمكانِة وِعظم  على 

نِة  وِم يف اأيَّامِه يف ال�شَّ واملُ�شلمنَي حتى قبَل فر�ضِ ال�شَّ

ريفِة. الثَّاِنيِة للِهجرِة النَّبويَة ال�شَّ

فيه  اأنزل  الذي  رم�شان  )�شهر  تعاىل:  اهلل  قال 

القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان(

َعلَى  َعلٌَم  »َرَم�َشاُن  املحيط:  البحر  يف  قال   

َوُيَقاُل:  احلر،  �شدة  َوُهَو:  ّي،  والرََّم�شِ ْوِم  ال�شَّ �َشْهِر 

دَِّة  �شِ ِمْن  َجْوُفُه  اْحَتََق  َيْرَم�ُض:  اِئُم  ال�شَّ َرَم�َض 

الذُُّنوَب،  َيْرَم�ُض  نَُّه 
َ
َرَم�َشاُن لأ َي  َوِقيَل: �ُشمِّ الَْعَط�ِض، 

ِة«. احِلَ ْعَماِل ال�شَّ
َ

ْي: ُيْحِرُقَها ِباْلأ
َ
اأ

احلقَّ  »كاأنَّ  اهلل  رحمه  ال�شعراوي  قال   

عِة   للُعقوِل البَ�شريِة الوا�شِ
َ
�ُشبحانُه وَتعاىل حينَما هياأ

هِر ذلَك ال�شم، دلَّ على  للألَفاِظ اأن َي�شعوا لهَذا ال�شَّ

ائَم يف �َشهِر رَم�شاَن، وبعَد  املَ�شقِة التي َتعتي ال�شَّ

اإنَّه  �ُشمي،  ملاذا  ُتوؤكُد  منزلًة  �شبحاَنه  لُه  ُيعطي  ذلَك 

ا َجاَء َمنهَج  نزَل ِفيه الُقراآن، والُقراآن اإنِّ
ُ
هُر الذي اأ ال�شَّ

فمنزلُة  القِتياِت،  عن  امِتنَاٌع  وُم  وال�شَّ للِقيِم،  ِهدايٍة 

هِر الَكرمِي اأنَّه ُيربي البَدَن وُيرِبي النَّف�َض، فنَا�شَب  ال�شَّ

الِقيِم مع  البَدِن وَتربيِة  َتربيِة  التَّ�شريُع يف  ُيوجَد  اأن 

الزَّمِن الذي َجاء فيِه الُقراآُن بالِقيم«. 

ي�شاء  من  يوؤتيه  اهلل  ف�شل  )ذلك  تعاىل:  اهلل  قال 

واهلل ذو الف�شل العظيم(

رم�شاَن  »�َشهُر  الإ�شارات:  لطائف  يف  قال   

�شهُر  الِكتاِب،  اإنزاِل  �َشهُر  اخِلطاِب،  ِمفاحتِة  �َشهر 

�شهُر  والإيجاِب.  التَّقريِب  �َشهُر  الثَّواِب،  ح�شوِل 

نزوِل  �شهُر  لفِة.  الزُّ حتقيِق  �شهُر  الُكلفِة،  تخفيِف 

�شهُر  النَّجاِة،  �شهُر  النِّعمِة،  وفوِر  �شهُر  الرحمِة، 

املنَاَجاِة«.

 * باحث �شرعي تربوي

الوقفة ال�سابعة: 

رم�ساء رم�سان

منوًها بعودة املجال�س الرم�سانية بعد انقطاع.. ال�سفري الربيطاين لـ»الأيام«:

ن�سر زينة رم�سان يف قلب لندن للمرة الأوىل تفاعاًل مع رم�سان

متام اأبو�ضايف:

املتحدة  اململكة  �ضفري  اأكد 

رودي  البحرين  مملكة  لدى 

العالقات  عمق  على  دارموند 

البحرينية - الربيطانية، معترًبا 

اأن العالقات بني البلدين ل ميكن 

اأن تكون اأقرب مما هي عليه الآن. 

الربيطاين  ال�ضفري  وقال 

على  لـ»الأيام«  ت�ضريحات  يف 

هام�س زيارته اإىل »جمل�س الأيام 

الرم�ضاين الأ�ضبوعي«: »ل ميكن 

واأكرث  اأقرب  العالقات  تكون  اأن 

كل  يف  الآن  عليه  هي  مما  وّدية 

تربط  التي  واملجالت  اجلوانب 

وبريطانيا،  البحرين  بني  ما 

عّدة جمالت  امل�ضتقبل يف  وبناء 

التعليم، والتبادل  مهمة ل �ضيما 

وغريها  وال�ضتثمار،  التجاري، 

من املجالت«. 

على  ال�ضفري  واأثنى 

املجال�س  لعادة  الالفتة  العودة 

دام  انقطاع  بعد  الرم�ضانية 

جائحة  ب�ضبب  اأعوام  لثالثة 

»كوفيد-19« مما يجعل جمال�س 

هذا العام اأكرث متيًزا. 

واعترب ال�ضفري الربيطاين اأن 

املبارك  رم�ضان  �ضهر  زينة  ن�ضر 

العا�ضمة  قلب  يف  الأوىل  للمرة 

الربيطانية لندن اأمر رائع ل�ضيما 

يتفاعل  اجلميع  جتعل  اأنها 

ويتحدث عن مكانة ورمزية �ضهر 

رم�ضان املبارك يف الإ�ضالم. 

الرم�ضانية  املجال�س  وحول 

التي عادت بقوة بعد انقطاع دام 

جائحة  ب�ضبب  �ضنوات  لثالث 

ال�ضفري  قال  »كوفيد-19« 

اأمر مميز  اأنه  »اأعتقُد  الربيطاين: 

النا�س  اأن  اإذ  العام،  هذا  جًدا 

اإىل  العودة  هذه  حًقا  يقّدرون 

يف  الرم�ضانية  املجال�س  تقاليد 

�ضورة اجتماعية مل تكن متاحة 

ما  وهذا  اأعوام،  ثالثة  لآخر 

ممتعًة،  اأوقاًتا  نق�ضي  يجعلنا 

اأ�ضدقائنا ب�ضكل  حيث نلتقي مع 

مبا�ضر، ونتحّدث باأمور حياتية، 

ال�ضيا�ضية  الأمور  اأو  وروحانية 

اأو كرة القدم، لذا اأنا م�ضتمتع جًدا 

بعودة املجال�س الرم�ضانية التي 

رائعة يف  اجتماعية  ت�ضّكل عادة 

البحرين. 

بريطانيا  احتفاء  وحول 

رم�ضان  ب�ضهر  الأوىل  للمرة 

بال�ضهر  عرب و�ضع زينة خا�ضة 

الف�ضيل يف العا�ضمة الربيطانية 

لندن قال ال�ضفري الربيطاين: »لقد 

كان يحدث ذلك ب�ضكل حمدود يف 

بع�س املناطق يف بريطانيا، لكن 

فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  هذه 

ن�ضر زينة ل�ضهر رم�ضان املبارك 

ي�ضكل  موقع  ويف  اأكرب،  ب�ضكل 

مركز العا�ضمة الربيطانية لندن، 

رم�ضان  ب�ضهر  الحتفاء  بالطبع، 

رمزية؛  بادرة  ي�ضكل  املبارك 

بزينة  ات�ضحت  التي  املناطق  لأن 

التي  ذاتها  هي  رم�ضان،  �ضهر 

عادة تزين خالل الحتفاء باأعياد 

امليالد يف �ضهر دي�ضمرب، وبالتايل 

من املنا�ضب جًدا اأن نحتفل ب�ضهر 

رم�ضان املبارك لأنه وقت خا�س 

بالن�ضبة  ل�ضيما  العام  من  جًدا 

الربيطانيني.  امل�ضلمني  ملاليني 

ومن دواعي �ضرورنا اأن اجلميع 

ي�ضتمتع بذلك، ويتفاعل ويتحدث 

�ضهر رم�ضان  امل�ضلمني حول  مع 

بالن�ضبة  ورمزيته  ومكانته 

للم�ضلمني«. 

البحرينية  العالقات  وحول 

ال�ضفري  قال  الربيطانية   -

تكون  اأن  ميكن  »ل  دارموند: 

وّدية مما  واأكرث  اأقرب  العالقات 

اجلوانب  كل  يف  الآن  عليه  هي 

بني  ما  تربط  التي  واملجالت 

وبناء  وبريطانيا،  البحرين 

مهمة  جمالت  عّدة  يف  امل�ضتقبل 

والتبادل  التعليم،  ل�ضيما 

وغريها،  وال�ضتثمار،  التجاري، 

العالقات  تكون  اأن  ميكن  ل  لذا 

اأقرب مما تتمتع به الآن«.

ُيبّث لأول مرة يف �سهر رم�سان

»اأ�سحاب الفيل«.. م�سل�سل اإذاعي من اإنتاج »اإذاعة البحرين«
ح�ضني املرزوق:

امل�ضل�ضل  ببّث  البحرين  اإذاعة  بداأت 

يتناول  والذي  الفيل«،  »اأ�ضحاب  الإذاعي 

الأحبا�س  نزول  منذ  الفيل  اأ�ضحاب  ق�ضة 

اإىل  و�ضولً  العربية  اجلزيرة  اأر�س  اإىل 

مكة املكرمة بقيادة اأبرهة احلب�ضي ونّيته 

ق�ضة  ويتناول  امل�ضرفة،  الكعبة  هدم  يف 

حني  ال�ضجيل  بحجارة  جي�ضه  مع  هالكه 

الأبابيل  طيور  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اأمر 

مبهاجمة اأبرهة مع جي�ضه.

