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دعيج بن سلمان يبحث آليات
التعاون مع نقابة عمال «أسري»

رفيع :التحرك انتهاك سافر أخاقيات مهنة الطب
ٴ��١ت جٱځ��ٙة اڄِب��اء ا٬برػڀٵځة ٘٭ٱٹ��ا بٻجٻض
«٬ٻبٿ اڈـتم��اغڀځٳ» بٱحٱٗ ا٬ف٭ٱاٴځة اّ٬بٿ
ڀٙتؽٮ اچٌ��ػاب ٺإ٘��طاض ٘ػائً ڀػ٠ ً��٠ځٹا
٤ػاغات ا٬تٵٕځ��ٯ اچضاغپ ٺاّ٬ب��ٿ ا٬تٿ اتصعتٹا
ٺؼاغة ا٬ىرة.
ٺل��طضت ٘٭��ٽ أٲ أپ ترػٰ ٦ٳ ٸ��عا ا٬ٵٻٖ ٠ٿ
ذ��ا ٪ذطٺثٷ ،ڀصا ٟ��٬ا٬ٱٻاثځ�� ٣ا٬طٺ٬ځة ٺٰباضئ
ذ٥ٻ ٢اچٴف��اٲ ٺ٤ٻاٴځ��ٳ ا٬ٱٱ٭��٩ة ا٬تٿ ترٕػ
ا٥٬ځاٮ بإٌػابات ٘اٰة با٬ٱؤـفات ا٬رځٻڀة ٰث٫
ا٬ٱؤـف��ات ا٬ىرځ��ة ٺاّ٬بځة٨ ،ٱ��ا أٴٷ ڀٵتٹ٧
بم ٫٩ـا٠ػ أشډ٤ځات ٰٹٵة اّ٬ب.
ٺ٤ا��٬ت ا٬حٱٙځة ٠ٿ بځاٲ أٰ��ؿ إٴٷ «٬ٯ ڀٵٯ إ٬ٽ
٘٭ٱٹ��ا» ٴځ��ة ب ًٙاڄِب��اء اڈـتم��اغڀځٳ ٠ٿ
ا٬ف٭ٱاٴځة ا٬ت٥طٮ بٙػڀٍة اذتحاجځة.
ٺأ٨طت غٍ٠ٹا ا٥٬اِٗ ٬ٱث ٫ٸعٶ ا٬تىػ٠ات ٜځػ
ا٬ٱفؤٺ٬ة ٠ٿ ذا ٪ٺجٻض ٴٻاڀا ذٻ٬ٹا با.٫ٙ١٬
ٰم��ځػاً إ٬ٽ أٴٹا «٬طڀٵا ل٩ٻ٤ ٦ٻڀٷ بٱىطا٤ځة
ٸعا ا٬صبػ».
ٺل��طضت ا٬حٱٙځة ٠ٿ بځاٴٹا «٘٭��ٽ أٲ أبٻابٹا
ٰ١تٻذة أٰاٮ ا٬حٱځٗ ٬٭تم��اٺغ ٺا٬برث ٠ٿ أپ أٰػ
ڀٱؿ اڄِباء ٺ٘ٱ٭ٹٯ.
ٺ٤ا ٪غئځؿ ا٬حٱٙځة ضٰ .رٱط ٘بطاه غ٠ځٗ «٥٬ط
تى��طت ا٬حٱٙځة ـ��اب٥اً إ٬ٽ ا٩٬ثځ��ػ ٰٳ ٸٱٻٮ
اڄِباء ٺأٺو٭ت ّٰا٬بٹٯ إ٬ٽ ا٬ٱٙٵځځٳ ٠ٿ ا٬ب٭ط
ا٬عپ تٙٻضٴا أٲ ت٩ٻٲ أبٻابٹٯ ٺ٤٭ٻبٹٯ ٰ١تٻذة
٬ٵا».
ٺأٌ��ا« ٞت١اجأٴ��ا بٱ��ا ڀحػپ ا٬رطڀ��ث ٘ٵٷ ٠ٿ
اچ٘ډٮ ٰٳ ٴځة ب ًٙاڄِباء اڈـتم��اغڀځٳ ٠ٿ