الإذاعي »اأ�ضحاب  التاريخي  امل�ضل�ضل 

وي�ضم  البحرين  اإذاعة  اإنتاج  من  الفيل« 

مّكنتهم  واملخرجني  املذيعني  من  نخبة 

يف  اإذاعيني  ممثلني  ليكونوا  موهبتهم 

علي  امل�ضل�ضل  ويروي  الإذاعية،  الدراما 

والدرامية  الروائية  واملادة  الذوادي، 

كل  بتمثيل  ال�ضاعاتي،  ح�ضن  اإعداد  من 

ع�ضام  العبداهلل،  فواز  ح�ضني،  »علي  من 

نا�ضر، مازن كمال، حممد الدو�ضري، علي 

احلادي، ح�ضن ال�ضاعاتي، حممد التميمي، 

مرمي فقيهي«، والتاأليف املو�ضيقي: حممد 

الدو�ضري، واملخرج املنفذ: اأحمد بوريان، 

والإخراج: عبداهلل جمال ال�ضوملي.

الإذاعي  التاريخي  امل�ضل�ضل  ويبث 

اإذاعة  الأوىل على  الفيل« للمرة  »اأ�ضحاب 

يف  البحرين  اإذاعة  يف  الكرمي  القراآن 

ع�ضًرا،  والرابعة  �ضباًحا  الثامنة  ال�ضاعة 

ال�ضاعة  يف  اإم  اإف  بحرين  اإذاعة  وعلى 

وعلى  فجًرا،  والثانية  ظهًرا  الثانية 

الإذاعة ال�ضبابية يف ال�ضاعة الثالثة ع�ضًرا 

البحرين  اإذاعة  وعلى  م�ضاًء،  والتا�ضعة 

»الربنامج العام« يف متام ال�ضاعة الثانية 

ع�ضرة والن�ضف ظهًرا ويف التا�ضعة م�ضاًء.

�ضمن جهود الرتبية الإ�ضالمية باملدار�س احلكومية، 

يف  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ا�ضتثمار  على  وت�ضجيعا 

مدر�ضة  نفذت  وجل،  عز  اهلل  اإىل  والتقرب  العبادة 

نوعيا حتت  طالبيا  م�ضروعا  للبنني  البتدائية  اجل�ضرة 

عنوان »املرتل ال�ضغري«، وذلك يف فرتة ما قبل الطابور 

ال�ضباحي وخالل الف�ضحة املدر�ضية.

العناية  على  الطالب  حث  اإىل  امل�ضروع  ويهدف 

الف�ضيل،  ال�ضهر  هذا  يف  وخا�ضة  الكرمي،  بالقراآن 

الإ�ضالمية  القيم  لتعزيز  وتطبيقا،  وحفظا  وفهما  قراءة 

والوطنية، وتر�ضيخ الإميان والعقائد وال�ضلوك احل�ضن 

الأكادميي  حت�ضيلهم  على  ينعك�س  مبا  نفو�ضهم،  يف 

وان�ضباطهم ال�ضلوكي.

وجاء ذلك مب�ضاركة جمموعة من الطالب القياديني 

قاموا  والذين  الكرمي،  القراآن  وجتويد  لتالوة  املتقنني 

الطالب  من  جمموعة  قيام  مع  املباركة  الآيات  برتتيل 

مع  املدر�ضة،  مرافق  يف  قراآنية  حلقات  يف  برتديدها 

ال�ضتفادة من الطاقات املتميزة عرب اإ�ضراكها يف الإذاعة 

من  وغريها  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  وحفل  ال�ضباحية 

الفعاليات داخل املدر�ضة وخارجها.

حلقات لرتتيل القراآن مبدر�سة 

اجل�سرة البتدائية للبنني

 ال�شفري الربيطاين يتحدث لـ »الأيام«

دقيقة طبية
الدكتورة كوثر عادل

ن�سائح �سحية للعناية بالأ�سنان

 يف »رم�سان«.. تعّرف عليها

خديجة العرادي:

 

اأفادت الدكتورة كوثر عادل طبيبة 

اأ�ضنان بعيادة الرفاع التابعة مل�ضت�ضفى 

املهم  من  باأنه  التخ�ض�ضي  البحرين 

العتناء  املبارك  رم�ضان  �ضهر  خالل 

بالأ�ضنان، خا�ضة مع تناول احللويات 

توؤدي  والتي  الإفطار،  بعد  والع�ضائر 

والت�ضبب يف حدوث  عليها  التاأثري  اإىل 

ت�ضيب  قد  اأنها  كما  امل�ضكالت،  بع�س 

ال�ضيام  اأثناء فرتة  برائحة كريهة  الفم 

نتعّرف  اأن  املهم  من  ولهذا  نهاًرا، 

للعناية  ال�ضحية  الن�ضائح  اأهم  على 

بالأ�ضنان خالل �ضهر رم�ضان.

رائحة الفم الكريهة

رائحة  باأن  كوثر  الدكتورة  قالت 

امل�ضكالت  اأكرث  من  ُتعد  الكريهة  الفم 

�ضهر  خالل  ال�ضائمني  بني  تنت�ضر  التي 

تنظيف  عدم  اإىل  هذا  ويرجع  رم�ضان، 

اإ�ضابتها  اأو  جيد  ب�ضكل  الأ�ضنان 

بالت�ضّو�س اأو اإهمال تنظيف الل�ضان مما 

يت�ضبب يف هذه الرائحة.

تناول  عدم  اأن  »كما  واأ�ضافت 

اإفرازات  من  يقلل  طويلة  لفرتات  املاء 

البكترييا  منو  عنه  ينتج  مما  اللعاب 

واجلراثيم، ما قد ي�ضبب رائحة كريهة 

املاء  من  الكثري  ب�ضرب  وين�ضح  بالفم 

ال�ضحور  وقت  اإىل  الإفطار  فرتة  اأثناء 

واجل�ضم،  اللثة  رطوبة  على  للحفاظ 

الفم  غ�ضول  ا�ضتخدام  اإىل  بالإ�ضافة 

لإزالة البكترييا وبقايا الطعام للحفاظ 

على رائحة جيدة للفم«.

تنظيف الأ�سنان اأثناء ال�سيام

بتنظيف  الدكتورة  ون�ضحت 

ال�ضيام  �ضاعات  خالل  الأ�ضنان 

بالإ�ضافة  الأ�ضنان،  معجون  با�ضتخدام 

اىل تنظيف الل�ضان لإزالة بقايا الطعام 

عدم  على  احلر�س  مع  امل�ضم�ضة،  اأو 

الفم  جوف  اإىل  و�ضولها  اأو  ابتالعها 

واحللق. ودعت اىل �ضرورة غ�ضل الفم 

على  ي�ضاعد  وهذا  جيد،  ب�ضكل  بعدها 

حماية الأ�ضنان والتخل�س من الرائحة 

الكريهة للفم اأثناء ال�ضيام.

الأدوية املو�سعية

وقالت: »عند اإ�ضابتك باللتهابات اأو 

التقرحات التي ت�ضيب اللثة والأ�ضنان اأو 

الفم ميكنك ا�ضتخدام الأدوية املو�ضعية 

نهار  خالل  العالج  على  ت�ضاعد  التي 

رم�ضان بعد ا�ضت�ضارة الطبيب، ويجب 

عندما  اأما  نهائًيا«.  ابتالعها  عدم  عليك 

تتطلب  بالأ�ضنان  م�ضكلة  بوجود  عند 

اأو اخللع ميكنك  الت�ضو�س  العالج مثل 

الذهاب اإىل طبيب الأ�ضنان خالل النهار 

ينتج  قد  اخللع  اإن  حيث  رم�ضان،  يف 

عنه �ضيالن بع�س الدماء والتي تعترب 

غري ُمبطلة لل�ضيام. واأ�ضافت الدكتورة 

ا  اأي�ضً كوثر »كما ميكنك ح�ضو الأ�ضنان 

التخدير،  ا�ضتخدام  من  القلق  عدم  مع 

ول  املغذيات  من  يعترب  ل  اإنه  حيث 

ي�ضل اإىل احللق، ولكن عند اإجراء عالج 

تاأجيله  عليك  يجب  لالأ�ضنان  جتميلي 

اإىل بعد وجبة الإفطار«.
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* مو�سى عمر الطارقي

هِر  ال�شَّ هَذا  َت�شميِة  اأ�شبَاِب  يف  الآراء  تعددت 

ذلَك،  اللُّغويُّوَن يف  با�شِم )رَم�شان( واختلَف  الكرمِي 

املَو�شوَع من  َيرى  وكٌل  اجتَهاِده وعلِمه،  َح�شَب  ُكٌل 

يدلُّ  َا  فاإنَّ �شيء  على  هذا  دلَّ  واإن  وبحثِه،  َزاويتِه 

الَعرِب  عنَد  املبارُك  �َشهِر رم�شاَن  َمكانِة وِعظم  على 

نِة  وِم يف اأيَّامِه يف ال�شَّ واملُ�شلمنَي حتى قبَل فر�ضِ ال�شَّ

ريفِة. الثَّاِنيِة للِهجرِة النَّبويَة ال�شَّ

فيه  اأنزل  الذي  رم�شان  )�شهر  تعاىل:  اهلل  قال 

القراآن هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان(

َعلَى  َعلٌَم  »َرَم�َشاُن  املحيط:  البحر  يف  قال   

َوُيَقاُل:  احلر،  �شدة  َوُهَو:  ّي،  والرََّم�شِ ْوِم  ال�شَّ �َشْهِر 

دَِّة  �شِ ِمْن  َجْوُفُه  اْحَتََق  َيْرَم�ُض:  اِئُم  ال�شَّ َرَم�َض 

الذُُّنوَب،  َيْرَم�ُض  نَُّه 
َ
َرَم�َشاُن لأ َي  َوِقيَل: �ُشمِّ الَْعَط�ِض، 

ِة«. احِلَ ْعَماِل ال�شَّ
َ

ْي: ُيْحِرُقَها ِباْلأ
َ
اأ

احلقَّ  »كاأنَّ  اهلل  رحمه  ال�شعراوي  قال   

عِة   للُعقوِل البَ�شريِة الوا�شِ
َ
�ُشبحانُه وَتعاىل حينَما هياأ

هِر ذلَك ال�شم، دلَّ على  للألَفاِظ اأن َي�شعوا لهَذا ال�شَّ

ائَم يف �َشهِر رَم�شاَن، وبعَد  املَ�شقِة التي َتعتي ال�شَّ

اإنَّه  �ُشمي،  ملاذا  ُتوؤكُد  منزلًة  �شبحاَنه  لُه  ُيعطي  ذلَك 

ا َجاَء َمنهَج  نزَل ِفيه الُقراآن، والُقراآن اإنِّ
ُ
هُر الذي اأ ال�شَّ

فمنزلُة  القِتياِت،  عن  امِتنَاٌع  وُم  وال�شَّ للِقيِم،  ِهدايٍة 

هِر الَكرمِي اأنَّه ُيربي البَدَن وُيرِبي النَّف�َض، فنَا�شَب  ال�شَّ

الِقيِم مع  البَدِن وَتربيِة  َتربيِة  التَّ�شريُع يف  ُيوجَد  اأن 

الزَّمِن الذي َجاء فيِه الُقراآُن بالِقيم«. 

ي�شاء  من  يوؤتيه  اهلل  ف�شل  )ذلك  تعاىل:  اهلل  قال 

واهلل ذو الف�شل العظيم(

رم�شاَن  »�َشهُر  الإ�شارات:  لطائف  يف  قال   

�شهُر  الِكتاِب،  اإنزاِل  �َشهُر  اخِلطاِب،  ِمفاحتِة  �َشهر 

�شهُر  والإيجاِب.  التَّقريِب  �َشهُر  الثَّواِب،  ح�شوِل 

نزوِل  �شهُر  لفِة.  الزُّ حتقيِق  �شهُر  الُكلفِة،  تخفيِف 

�شهُر  النَّجاِة،  �شهُر  النِّعمِة،  وفوِر  �شهُر  الرحمِة، 

املنَاَجاِة«.

 * باحث �شرعي تربوي

الوقفة ال�سابعة: 

رم�ساء رم�سان

منوًها بعودة املجال�س الرم�سانية بعد انقطاع.. ال�سفري الربيطاين لـ»الأيام«:

ن�سر زينة رم�سان يف قلب لندن للمرة الأوىل تفاعاًل مع رم�سان

متام اأبو�ضايف:

املتحدة  اململكة  �ضفري  اأكد 

رودي  البحرين  مملكة  لدى 

العالقات  عمق  على  دارموند 

البحرينية - الربيطانية، معترًبا 

اأن العالقات بني البلدين ل ميكن 

اأن تكون اأقرب مما هي عليه الآن. 

الربيطاين  ال�ضفري  وقال 

على  لـ»الأيام«  ت�ضريحات  يف 

هام�س زيارته اإىل »جمل�س الأيام 

الرم�ضاين الأ�ضبوعي«: »ل ميكن 

واأكرث  اأقرب  العالقات  تكون  اأن 

كل  يف  الآن  عليه  هي  مما  وّدية 

تربط  التي  واملجالت  اجلوانب 

وبريطانيا،  البحرين  بني  ما 

عّدة جمالت  امل�ضتقبل يف  وبناء 

التعليم، والتبادل  مهمة ل �ضيما 

وغريها  وال�ضتثمار،  التجاري، 

من املجالت«. 

على  ال�ضفري  واأثنى 

املجال�س  لعادة  الالفتة  العودة 

دام  انقطاع  بعد  الرم�ضانية 

جائحة  ب�ضبب  اأعوام  لثالثة 

»كوفيد-19« مما يجعل جمال�س 

هذا العام اأكرث متيًزا. 

واعترب ال�ضفري الربيطاين اأن 

املبارك  رم�ضان  �ضهر  زينة  ن�ضر 

العا�ضمة  قلب  يف  الأوىل  للمرة 

الربيطانية لندن اأمر رائع ل�ضيما 

يتفاعل  اجلميع  جتعل  اأنها 

ويتحدث عن مكانة ورمزية �ضهر 

رم�ضان املبارك يف الإ�ضالم. 

الرم�ضانية  املجال�س  وحول 

التي عادت بقوة بعد انقطاع دام 

جائحة  ب�ضبب  �ضنوات  لثالث 

ال�ضفري  قال  »كوفيد-19« 

اأمر مميز  اأنه  »اأعتقُد  الربيطاين: 

النا�س  اأن  اإذ  العام،  هذا  جًدا 

اإىل  العودة  هذه  حًقا  يقّدرون 

يف  الرم�ضانية  املجال�س  تقاليد 

�ضورة اجتماعية مل تكن متاحة 

ما  وهذا  اأعوام،  ثالثة  لآخر 

ممتعًة،  اأوقاًتا  نق�ضي  يجعلنا 

اأ�ضدقائنا ب�ضكل  حيث نلتقي مع 

مبا�ضر، ونتحّدث باأمور حياتية، 

ال�ضيا�ضية  الأمور  اأو  وروحانية 

اأو كرة القدم، لذا اأنا م�ضتمتع جًدا 

بعودة املجال�س الرم�ضانية التي 

رائعة يف  اجتماعية  ت�ضّكل عادة 

البحرين. 

بريطانيا  احتفاء  وحول 

رم�ضان  ب�ضهر  الأوىل  للمرة 

بال�ضهر  عرب و�ضع زينة خا�ضة 

الف�ضيل يف العا�ضمة الربيطانية 

لندن قال ال�ضفري الربيطاين: »لقد 

كان يحدث ذلك ب�ضكل حمدود يف 

بع�س املناطق يف بريطانيا، لكن 

فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  هذه 

ن�ضر زينة ل�ضهر رم�ضان املبارك 

ي�ضكل  موقع  ويف  اأكرب،  ب�ضكل 

مركز العا�ضمة الربيطانية لندن، 

رم�ضان  ب�ضهر  الحتفاء  بالطبع، 

رمزية؛  بادرة  ي�ضكل  املبارك 

بزينة  ات�ضحت  التي  املناطق  لأن 

التي  ذاتها  هي  رم�ضان،  �ضهر 

عادة تزين خالل الحتفاء باأعياد 

امليالد يف �ضهر دي�ضمرب، وبالتايل 

من املنا�ضب جًدا اأن نحتفل ب�ضهر 

رم�ضان املبارك لأنه وقت خا�س 

بالن�ضبة  ل�ضيما  العام  من  جًدا 

الربيطانيني.  امل�ضلمني  ملاليني 

ومن دواعي �ضرورنا اأن اجلميع 

ي�ضتمتع بذلك، ويتفاعل ويتحدث 

�ضهر رم�ضان  امل�ضلمني حول  مع 

بالن�ضبة  ورمزيته  ومكانته 

للم�ضلمني«. 

البحرينية  العالقات  وحول 

ال�ضفري  قال  الربيطانية   -

تكون  اأن  ميكن  »ل  دارموند: 

وّدية مما  واأكرث  اأقرب  العالقات 

اجلوانب  كل  يف  الآن  عليه  هي 

بني  ما  تربط  التي  واملجالت 

وبناء  وبريطانيا،  البحرين 

مهمة  جمالت  عّدة  يف  امل�ضتقبل 

والتبادل  التعليم،  ل�ضيما 

وغريها،  وال�ضتثمار،  التجاري، 

العالقات  تكون  اأن  ميكن  ل  لذا 

اأقرب مما تتمتع به الآن«.

ُيبّث لأول مرة يف �سهر رم�سان

»اأ�سحاب الفيل«.. م�سل�سل اإذاعي من اإنتاج »اإذاعة البحرين«
ح�ضني املرزوق:

امل�ضل�ضل  ببّث  البحرين  اإذاعة  بداأت 

يتناول  والذي  الفيل«،  »اأ�ضحاب  الإذاعي 

الأحبا�س  نزول  منذ  الفيل  اأ�ضحاب  ق�ضة 

اإىل  و�ضولً  العربية  اجلزيرة  اأر�س  اإىل 

مكة املكرمة بقيادة اأبرهة احلب�ضي ونّيته 

ق�ضة  ويتناول  امل�ضرفة،  الكعبة  هدم  يف 

حني  ال�ضجيل  بحجارة  جي�ضه  مع  هالكه 

الأبابيل  طيور  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اأمر 

مبهاجمة اأبرهة مع جي�ضه.

الإذاعي »اأ�ضحاب  التاريخي  امل�ضل�ضل 

وي�ضم  البحرين  اإذاعة  اإنتاج  من  الفيل« 

مّكنتهم  واملخرجني  املذيعني  من  نخبة 

يف  اإذاعيني  ممثلني  ليكونوا  موهبتهم 

علي  امل�ضل�ضل  ويروي  الإذاعية،  الدراما 

والدرامية  الروائية  واملادة  الذوادي، 

كل  بتمثيل  ال�ضاعاتي،  ح�ضن  اإعداد  من 

ع�ضام  العبداهلل،  فواز  ح�ضني،  »علي  من 

نا�ضر، مازن كمال، حممد الدو�ضري، علي 

احلادي، ح�ضن ال�ضاعاتي، حممد التميمي، 

مرمي فقيهي«، والتاأليف املو�ضيقي: حممد 

الدو�ضري، واملخرج املنفذ: اأحمد بوريان، 

والإخراج: عبداهلل جمال ال�ضوملي.