ٰفتم��١ٽ ا٬ف��٭ٱاٴځة إوطاغ ٘ػڀٍتٷ ٠ٿ ٺ٤ت
ڀتؽاٰٳ ٰ��ٗ ؼڀاغة ٠ػڀ ٣اڈ٘تٱ��اض اّ٬بٿ ا٩٬ٵطپ
٬٭برػڀ��ٳ ٺا٬ٱ٥ػغ ٬ٹا ٴٹاڀة ا٬م��ٹػ ا٬حاغپ ،ٺأٲ
ٸ��ؤڈء اڄِباء ڀبرثٻٲ اتص��اظ شّٻات تىٙځطڀة
ٰ��ٳ ا٬ٱتٻ ٗ٤أٲ تف��اٸٯ ٠ٿ تم��ٻڀٷ ا٬ف��ٱٙة
اّ٬بځة ٬٭ٱٱ٭٩ة ٺتؤثػ ـ��٭باً ٘٭ٽ ٰفا٘ځٹا ٬ٵځ٫
اڈ٘تٱاضڀة اّ٬بځة ا٩٬ٵطڀة».
ٺذ��عغ غئځ��ؿ ا٬حٱٙځة ٰ��ٳ شّٻغة إث��اغة ٸعا
ا٬ٱٻٌ��ٻٖ ��٠ٿ ٺ٤ت تّٱ��د ٠ځ��ٷ ٺؼاغة ا٬ىرة
بحٱځٗ ٰٵم��آتٹا با٬رىٻ٘ ٪٭ٽ اڈ٘تٱاض ا٩٬ٵطپ
ب��ٙط أٲ ٨اٴ��ت ا٬ٱػا��٨ؽ ا٬ىرځة ذى٭��ت ٘٭ځٷ
ـ��اب٥اً ،ٺٸعا ٴّ٥ة ٍٰځئة ترف��ب ٬ځؿ ٬ٻؼاغة
ا٬ىرة ٠رفب ٺإٴٱا ٬٭برػڀٳ .٫٩٨
ٺ��٤ا« ٪ٴر��ٳ ٴٙت٥ط أٲ جٱځٗ ا٩��٬اضغ اّ٬بٿ ٠ٿ
ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ڀىب��ٻ ٺڀٙٱ٘ ٫٭ٽ غ٤ٿ ا٬ٻِٳ،
ٺڀٙٱ ٫ب��ِ ٫٩ا٤اتٷ ٘٭ٽ ا٬ٵٹٻي بٱٹٵة اّ٬ب
ٺج ٫ٙا٬ٱٱ٭٩ة ٠ٿ ٰىا ٞا٬طٺ ٪ا٬ٱت٥طٰة ِبځاً،
ٺڀٵبع أڀة ٠ئة تػڀط أٲ تف��ٿء ٘ٳ ٤ىط أٺ بطٺٲ
٤ىط ٬فٱٙة اّ٬بځب ا٬برػڀٵٿ ٺتٍػ با٬ٱى٭رة
اٙ٬٭ځا ٬٭ٱٱ٭٩ة».
ٺل��طض غ٠ځ��ٗ ٘٭��ٽ أٲ أپ ترػٰ ٦ٳ ٸ��عا ا٬ٵٻٖ
��٠ٿ ذا ٪ذطٺث��ٷ اٲ ود ا٬صبػ ڀصا ٟ��٬ا٬ٱٻاثځ٣
ا٬طٺ٬ځة ٺٰباضئ ذ٥ٻ ٢اچٴفاٲ ٺ٤ٻاٴځٳ ا٬ٱٱ٭٩ة
ا٬تٿ ترٕػ ا٥٬ځاٮ بإٌػابات ٘اٰة با٬ٱؤـف��ات
ا٬رځٻڀة ٰث ٫ا٬ٱؤـفات ا٬ىرځة ٺاّ٬بځة.
٨ٱا أٴٷ ڀٵتٹ ٧بم�� ٫٩ـ��ا٠ػ أشډ٤ځ��ات ٰٹٵة
اّ٬ب.
ٺٴر��ٳ ٨حٱٙځة اِب��اء برػڀٵځٷ ٴٵ��اټ باّ٬بځب

ا٬برػڀٵٿ ا٬ٱص٭ه ٬ٻِٵٷ ٺ٘ٱ٭ٷ أٲ ڀ٥ٻٮ بٹعٶ
اڄ��ٙ٠ا ٪ڄٲ ٰٳ أٸطا ٞاڈ٘تٱ��اض ا٩٬ٵطپ ٌٱاٲ
جٻضة ا٬صطٰات برځث تّاب�� ٣ا٬ٱٙاڀځػ اٙ٬ا٬ٱځة
ٺٸعا ٰا ڀّٱد إ٬ځٷ أپ ِبځب برػڀٵٿ ٜځٻغ.
ٺ��٤ا« ٪ٴرٳ ٨حٱٙځة ٬څِب��اء ا٬برػڀٵځة ا٬ٱٱث٫
ا٬ٻذځ��ط ٬څِب��اء ��٠ٿ ٰٱ٭٩تٵ��ا اٝ٬ا٬ځ��ة ،ٺٴٍٗ
ٰى٭رة ا٬ٻِ��ٳ ٘٭ٽ غأؾ أٺ٬ځاتٵ��ا ضائٱاً ،ٺٴػټ
٠ٿ أِب��اء ا٬برػڀ��ٳ  ٫٨ا٬ٱٹٵځ��ة ٺا٬ٻِٵځة ٠ٿ
أ٘ٱا٬ٹٯ.
أٰ��ا ا��٥٬ٻ ٪أٺ إ٤ر��اٮ اڄِباء ��٠ٿ ٰٻٌٻٖ ٘ٱ٫
٘ػائ��ً ٺا٘تىاٰات ٠ځرتاج إ��٬ٽ ا٬تػڀث ٺ٘طٮ
إوطاغ أذ٩اٮ ٰف��ب٥ة ڈ تىب ��٠ٿ ٰى٭رة أذط
ٺتٍػ با٬ىا٬د اٙ٬اٮ».
ٺأ٨ط غئځؿ ا٬حٱٙځ��ة أٸٱځة أٲ تترػټ ا٬ىرا٠ة
ا٬ٻِٵځة ا٬ٱٹٵځة ٺا٬ٱىطا٤ځة ٘ٵط تٵاٺٰ ٪ٻاٌځٗ
اڄِب��اء ،ٺ٘��طٮ إو��طاغ تٹ��ٯ ٺأذ٩اٮ ٰف��ب٥ٷ
٤ب ٫ا٬ٵم��ػ ،ٺ��٤ا« ٪ٴط٘ٻ ا٬حٱځ��ٗ ٬٭تػڀث ٺأشع
ا٬ٱٻٌ��ٻٖ بحطڀ��ة ّٰ٭٥ة ،ذځ��ث إٲ تٵاٺ ٪ٸعٶ
ا٬ٱٻاٌځ��ٗ بّػڀ٥ة ٜځ��ػ ٰٹٵځة ڀٙػي ـ��ٱٙة
اّ٬بځب ا٬برػڀٵٿ ٬٭مبٹات ،ٺڀؤثػ ـ٭باً ٘٭ٽ أضاء
ا٬ٱٵٕٻٰة اّ٬بځة ٺا٬ىرځة .»٫٩٨
ٺأل��اغ إ٬ٽ أٸٱځ��ة تٙؽڀؽ ٺؼاغة ا٬ىر��ة تٙاٰ٭ٹا
بم��١ا٠ځة ٰٗ  ٫٨اچج��ػاءات ٺا��٥٬ػاغات ا٬صاوة
باڄِباء ،ٺأٲ تم��اٺغٸٯ ٠ٿ ظ٘ ٧٬بػ جٱٙځتٹٯ،
ٺ��٤ا« ٪ٴتّ٭��ٗ ٬٭ٱؽڀط ٰ��ٳ ا٬تٙاٺٲ ٰ��ٗ ٺؼاغتٵا
ا٬ٱٻ٤ػة ا٬تٿ ٘ٻضتٵا ٘٭ٽ ـځاـ��ة ا٬باب ا٬ٱ١تٻخ
ٰٗ جٱٙځ��ة اڄِب��اء ا٬برػڀٵځة ،ٺبٱ��ا ڀىب ٠ٿ
ٰى٭رة ا٬حٱځٗ».