الإذاعي  التاريخي  امل�ضل�ضل  ويبث 

اإذاعة  الأوىل على  الفيل« للمرة  »اأ�ضحاب 

يف  البحرين  اإذاعة  يف  الكرمي  القراآن 

ع�ضًرا،  والرابعة  �ضباًحا  الثامنة  ال�ضاعة 

ال�ضاعة  يف  اإم  اإف  بحرين  اإذاعة  وعلى 

وعلى  فجًرا،  والثانية  ظهًرا  الثانية 

الإذاعة ال�ضبابية يف ال�ضاعة الثالثة ع�ضًرا 

البحرين  اإذاعة  وعلى  م�ضاًء،  والتا�ضعة 

»الربنامج العام« يف متام ال�ضاعة الثانية 

ع�ضرة والن�ضف ظهًرا ويف التا�ضعة م�ضاًء.

�ضمن جهود الرتبية الإ�ضالمية باملدار�س احلكومية، 

يف  املبارك  رم�ضان  �ضهر  ا�ضتثمار  على  وت�ضجيعا 

مدر�ضة  نفذت  وجل،  عز  اهلل  اإىل  والتقرب  العبادة 

نوعيا حتت  طالبيا  م�ضروعا  للبنني  البتدائية  اجل�ضرة 

عنوان »املرتل ال�ضغري«، وذلك يف فرتة ما قبل الطابور 

ال�ضباحي وخالل الف�ضحة املدر�ضية.

العناية  على  الطالب  حث  اإىل  امل�ضروع  ويهدف 

الف�ضيل،  ال�ضهر  هذا  يف  وخا�ضة  الكرمي،  بالقراآن 

الإ�ضالمية  القيم  لتعزيز  وتطبيقا،  وحفظا  وفهما  قراءة 

والوطنية، وتر�ضيخ الإميان والعقائد وال�ضلوك احل�ضن 

الأكادميي  حت�ضيلهم  على  ينعك�س  مبا  نفو�ضهم،  يف 

وان�ضباطهم ال�ضلوكي.

وجاء ذلك مب�ضاركة جمموعة من الطالب القياديني 

قاموا  والذين  الكرمي،  القراآن  وجتويد  لتالوة  املتقنني 

الطالب  من  جمموعة  قيام  مع  املباركة  الآيات  برتتيل 

مع  املدر�ضة،  مرافق  يف  قراآنية  حلقات  يف  برتديدها 

ال�ضتفادة من الطاقات املتميزة عرب اإ�ضراكها يف الإذاعة 

من  وغريها  املتفوقني  الطلبة  تكرمي  وحفل  ال�ضباحية 

الفعاليات داخل املدر�ضة وخارجها.

حلقات لرتتيل القراآن مبدر�سة 

اجل�سرة البتدائية للبنني

 ال�شفري الربيطاين يتحدث لـ »الأيام«

دقيقة طبية
الدكتورة كوثر عادل

ن�سائح �سحية للعناية بالأ�سنان

 يف »رم�سان«.. تعّرف عليها

خديجة العرادي:

 

اأفادت الدكتورة كوثر عادل طبيبة 

اأ�ضنان بعيادة الرفاع التابعة مل�ضت�ضفى 

املهم  من  باأنه  التخ�ض�ضي  البحرين 

العتناء  املبارك  رم�ضان  �ضهر  خالل 

بالأ�ضنان، خا�ضة مع تناول احللويات 

توؤدي  والتي  الإفطار،  بعد  والع�ضائر 

والت�ضبب يف حدوث  عليها  التاأثري  اإىل 

ت�ضيب  قد  اأنها  كما  امل�ضكالت،  بع�س 

ال�ضيام  اأثناء فرتة  برائحة كريهة  الفم 

نتعّرف  اأن  املهم  من  ولهذا  نهاًرا، 

للعناية  ال�ضحية  الن�ضائح  اأهم  على 

بالأ�ضنان خالل �ضهر رم�ضان.

رائحة الفم الكريهة

رائحة  باأن  كوثر  الدكتورة  قالت 

امل�ضكالت  اأكرث  من  ُتعد  الكريهة  الفم 

�ضهر  خالل  ال�ضائمني  بني  تنت�ضر  التي 

تنظيف  عدم  اإىل  هذا  ويرجع  رم�ضان، 

اإ�ضابتها  اأو  جيد  ب�ضكل  الأ�ضنان 

بالت�ضّو�س اأو اإهمال تنظيف الل�ضان مما 

يت�ضبب يف هذه الرائحة.

تناول  عدم  اأن  »كما  واأ�ضافت 

اإفرازات  من  يقلل  طويلة  لفرتات  املاء 

البكترييا  منو  عنه  ينتج  مما  اللعاب 

واجلراثيم، ما قد ي�ضبب رائحة كريهة 

املاء  من  الكثري  ب�ضرب  وين�ضح  بالفم 

ال�ضحور  وقت  اإىل  الإفطار  فرتة  اأثناء 

واجل�ضم،  اللثة  رطوبة  على  للحفاظ 

الفم  غ�ضول  ا�ضتخدام  اإىل  بالإ�ضافة 

لإزالة البكترييا وبقايا الطعام للحفاظ 

على رائحة جيدة للفم«.

تنظيف الأ�سنان اأثناء ال�سيام

بتنظيف  الدكتورة  ون�ضحت 

ال�ضيام  �ضاعات  خالل  الأ�ضنان 

بالإ�ضافة  الأ�ضنان،  معجون  با�ضتخدام 

اىل تنظيف الل�ضان لإزالة بقايا الطعام 

عدم  على  احلر�س  مع  امل�ضم�ضة،  اأو 

الفم  جوف  اإىل  و�ضولها  اأو  ابتالعها 

واحللق. ودعت اىل �ضرورة غ�ضل الفم 

على  ي�ضاعد  وهذا  جيد،  ب�ضكل  بعدها 

حماية الأ�ضنان والتخل�س من الرائحة 

الكريهة للفم اأثناء ال�ضيام.

الأدوية املو�سعية

وقالت: »عند اإ�ضابتك باللتهابات اأو 

التقرحات التي ت�ضيب اللثة والأ�ضنان اأو 

الفم ميكنك ا�ضتخدام الأدوية املو�ضعية 

نهار  خالل  العالج  على  ت�ضاعد  التي 

رم�ضان بعد ا�ضت�ضارة الطبيب، ويجب 

عندما  اأما  نهائًيا«.  ابتالعها  عدم  عليك 

تتطلب  بالأ�ضنان  م�ضكلة  بوجود  عند 

اأو اخللع ميكنك  الت�ضو�س  العالج مثل 

الذهاب اإىل طبيب الأ�ضنان خالل النهار 

ينتج  قد  اخللع  اإن  حيث  رم�ضان،  يف 

عنه �ضيالن بع�س الدماء والتي تعترب 

غري ُمبطلة لل�ضيام. واأ�ضافت الدكتورة 

ا  اأي�ضً كوثر »كما ميكنك ح�ضو الأ�ضنان 

التخدير،  ا�ضتخدام  من  القلق  عدم  مع 

ول  املغذيات  من  يعترب  ل  اإنه  حيث 

ي�ضل اإىل احللق، ولكن عند اإجراء عالج 

تاأجيله  عليك  يجب  لالأ�ضنان  جتميلي 

اإىل بعد وجبة الإفطار«.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12408/PDF/INAF_20230329014357232.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1005726/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/1005737/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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 القائد العام: تطور 
مستمر بالخدمات الطبية الملكية

اس��تقبل القائ��د العام لق��وة دفاع 
الش��يخ  الرك��ن  المش��ير  البحري��ن 
خليف��ة بن أحم��د آل خليفة، أمس، 
قائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة 
بالوكالة العميد طبيب الشيخ فهد 
ب��ن خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة 

بمناسبة تعيينه.
وخ��ال اللقاء رح��ب القائ��د العام 
بقائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية 
بالوكالة، متمني��ًا له دوام التوفيق 
والس��داد في أداء مهامه الجديدة، 
حيث أثن��ى على التطور المس��تمر 
الخدم��ات  دائم��ًا  تش��هده  ال��ذي 
الطبية الملكية من الناحية الصحية 

والعاجية من قبل منتسبيها.

 القائد العام: سالح البحرية الملكي 
قائم على أحدث النظم العسكرية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المش��ير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، أمس، قائد ساح البحرية الملكي 
البحريني بالوكالة اللواء ركن بحري أحمد 
محم��د إبراهي��م آل ب��ن علي بمناس��بة 

تعيينه.
وخ��ال اللق��اء هن��أ القائد الع��ام، قائد 
ساح البحرية الملكي البحريني بالوكالة 
بمناس��بة تعيينه ف��ي منصب��ه الجديد 
متمني��ًا ل��ه التوفيق والس��داد، مش��يدًا 
بالجه��د الدؤوب ال��ذي يبذله منتس��بو 
س��اح البحرية الملك��ي البحريني، والذي 
أضحى س��احًا بحري��ًا قائم��ًا على أحدث 

النظم العسكرية.