موظفو رعاية «ذوي ااحتياجات»:
ا نستلم عاوة الـ  100دينار
حذيفة إبراهيم

٨م��ٰ ٟٻٔ��١ٻٲ با٬ٱػا��٨ؽ اڈجتٱا٘ځة ا٬صاو��ة بػ٘اڀ��ة ظٺپ اڈذتځاجات
ا٬صاو��ة ٘ٳ ٘طٮ وػ٠ٹ��ٯ ٬٭بط« ٪اٙ٬ډٺة» ا٬ٱصىى��ة ٬٭١ئات ا٬ٱتٙاٰ٭ة
ٰٗ ظٺپ اڈذتځاجات ا٬صاوة ٺا٬باٝ٬ة  100ضڀٵاغ ،ٺا٬تٿ أٰػ بٹا جډ٬ة ا٬ٱ٭٧
ا٬ٱ١طټ.
ٺأٺٌر��ٻا أٴٹٯ ٺغٜٯ ٘ٱ٭ٹٯ بٱػا٨ؽٸٯ ٠ٿ ٰٻا ٗ��٤غ٘اڀة ظٺپ اڈذتځاجات
ا٬صاو��ة ضاش ٫ا٬ٱػا٨ؽ ا٬صاوة بػ٘اڀتٹٯ ،إڈ أٴٹٯ ڈ ڀرى٭ٻٲ ٘٭ٽ اٙ٬ډٺة
ڄـ��باب ٜځػ ٰٙػٺ٠ةٰ ،م��ځػڀٳ إ٬ٽ أٴٷ ڀحب ا٬ٱف��اٺاة بځٵٹٯ ٺبځٳ با٤ٿ
ؼٰډئٹ��ٯ  .ٺأ��٨طٺا أٴٹٯ ڀتٙاٰ٭ٻٲ ،ٺڀتٙػٌٻٲ ٬ٱصت٭�� ٟاڄشّاغ ٰٳ ظٺپ
اڈذتځاجات ا٬صاوة ،ٺڈ ڀٱ٩ٳ ٬ٹٯ أٲ ڀف��تٱػٺا غٜٯ أٴٷ ٘ٱ ٫ٴبځ ،٫إڈ أٴٷ
ڀحب ا٬ٱف��اٺاة ٺاٙ٬طا٬ة ٠ځٱا ڀصته باٙ٬ډٺات ٺا٬ٱ٩ا٠آتٰ .ٳ جاٴبٷ٤ ،ا٪
ٰىطغ ّٰ٭ٗ «�٬ا٬ٻِٳ» إٲ ٰم٩٭ة ٰٳ ٬ٯ ڀفت٭ٱٻا ٘ډٺة ا١٬ئات ا٬ٱتٙاٰ٭ة
ٰ��ٗ ظٺپ اڈذتځاجات ا٬صاوة ٸ��ٻ ٘طٮ ٺ٤ٻٖ ٰف��ٱځاتٹٯ ا٬ٻٔځ١ځة ٌٱٳ

ٴّا ٢ا١٬ئات ا٬ٱصىىة ٬ٹا ت٭ ٧اٙ٬ډٺة.
ٺأل��اغ ا٬ٱىطغ ،ا٬عپ ٘ ٫ٍ٠طٮ ا٩٬م��٘ ٟٳ اـ��ٱٷ ،إ��٬ٽ أٲ ت٭ ٧ا١٬ئات
أضغجت بٱف��ٱځات ٺٔځ١ځة ٰصت٭١ة ،إڈ أٴٷ ٺبف��بب ا٬راج��ة ٬ٹا ٠ٿ شطٰة
ظٺپ اڈذتځاجات ا٬صاوة ،ٺـ��ط ا٬ٵ٥ه ا٬راو٠ ٫ځٹا٠ ،إٴٷ تٱت اڈـتٙاٴة
بٹٯ ٺ١٬تػات ِٻڀ٭ة ٠ٿ ت٭ ٧ا٬ٻٔائ.ٟ
ٺ��٤ا ٪إٲ ٺؼاغة اٙ٬ٱ�� ٫ٺا٬م��ؤٺٲ اڈجتٱا٘ځ��ة ،تٙٱ ٫ذا٬ځاً ٘٭��ٽ إڀحاض ذ٫
٬ماٜ٭ٿ ت٭ ٧ا٬ٻٔائ ،ٟـٻاء ٰٳ شډ ٪تٝځځػ ٰفٱځاتٹٯ ا٬ٻٔځ١ځة ،أٺ إضغاج
ٰف��ٱځاتٹٯ ا٬را٬ځة ٌٱٳ ٠ئة ا٬ٱف��تر٥ځٳ ٬ت٭ ٧اٙ٬ډٺة٨ ،ٻٴٹٯ باڄو٫
ڀٙٱ٭��ٻٲ ٌٱٳ ٴّ��ا ٢شطٰ��ة ظٺپ اڈذتځاجات ا٬صاو��ة ،ٺڀتٙاٰ٭ٻٲ ٰٙٹا
بّػڀ��٥ة أٺ أشػټ .ٺأغجٗ ا٬ٱىطغ أو ٫ا٬ٱم��٩٭ة ٬ٻجٻض ٰم��ا ٫٨با٬ٹځ٫٩
٠ځٱا ڀصته با٬راجة ٬٭ٙٱ٠ ٫ٿ ا٬صطٰة ا٬ٱبال��ػة ٬عٺپ اڈذتځاجات ـ��ٻاء
ٰطغـځٳ ،أٺ ٰمػ٠ځٳ أٺ ٜځػٸا.

«المرور» :دوريات لرصد مخالفات
إزعاج قاطني المناطق السكنية

مدير عام اإدارة العامة للمرور

��٤اٰ ٪طڀػ ٘اٮ اچضاغة اٙ٬اٰة ٬٭ٱػٺغ ا٬م��ځس ٴاوػ بٳ
٘بطا٬ػذٱٳ آ ٪ش٭ځ١ة إٲ اچضاغة ت٭٥ت ٘طة ل٩اٺټ ٰٳ
٤اِٵٿ ٰٵاِ ٣ا٬بطڀٗ ٺا٬ػ٠اٖ ٺٰػتاضپ ٰٵّ٥ة ا٬تصځځٯ
با٬ب��ػ ،ت١ځ��ط تٙٱُط ٘طض ٰ��ٳ ا٬ٱف��تٹتػڀٳ اغت٩اب
ٰصا��١٬ات ٰػٺغڀ��ة ٰٳ ش��ډ ٪إوطاغ أو��ٻات ٰؽ٘حة
ٰ��ٳ ٰػ٨باتٹٯ ٰا ٰٳ ل��أٴٷ إؼ٘اج ٤اِٵ��ٿ ٺٰػتاضپ
ت٭ ٧ا٬ٱٵاِ ٣ٺتٙػڀً أغٺاخ ٺٰٱت٭٩ات ٰف��تصطٰٿ
اّ٬ػڀ٬ ٣٭صّػ .ٺ٘٭ٽ إثػ ظ٤ ٧��٬اٰت اچضاغة بت٩ثځٟ
ا٬طٺغڀ��ات ا٬ٱػٺغڀ��ة ٬ػوط ت٭�� ٧ا٬ٱصا��١٬ات ٺاتصاظ