 الزياني يبحث ورئيس 
مندوبية االتحاد األوروبي 

بالبحرين أوجه التعاون

اس��تقبل وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطي��ف الزياني أمس، 
بمقر ال��وزارة، رئيس مندوبية االتح��اد األوروبي لدى مملكة 
البحري��ن والمقيم في الرياض باتريك س��يمونيه، حيث جرى 
بحث أوجه التعاون والتنس��يق المشترك بين مملكة البحرين 
واالتحاد األوروبي، واس��تعراض س��بل تعزيزها واالرتقاء بها 
إلى مس��تويات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، 
باإلضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الموضوعات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

»الخارجية« استدعته وأبلغته أسفها لمخالفاته المتكررة

 الزياني: تدخالت القائم باألعمال
 العراقي في شؤون البحرين مرفوضة

اس��تدعت وزارة الخارجية القائم باألعمال في س��فارة جمهوري��ة العراق لدى مملكة 
البحري��ن مؤي��د عمر عبدالرحم��ن، وأبلغته عن بالغ أس��فها واس��تيائها لمخالفاته 
المتكررة لألعراف الدبلوماس��ية. وق��ام وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راش��د 
الزياني بإباغ القائم باألعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من 
تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكوالت الدبلوماس��ية في المملكة، ويتعارض مع 
مهامه الدبلوماسية كقائم باألعمال لسفارة جمهورية العراق في المملكة، باعتباره 
تدخ��ا مرفوض��ا في الش��ؤون الداخلي��ة للبحرين يتناق��ض مع المب��ادئ التي تنظم 
العاقات بين الدول والمنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة. وقام وزير الخارجية 

بتسليم القائم باألعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وزير الخارجية يستعرض مع سفير 
ساحل العاج العالقات الثنائية

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، 
كوليبالي دريس��ا، سفير جمهورية س��احل العاج لدى البحرين 
والمقي��م في الري��اض. وخال اللقاء، تم اس��تعراض عاقات 
الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية س��احل 
العاج، وس��بل الدفع بها نحو آفاق أرح��ب بما يلبي التطلعات 
المش��تركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والش��عبين 
الصديقي��ن، باإلضاف��ة إلى مناقش��ة عدد م��ن الموضوعات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.
 حض��ر اللقاء، أحم��د محمد الطريفي، رئيس قطاع الش��ؤون 

العربية واألفريقية بوزارة الخارجية.

 سفير البحرين في بروكسل: التزام 
المملكة بالوصول للحياد الصفري 2060

اجتمع س��فير البحرين في بروكس��ل عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوس��ري مع أنتوني 
أغوتا المستش��ار الدبلوماس��ي لنائب رئيس المفوضية األوروبي��ة المفوض المعني 
لش��ؤون االتفاقية األوروبية الخضراء وسياسيات تغير المناخ، وذلك بمقر المفوضية 
األوروبي��ة في العاصمة البلجيكية بروكس��ل. وخال االجتماع، قدم الس��فير نبذة عن 
جه��ود البحرين في مواجهة تغير المناخ، مس��تعرضًا الت��زام المملكة بالوصول إلى 
الحي��اد الصفري بحلول عام 2060 وتقليل االنبعاثات بنس��بة 30% بحلول عام 2035، 
مؤكدًا على اهتمام حكومة البحرين برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل، ف��ي تقديم مبادرات 
وتشريعات تهدف إلى المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي، وعلى استعداد 

مملكة البحرين للتعاون مع االتحاد األوروبي من أجل تحقيق األهداف المناخية.
كما اس��تعرض الس��فير جهود مملكة البحرين الناجحة في التنوع االقتصادي وتقليل 
االعتماد على القطاع النفطي وتش��جيع االس��تثمار في التكنولوجيا الحديثة المتصلة 
بالطاقة المتجددة والنظيفة. من جانبه، أش��اد أنتوني أغوتا بجهود مملكة البحرين 
وتش��جيعها الس��تخدام الطاقة النظيفة، مؤكدًا تطلع االتح��اد األوروبي للتعاون مع 
مملكة البحرين وتبادل الخبرات في عدد من المجاالت المتعلقة بتغير المناخ والطاقة 
النظيف��ة والبيئ��ة. وتم خال االجتماع مناقش��ة عدد من الموضوعات والمس��تجدات 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

 أمير منطقة المدينة المنورة
 يستقبل سفير البحرين لدى السعودية

اس��تقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
أمير منطقة المدينة المنورة، الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير 

مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية.
وخ��ال اللقاء، رحب صاحب الس��مو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة بس��فير 
مملكة البحرين في الرياض متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، بما 
يسهم في تعزيز العاقات األخوية التاريخية الوثيقة بين المملكتين الشقيقتين.
من جانبه، أعرب الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة عن شكره وتقديره 
لس��مو أمي��ر منطق��ة المدينة المن��ورة على ما لقي��ه من كرم الضيافة وحس��ن 
االستقبال، مش��يدًا بما حققه التعاون المشترك بين المملكتين الشقيقتين من 

خطوات متقدمة على الُصعد كافة.
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 إلزام شركة منتجات ألمنيوم 
بسداد 3 آالف دينار إيجارات متأخرة

أيمن شكل «

توقف��ت ش��ركة لصناع��ة منتجات 
ألومنيوم عن س��داد إيج��ار المبنى 
المحكم��ة  فقض��ت  لصاحب��ه، 
الكب��رى اإليجارية بإلزامها بس��داد 
المتأخرات التي بلغت 3 آالف دينار، 
التأخيري��ة  القانوني��ة  والفائ��دة 
بنس��بة 1% من تاريخ االس��تحقاق 
حت��ى الس��داد الت��ام ومصروف��ات 

الدعوى أتعاب المحاماة.
الدع��وى أوض��ح  وح��ول تفاصي��ل 
المحام��ي محم��د ال��ذوادي وكي��ل 
صاحب العقار أن الش��ركة المدعي 
عليها اس��تأجرت مبن��ى من موكله 
من��ذ 2019 مقاب��ل أجرة ش��هرية 
بلغت 650 وقد تخلفت عن س��داد 
مطالبته��ا  رغ��م  أش��هر   4 إيج��ار 

بالمبال��غ المتأخرة لكنها لم تحرك 
ساكنًا.

ونوه الذوادي إلى المادة األولى من 
قان��ون إيجار العق��ارات التي تنص 

على أنه »يلتزم المس��تأجر بالوفاء 
باألج��رة المح��ددة ف��ي العقد إلى 
المؤجر ف��ي مدة ال تجاوز أس��بوعًا 
م��ن تاري��خ اس��تحقاقها بموج��ب 
إيص��ال عن مدة اإليج��ار ما لم يتم 
االتف��اق عل��ى غير ذل��ك«، موضحًا 
أنه القان��ون ينص عل��ى أن العقد 
ش��ريعة المتقاعدين وعلى الدائن 
إثب��ات االلتزام وعلى المدين إثبات 
التخل��ص منه، وقال إن عقد االيجار 
يلت��زم بموجبه المؤج��ر أن يمكن 
المس��تأجر م��ن االنتف��اع بش��يء 
معي��ن لم��دة مح��ددة لق��اء أجرة 

معلومة. 
م��ن جانبه��ا أش��ارت المحكمة في 
حيثي��ات الحك��م إل��ى أن المدع��ي 
قدم عق��د اإليجار المذي��ل بتوقيع 
المدعى عليه��ا وبذلك أثبت واقعة 

اإليج��ار، وبتخل��ف المدع��ي عليها 
عن س��داد األجرة المستحقة عليها 
لمدة 4 أش��هر، وقد ترص��د المبلغ 
المطال��ب به ف��ي ذمته��ا، وبذلك 
تكون ملزمة بالس��داد، خاصة وأن 
الش��ركة المدعى عليها لم تطعن 
لتقدي��م  تحض��ر  أو  العق��د  عل��ى 
دفاعه��ا رغم إعالنه��ا قانونًا، وهو 
ما تقضي مع��ه المحكمة بإلزامها 
بس��داد المبلغ. وحول طلب الفائدة 
أش��ارت المحكم��ة أل��ى الثابت من 
العالق��ة اإليجاري��ة بي��ن الطرفين 
أنها عالقة تجاري��ة وهو ما تقضي 
مع��ه المحكم��ة بإل��زام المدع��ى 
عليه��ا بالفائدة التأخيرية بنس��بة 
1% م��ن تاري��خ االس��تحقاق حت��ى 
السداد التام، وسداد مقابل أتعاب 

المحاماة.

محمد الذوادي

»حقوق اإلنسان« تشارك في 
برنامج تدريبي معني بشكاوى 

األطفال بالمملكة المتحدة

ش��ارك عدد من أعض��اء مجل��س المفوضين وموظف��ي األمانة 
العام��ة ف��ي المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، ف��ي برنامج 
تدريب��ي وميدان��ي معن��ي بش��كاوى األطف��ال وآلي��ة التعام��ل 
معه��ا بالمملك��ة المتحدة، وذلك بالتعاون مع مؤسس��ة نايكو 
اإليرلندي��ة الخبي��رة ف��ي قان��ون العدال��ة اإلصالحي��ة لألطفال 
والممارس��ات الدولية الفضلى في ذات الشأن. وتم االطالع على 
تجارب المملكة المتحدة المتقدمة في الش��أن الحقوقي بشكل 
عام وفي مجال حقوق األطفال وآلية التعامل معها بشكل خاص، 
إلى جانب تب��ادل الخبرات. كما تم خالل البرنامج، زيارة عدد من 
الجهات الرس��مية من بينها مفوضية إيرلندا الشمالية لألطفال 
والش��باب، واألمانة العامة للتظلمات بإيرلندا الشمالية، وغيرها 
من الجهات العاملة في مجال حقوق اإلنسان وذلك لالطالع على 

خبراتهم وتجاربهم الناجحة في الشأن الحقوقي.

 المستشفيات الحكومية توقع 
اتفاقية تعاون مع »البحرين الطبية«

وقع��ت المستش��فيات الحكومية والكلي��ة الملكية 
للجراحي��ن في إيرلن��دا – جامعة البحري��ن الطبية، 
اتفاقية تهدف لتعزيز وتطوير التعاون المش��ترك 
بين الطرفين، حيث وقعها من جانب المستشفيات 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  الحكومي��ة 
الحكومية الدكتور أحم��د األنصاري، ورئيس الكلية 
الملكي��ة للجراحين ف��ي إيرلندا – جامع��ة البحرين 

الطبية سمير العتوم.
وتم توقيع االتفاقية، بحضور كل من رئيس مجلس 
أمن��اء المستش��فيات الحكومية الش��يخ هش��ام بن 
عبدالعزيز آل خليفة، وبعض من كبار المس��ؤولين 

بالمستشفيات الحكومية والكلية.
وأوض��ح األنص��اري، أن االتفاقية تهدف الس��تثمار 
الخبرات واإلمكانيات بما من ش��أنه المساهمة في 
تطوير المنظومة الصحية وبناء الكوادر الصحية في 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي.
 وتأت��ي االتفاقية انطالق��ًا من االلت��زام المتبادل 
بي��ن كل م��ن الكلي��ة والمستش��فيات الحكومية، 
نح��و التمّيز ف��ي الرعاي��ة الصحّية، وه��ي المهّمة 
األساس��ّية ل��كال الطرفين. ومن المؤم��ل أن تعود 
ه��ذه االتفاقي��ة بالفائدة عل��ى كال الطرفين حيث 

ستس��هم إمكانيات الجامعة البشرية والمادية في 
تعزيز وتطوير الرعاية الصحية في البحرين، كما أن 

مرافق المستشفيات الحكومية، وكوادرها البشرية 
ستعضد عملية التعليم الطبي والتدريب.

رئيس األوقاف السنية يستقبل 
الشيخ محمود الشحات

اس��تقبل رئيس مجلس االوقاف السنية د. راشد الهاجري، القارئ 
الش��يخ محمود الش��حات من جمهورية مصر العربية، وذلك على 
هام��ش زيارت��ه لمملك��ة البحرين. وأعرب الش��حات عن ش��كره 
وتقديره إلى رئيس مجلس األوقاف السنية على حفاوة االستقبال 

وما يقدمه من دور بارز إلقامة األنشطة والبرامج الدعوية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/29/watan-20230329.pdf?1680068008
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1059154
https://alwatannews.net/article/1059090
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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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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 تصميم حقيبة من حجارة 
نيزك بسعر 40 ألف يورو

صمم��ت دار األزي��اء الفرنس��ية »كوبرني« حقيب��ة مصنوعة 
من حجارة نيزك س��قط على األرض قب��ل 55 ألف عام، ويصل 

سعرها إلى 40 ألف يورو. 
ووفقًا لموق��ع الدار، ف��إن الحقيبة التي تعرف باس��م »ميني 
س��ويب ميتيوري��ت باغ«، ه��ي ذات إصدار مح��دود مصنوعة 
من الحجر الرمادي الداكن مع نيزك مدمج، مبينًا أنه »س��يتم 
الحصول على النيزك بش��كل فردي لكل طلب ويمكن أن يأتي 

من مواقع مختلفة«.

 بيع أغلى لوحة سيارة 
في مصر بـ50 مليون جنيه

أثارت قيمة أغلى لوحة مرورية في مصر ضجة واسعة النطاق 
وردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي.

وتم ع��رض اللوحة المعدنية للبيع بالم��زاد على بوابة مصر 
اإللكترونية وصل سعرها حتى اآلن إلى 50 مليون جنيه.

وقام ش��خصان فقط بالمزايدة على تل��ك اللوحة التي تحمل 
رق��م »م ي ر 555«، وتعتب��ر األغل��ى حت��ى اآلن عل��ى موقع 

»لوحتك« التابع لوزارة الداخلية المصرية.
وامتزج��ت تعليق��ات رواد مواقع التواصل على س��عر اللوحة 
بالدهش��ة والسخرية في آن واحد من المبلغ المعروض لشراء 
اللوحة، فقال أحد المعلقين »50 مليونًا علش��ان 3 خمس��ات 
»، بينما تس��اءل آخرون بدهشة عن سر تميز األحرف »م ي ر« 

الموجودة باللوحة.
يذك��ر أن موقع »لوحتك« يط��رح دومًا لوحات س��يارات للبيع 

بالمزاد العلني مع إمكانية تصميم لوحتك بنفسك أيضًا.

متجر يعرض أطعمة بأشكال 
أدوية للتوعية بأزمة المياه

يع��رض متجر بقال��ة للبي��ع بالتجزئة عبر اإلنترنت مش��هدًا 
قاتمًا لمستقبل أزمة المياه في العالم، من خالل عرض كافة 
منتجات��ه من مياه الش��رب وحتى ش��رائح البيتزا على ش��كل 

جرعات دواء، وبأسعار مرتفعة.
وبحس��ب وس��ائل إعالمية هولندية، يأتي هذا المتجر ضمن 
حملة تنظمه��ا وزارة الخارجي��ة في هولندا؛ به��دف التوعية 
حول مخاط��ر الفيضانات وتلوث المياه في مناطق من العالم 

وندرتها في مناطق أخرى.
يق��دم المتجر مكعب��ات جبن صغي��رة ولكن باهظ��ة الثمن 

ووجبات »سناك« مصنوعة من الديدان بداًل من اللحوم.
ودش��نت وزارة الخارجية الهولندية متج��ر البقالة اإللكتروني 
بمنتج��ات غي��ر حقيقية لتح��ذر م��ن أن تفاقم أزم��ة المياه 

سيجعلها سلعة نادرة في المستقبل.
ويضم المتجر زجاجة مياه نظيفة حجمها 15 مليلترًا، بس��عر 
198 دوالرًا، ووجبة بيتزا على ش��كل حب��وب دواء مقابل 163 
دوالرًا، وكي��س أرز يحتوي على 5 حبات أرز فقط، ويبلغ س��عره 

89 دوالرًا.
ويق��دم المتجر مكعب��ات جبن صغيرة ولك��ن باهظة الثمن، 

ووجبات »سناك« مصنوعة من الديدان بداًل من اللحوم.

أروكا أطول جسر مشاة معّلق في العالم
يعد جسر أروكا معلقًا على ارتفاع 
175 مترًا وط��ول أكثر من نصف 
كيلومتر، حيث يأخ��ذ 516 أروكا 
لقب أطول جس��ر معلق للمش��اة 
ف��ي العال��م، وه��و رقم قياس��ي 
احتفظ به س��ابقًا جس��ر تشارلز 

كونين المعلق في سويسرا.
الهندس��ي  العم��ل  ه��ذا  ويق��ع 
الجدي��د ف��ي البرتغ��ال، ويط��ل 
على نه��ر بايفا، في بل��دة أروكا 
بتراثه��ا  المش��هورة  الرائع��ة، 
الطبيع��ي ال��ذي ال يق��در بثمن 
وموطن حديقة جيوبارك معترف 
به��ا من قبل اليونس��كو في عام 

.2009
الجس��ر محاط بمناظ��ر طبيعية 
جميل��ة للغاي��ة، وه��و الم��كان 

األنش��طة  لمحب��ي  المثال��ي 
الرياضية مثل التسلق والتجديف 

بالكاياك.
وبحس��ب م��ا ذك��ره موق��ع ماي 

بيس��ت بالس، أنه ت��م تصميم 
516 أروكا م��ن قبل االس��توديو 
وبتموي��ل   Itecons المعم��اري 
من الصنادي��ق األوروبية في عام 
2016، وش��هدت بداية البناء في 

عام 2017.
س��نوات   3 األم��ر  واس��تغرق 
وتغيير الموقع بس��بب المشاكل 
البناء  التي جعل��ت  الجيولوجي��ة 
صعبًا، ولك��ن اآلن ت��م االنتهاء 
من الجس��ر أخيرًا وعلى استعداد 

للترحيب بأجمل زبائنه.
الهي��كل، الذي يوج��د في المركز 
منخفض نموذجي للجس��ور ذات 
الط��راز التبتي، مدع��وم ببرجين 
خرسانيين على شكل حرف V يبلغ 

ارتفاعهما حوالي 35 مترًا.

 امرأة تجتاز اختبار
 القيادة بعد 959 محاولة  

أنفقت امرأة من كوريا الجنوبية 13.5 ألف دوالر؛ للحصول 
على رخصة القيادة على مدار عدة س��نوات، ونجحت المرأة 
التي تدعى »تشا سا سون« في الحصول على الرخصة بعد 

959 محاولة فاشلة.
 وقامت س��ون ب��أول محاولة لها في االختب��ار الكتابي في 
أبري��ل 2005، لكنها لم تنجح، وبالرغم من فش��لها مئات 
المرات، لم تيأس س��ا سون واس��تمرت في إعادة االختبار 
حت��ى نجحت ف��ي نهاية المط��اف، وفقًا لصحيف��ة »ديلي 

ميل« البريطانية.
وبلغ��ت تكلفة االختب��ارات التي لم توفق به��ا 13.5 ألف 
دوالر، وعلى الرغم من هذه النفقات، إال أنها لم تستس��لم 
حي��ث كان��ت تريد الحصول عل��ى رخصة القي��ادة من أجل 

استكمال مشروع بيع الخضار الخاص بها.
وأش��ارت التقارير، إلى أنها خضعت لالمتحان يوميًا لمدة 
خمسة أيام في األسبوع على مدار ثالث سنوات، ثم قلصت 
الخطوة إلى مرتين فقط في األسبوع، حتى اجتازت االختبار 

الكتابي في المرة ال� 860.
وبمج��رد أن اجتازت ه��ذا االختب��ار، انتقلت إل��ى االختبار 
العملي والذي ش��كل أيضًا تحديًا له��ا، حيث قامت بإجراء 
االختب��ار عش��رات الم��رات ليص��ل إجمالي ع��دد اختبارات 

القيادة إلى 959 بين االختبار المكتوب والعملي.

 تقنية جديدة لزيادة عدد
 القلوب القابلة للزراعة بنسبة ٪30

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من 
الباحثين بجامعة كامبريدج البريطانية 
أنه م��ن الممك��ن زيادة ع��دد القلوب 
القابل��ة للزراع��ة إذا ما ت��م االحتفاظ 
بالقل��ب ف��ي حالة العمل داخل جس��م 
المتب��رع بعد وفاته بنس��بة تصل إلى 

30% في المستقبل.
 وبحس��ب الدراس��ة فإن ه��ذه التقنية 
تتضمن استمرار تدفق الدم إلى القلب 
والرئ��ة وباق��ي األعض��اء داخ��ل بطن 
المتوف��ى، وليس المخ، لفت��رة وجيزة 

بعد وفاة المتبرع.
 ويش��ير باحث��ون ف��ي الدراس��ة إل��ى 
أن جراح��ات زراع��ة القلب ه��ي المالذ 
األخير للمرض��ى الذين وصلوا للمراحل 
األخيرة من فش��ل القلب، وإذا ما كللت 

ه��ذه الجراحات بالنج��اح، من الممكن 
أن يعي��ش المري��ض ما بي��ن 13 إلى 
16 عاًم��ا إضافية في المتوس��ط بعد 

الجراحة.
والمشكلة الرئيس��ية التي تواجه هذه 
الجراحات هي العثور على قلب يناس��ب 
المري��ض، حيث أن كثي��ر من المرضى 
يفارقون الحياة قبل توافر هذه القلوب.

وأك��د الباحثون أن��ه من بي��ن المزايا 
اإلضافية له��ذه التقنية ه��ي إمكانية 
اس��تخراج أعض��اء أخ��رى حيوي��ة م��ن 
جس��م المتوف��ى وزراعتها م��ن جديد 
مثل البنكري��اس والكب��د والكلى دون 
خارجي��ة  أجه��زة  الس��تخدام  الحاج��ة 
لحفظ األعض��اء، مما يقلل من تكاليف 

وصعوبات هذه العملية.

 طفل يحفر في الحديقة 
ليجد قنبلة قابلة للتفجير

لم تصدق وال��دة الطفل البريطاني، جورج بتس��يتون-
بيرد، قول ابنها البالغ من العمر تس��ع س��نوات، عندما 

أخبرها أنه عثر على قنبلة يدوية في حديقة المنزل.
ووفقًا لصحيفة »ذا مترو«، كان الفتى جورج »متحمس��ًا 

جدًا« لتعثره بما بدا قنبلة أثناء بحثه عن عظام.
وتق��ول والدته س��يلين إنه��ا كانت تأخذ غف��وة عندما 
جاءه��ا ج��ورج يرك��ض إل��ى غرفته��ا ليخبره��ا بش��أن 
اكتش��افه، قال��ت: »كنت أغمض عيني بع��د تأخري في 
النوم الليلة الماضية عندما جاء جورج مسرعًا إلى غرفتي 
يقول: عليك أن تستيقظي وجدت قنبلة يدوية«. فأجبته 
كم��ا تفعل األمهات: »أنا متأكدة من ذلك. هذا مذهل! 
لماذا ال تذهب وتأخذ ص��ورة لها«، وهي تظن أن األمر 

مجرد سوء تقدير.

ة ونقل زوجها   وفاة مسنَّ
للعناية المركزة بسبب سمكة

توفي��ت ام��رأة فيم��ا يخضع زوجه��ا للعالج ف��ي وحدة 
للعناية المركزة بعد تناولهما سمكة سامة من فصيلة 

تعرف ب�»الفصيلة الينفوخية«.
ونقلت صحيفة »نيوستريتس تايمز« الماليزية، اليوم، 
ع��ن لينج تيان س��ون، رئي��س الوحدة الصحي��ة بوالية 
جوه��ر الماليزية، قوله إنه بعد نحو ثالث س��اعات من 
تناولهما الس��مكة، بدأت تظهر على المرأة )83 عامًا(، 
أع��راض ضيق في التنفس والرعش��ة، كما عانى زوجها 

األعراض نفسها بعدها بساعة تقريبًا.
وأض��اف أن أبن��اء الزوجي��ن، الذي��ن يعيش��ون بش��كل 
منفصل، نقلوهما إلى المستش��فى المحلي قبل أن يتم 
إع��الن وفاة المرأة. وأوض��ح أن الحالة مصنفة على أنها 

تسمم غذائي تسببه السمكة الينفوخية.

 »األرصاد«: فرصة لتساقط 
األمطار على المملكة الجمعة

تش��هد المملك��ة رياحًا ش��مالية غربية م��ن معتدلة إلى 
نشطة الس��رعة تس��اهم في اعتدال درجات الحرارة، ومن 
المتوقع أن تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية بشكل مؤقت، 
مس��اء الخميس 30 مارس 2023 تزامنًا مع مرور منخفض 
جوي في طبقات الجو العليا لتكون على إثره األجواء غائمة 
جزئي��ًا مع فرصة بس��يطة لتس��اقط أمط��ار متفرقة يوم 
الجمع��ة المقبل. وذكر مصدر مس��ؤول ف��ي إدارة األرصاد 
الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت، أن خرائط الطقس 
العددية تشير إلى معاودة الرياح الشمالية الغربية، مساء 
الجمعة، لتكون من نش��طة إلى قوية السرعة، وتصل إلى 
ش��ديدة الس��رعة يوم الس��بت األول من أبريل مؤدية إلى 
انخفاض نس��بي في درج��ات الحرارة خالل اللي��ل والصباح 

الباكر، ويس��تمر هب��وب الرياح القوية حتى ي��وم االثنين، 
مم��ا يؤدي إلى اضطراب الموج وتصاعد األتربة في بعض 
المناطق وخاص��ة المفتوحة منها. وأهاب��ت إدارة األرصاد 
الجوي��ة، وخصوصًا مرتادي البحر، بتوخ��ي الحيطة والحذر 
ومتابعة تحديثات النشرات الجوية عبر القنوات الرسمية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/29/watan-20230329.pdf?1680068008
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/search/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  5279
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، أمـــس، بمقر 
الـــوزارة، كوليبالـــي دريســـا، ســـفير 
جمهورية ســـاحل العاج لدى مملكة 

البحرين والمقيم في الرياض.
اســـتعراض  تـــم  اللقـــاء،  وخـــال 
تجمـــع  التـــي  الصداقـــة  عاقـــات 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
ســـاحل العاج، وسبل الدفع بها نحو 

آفـــاق أرحـــب بمـــا يلبـــي التطلعات 
المشـــتركة ويعود بالخير والمنفعة 
على البلدين والشعبين الصديقين، 
باإلضافـــة إلـــى مناقشـــة عـــدد مـــن 
ذات  والقضايـــا  الموضوعـــات 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء، أحمد الطريفي، رئيس 
قطاع الشـــؤون العربية واألفريقية 

بوزارة الخارجية.

الدفع بالعالقات مع ساحل العاج آلفاق أرحب

مدينة عيسى - وزارة العمل

مجلـــس  رئيـــس  العمـــل  وزيـــر  التقـــى 
إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل جميل 
حميـــدان، فـــي مكتبـــه بالـــوزارة، رئيس 
الحـــر  لاتحـــاد  التنفيـــذي  المجلـــس 
لنقابات عمـــال البحرين يعقوب محمد، 
وبحضور عدد من القيادات النقابية في 
االتحاد الحر ممـــن حصلوا مؤخرًا على 
مناصب قيادية في عدد من االتحادات 

العمالية العربية.
وقد أشاد حميدان بفوز أعضاء االتحاد 
الحـــر لنقابات عمال البحرين بالمناصب 
القيادية، الفتًا إلى أن هذا الفوز يعكس 
ثقـــة المنظمـــات واالتحـــادات العماليـــة 
والنقابيـــة العربية بالكفاءات البحرينية 
التـــي تعتبـــر مصـــدر فخـــر واعتـــزاز لما 
تتميـــز به مـــن خبرة واســـعة في مجال 
العمل النقابي، مؤكدًا أن مملكة البحرين 
تؤمـــن بالـــدور الحيـــوي الـــذي يقـــوم به 
العماليـــة  والنقابـــات  العمـــال  مـــن  كل 
فـــي تعزيـــز مبـــادئ الشـــراكة والحـــوار 
االجتماعي بين أطـــراف اإلنتاج، فضاً 
عـــن مســـاهمتها فـــي تفعيل وتحســـين 
مختلـــف  فـــي  اإلنتاجيـــة  مســـتويات 

القطاعـــات االقتصاديـــة والتجارية مما 
يسهم في دعم واستقرار سوق العمل.

مـــن جانبـــه، أشـــاد محمـــد بدعـــم وزارة 
والمنظمـــات  العاملـــة  للقـــوى  العمـــل 
النقابيـــة، متطلعـــًا للمزيـــد مـــن التعاون 
بيـــن الجهات ذات الصلة بســـوق العمل، 
وذلـــك للمحافظـــة على اســـتدامة النمو 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 

واالقتصادية.
يذكر أنه تم مؤخرًا انتخاب أعضاء من 
االتحـــاد الحـــر لنقابات عمـــال البحرين، 
وهـــم نـــورة  الفيحاني رئيســـًا للمجلس 
للمصـــارف  العربـــي  لاتحـــاد  المركـــزي 

والشـــؤون الماليـــة للعاملين فـــي البنوك 
والتأمينـــات واألعمـــال الماليـــة، وهيثم 
بـــذات  مســـاعدًا  عامـــًا  أمينـــًا  رشـــدان 
شمســـان  وصفيـــة  العربـــي،  االتحـــاد 
أمينـــًا عامـــًا للشـــئون االداريـــة والمالية 
بالمنظمـــة  واالســـتثمارات  والمشـــاريع 
العربية للتربية، وهدى الذوادي رئيســـًا 
للجنـــة المـــرأة العاملة باالتحـــاد العربي 
لعمـــال البلديات والســـياحة، إلى جانب 
انتخـــاب يوســـف عبـــدهللا نائبـــًا لرئيس 
وعبدالعزيـــز  للنقـــل،  العربـــي  االتحـــاد 
للصحـــة  مســـاعدًا  عامـــًا  أمينـــًا  الســـعد 

والسامة المهنية باالتحاد ذاته.

أعضاء بـ “الحر” يتبوأون مناصب قيادية في االتحادات العمالية العربية

حميدان: الكفاءات البحرينية مصدر فخر واعتزاز

حميدان ملتقيا رئيس وأعضاء االتحاد الحر

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

شارك عدد من أعضاء مجلس المفوضين 
وموظفـــي األمانـــة العامة في المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، فـــي برنامج 
بشـــكاوى  معنـــي  وميدانـــي  تدريبـــي 
األطفـــال وآليـــة التعامـــل معهـــا بالمملكـــة 
المتحـــدة، وذلـــك بالتعـــاون مع مؤسســـة 
نايكـــو اإليرلنديـــة الخبيـــرة فـــي قانـــون 
العدالة اإلصاحية لألطفال والممارسات 
الدوليـــة الفضلـــى فـــي ذات الشـــأن. وفي 
الزيارة، تم االطاع على تجارب المملكة 
المتحـــدة المتقدمة في الشـــأن الحقوقي 
األطفـــال  حقـــوق  مجـــال  وفـــي  عمومـــا 
وآليـــة التعامل معها خصوصا، إلى جانب 

تبـــادل الخبرات. كما تم خـــال البرنامج، 
زيـــارة عـــدد مـــن الجهـــات الرســـمية مـــن 
بينها مفوضية إيرلندا الشـــمالية لألطفال 
للتظلمـــات  العامـــة  واألمانـــة  والشـــباب، 

بإيرلنـــدا الشـــمالية، وغيرها مـــن الجهات 
اإلنســـان  حقـــوق  مجـــال  فـــي  العاملـــة 
وذلـــك لاطاع علـــى خبراتهم وتجاربهم 

الناجحة في الشأن الحقوقي.

االطالع على تجارب المملكة المتحدة المتقدمة بالشأن الحقوقي

“الوطنية” تشارك في برنامج تدريبي عن شكاوى األطفال

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفة بـــن أحمـــد آل خليفة، صباح 
أمس الثاثاء، العميد طبيب الشيخ 
فهد بن خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
الملكيـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  قائـــد 

بالوكالة بمناسبة تعيينه.
وخـــال اللقـــاء رحـــب القائـــد العام 

لقوة دفاع البحرين بقائد الخدمات 
بالوكالـــة، متمنيـــًا  الملكيـــة  الطبيـــة 
فـــي  والســـداد  التوفيـــق  دوام  لـــه 
أداء مهامـــه الجديـــدة، مثنيـــا علـــى 
تشـــهده  الـــذي  المســـتمر  التطـــور 
دائمًا الخدمـــات الطبية الملكية من 
الناحيـــة الصحيـــة والعاجيـــة مـــن 

قبل منتسبيها.

القائد العام: تطور مستمر بالخدمات الطبية

“الخارجية” تستدعي القائم باألعمال العراقي
الزياني: التدخل في شؤون البحرين مرفوض

القائـــم  أمـــس  الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت 
باألعمـــال في ســـفارة جمهوريـــة العراق لدى 
البحريـــن مؤيـــد عمـــر عبدالرحمـــن،  مملكـــة 
وأبلغته عن بالغ أســـفها واستيائها لمخالفاته 

المتكررة لألعراف الدبلوماسية.
وأبلـــغ وزير الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني 
القائـــم باألعمـــال العراقـــي اســـتنكار الـــوزارة 
الشـــديد لمـــا قـــام بـــه مؤخـــرا مـــن تصـــرف 
البروتوكـــوالت  مـــع  يتنافـــى  مقبـــول  غيـــر 
الدبلوماســـية فـــي المملكـــة، ويتعـــارض مـــع 
مهامه الدبلوماســـية كقائم باألعمال لســـفارة 
البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  العـــراق  جمهوريـــة 
الشـــؤون  فـــي  مرفوضـــا  تدخـــا  باعتبـــاره 
مـــع  يتناقـــض  البحريـــن  لمملكـــة  الداخليـــة 
المبـــادئ التـــي تنظـــم العاقـــات بيـــن الدول 
المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة. 
وقام وزير الخارجية بتسليم القائم باألعمال 
بهـــذا  رســـمية  احتجـــاج  مذكـــرة  العراقـــي 

الخصوص.

المنامة - بنا
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خيمة فندق فورسيزونز خليج البحرين 
الرمضانية تعود مجددًا

 مع إضافات مميزة هذا العام
الخيمة الرمضانية المفضلة للجميع تعود مجددًا هذا العام مع تفاصيل ساحرة جديدة 

بطابع شرقي مميز، و محطات الطهي و األطباق المحلية و العالمية 

مع اإلضافة الجديدة لهذا العام "تجربة البريميم" التي سوف تشبع حواسك مع مائدة 
كاملة محضرة خصيصًا لكل طاولة وخدمه شخصية راقية

 اجواء رمضانية فاخرة تجسد جوهر الشهر الكريم مع عروض موسيقية حية خالل الغبقة و
 منطقة ترفيهية لألطفال و أسعار خاصة للمجموعات (30 شخص أو اكثر)

 اإلفطار : 35 دينار بحريني – الغبقة : 38 دينار بحريني – تجربة البريميم : 55 دينار بحريني –
األسعار للشخص الواحد

للحجز و االستفسار :
(973) 1711 5500

diningreservations.bahrain@fourseasons.com

THE SPONSORS

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

اســـتقبل القائـــد العام لقـــوة دفاع 
البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمد آل خليفة، صباح 
أمـــس الثاثاء، اللـــواء ركن بحري 
بـــن  آل  إبراهيـــم  محمـــد  أحمـــد 
علـــي قائد ســـاح البحرية الملكي 
بمناســـبة  بالوكالـــة  البحرينـــي 

تعيينه.
وخال اللقاء هنأ القائد العام لقوة 

دفاع البحرين قائد ساح البحرية 
الملكي البحريني بالوكالة بمناسبة 
تعيينه في منصبه الجديد، متمنيًا 
مشـــيدًا   والســـداد،  التوفيـــق  لـــه 
يبذلـــه  الـــذي  الـــدءوب  بالجهـــد 
منتســـبو ســـاح البحريـــة الملكـــي 
البحرينـــي، والذي أضحى ســـاحًا 
بحريـــًا قائمـــًا علـــى أحـــدث النظم 

العسكرية.

القائد العام يهنئ قائد
“البحرية الملكي” بالوكالة

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقر الـــوزارة، أمس، باتريك 
ســـيمونيه، رئيـــس مندوبيـــة االتحـــاد 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األوروبـــي 

والمقيم في الرياض.
اللقـــاء، بحـــث أوجـــه  وجـــرى خـــال 
بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
مملكـــة البحرين واالتحـــاد األوروبي، 

واســـتعراض ســـبل تعزيزها واالرتقاء 
بهـــا إلى مســـتويات أرحـــب بما يحقق 
المصالح المشتركة للجميع، باإلضافة 
إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من 
الموضوعـــات والقضايا ذات االهتمام 
المشـــترك. حضر اللقـــاء رئيس قطاع 
الشـــؤون األوروبية بوزارة الخارجية 

أحمد القرينيس.

االرتقاء بالتعاون مع االتحاد األوروبي

المنامة - وزارة الخارجية

تلقى وزير الخارجية عبداللطيف الزياني أمس اتصاال 
هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية 

العراق الشقيقة فؤاد حسين.
جـــرى فـــي االتصـــال، تأكيـــد عمـــق عاقـــات األخـــوة 
التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشـــقيقين 
في إطـــار االحترام المتبـــادل والتفاهم المشـــترك على 

كافة المســـتويات، وما يجمع بينهما من أواصر األخوة 
وحـــرص  المتبادلـــة،  والمصالـــح  المشـــترك  والتاريـــخ 
البلدين على تطوير العاقات الطيبة التي تربط بينهما 
وتعزيـــز التعـــاون الثنائـــي فـــي مختلف المجـــاالت، بما 
يحقق المصالح المشـــتركة واألهداف المرجوة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية يتلقى اتصااًل من نائب رئيس الوزراء العراقي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/03/527929023335.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2023/5279/bahrain/801231.html