اچج��ػاءات ا٥٬اٴٻٴځة برٰ ٣ػت٩بځٹا .ٺل��طض ٘٭ٽ أٲ
اچضاغة ٬ٳ تتٹاٺٲ ٰ��ٗ ا٬ٱصا١٬ځٳ ٬څٴٕٱة ٺا٥٬ٻا٘ط
ا٬ٱػٺغڀة.
ٺأل��اغ إ��٬ٽ أٲ اچضاغة ٴٻٸت ٰػاغاً ٘بػ ٨ا٠ة ٺـ��ائ٫
اچ٘ډٮ بصّ��ٻغة ت٭ ٧ا٬ف��٭ٻ٨ځات ا٬ٱػٺغڀة ا٬صاِئة
ذ١أاً ٘٭ٽ أغٺاذٹٯ ٺأغٺاخ اڂشػڀٳ.
ٺأ��٨ط أٲ اچضاغة ٬ٳ تطشػ جٹطاً ٺـ��تٱٍٿ ٤طٰاً ٠ٿ
إٴ��١اظ ا٥٬اٴٻٲ ٺتّبځ�� ٣اڄٴٕٱة ٺا٥٬ٻا٘��ط ٬تر٥ځ٣
أ٤ىٽ ضغجات ا٬فډٰة ا٬ٱػٺغڀة.

بر��ث غئځؿ ٰح٭��ؿ إضاغة ا٬م��ػ٨ة اٙ٬ػبځة ٬بٵاء ٺإوډخ ا٬ف��١ٳ
«أـ��ػپ» ا٬م��ځس ض٘ځج بٳ ـ��٭ٱاٲ بٳ ض٘ځج آ ٪ش٭ځ١ة ـب ٫ٺآ٬ځات
تّٻڀ��ػ ا٬ت��ٙاٺٲ ا٬بٵاء بځٳ إضاغة أـ��ػپ ٺا٬ٵ٥ابة ا٬ٱف��ت٥٭ة ٙ٬ٱا٪
ل��ػ٨ة أـػپ ٬تر٥ځ ٣ا٬ٱى٭رة ا٬ٱمتػ٨ة ٬٭مػ٨ة ٺا٬ٱٻٔ١ځٳ ٘٭ٽ
ذط ـٻاء.
ٺأ٘ػب ،شډ٥٬ ٪ائٷ غئځؿ ا٬ٵ٥ابة ا٬ٱفت٥٭ة ٙ٬ٱا ٪لػ٨ة أـػپ٘ ،ٳ
ض٘ٱٷ ا٬ٱتٻاو٬ ٫٭ٵ٥ابة ٺتػذځبٷ باـتٱػاغ ا٬تٙاٺٲ ٠ځٱا بځٵٹٱا.

تعرض بانوش بحريني
لقرصنة أدت إلى وفاة بحار
تٙػي باٴ��ٻق برػڀٵٿ ٥٬ػوٵ��ة برػڀة أضت إ��٬ٽ ٺ٠اة أذط
براغتٷ اڂـځٻڀځٳ ،شاغج ا٬ٱځاٶ اچ٤٭ځٱځة ٬ٱٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ.
ٺ٤ا٤ ٪ائط ش١ػ ا٬ف��ٻاذ« ٫تٯ إشّ��اغ ا٬ٵځابة اٙ٬اٰة با٬ٻاٙ٤ة،
إثػ ٺو��ٻ ٪ا٬باٴ��ٻق وباخ ا٬ځ��ٻٮ (أٰؿ) إ٬ٽ إذ��طټ ٴ٥اَ
ا٬ت١تځك ا٬برػپ با٥٬ػب ٰٳ جف��ػ ا٬م��ځس ش٭ځ١ة بٳ ـ٭ٱاٲ
با٬رطٰ .م��ځػاً إ٬ٽ أٴٷ ٠ٿ ا٬ٻ٤ت ظاتٷ تٯ ا٬تٙٱځٯ ٘٭ٽ جٱځٗ
ا٬حٹ��ات ا٬ٱٙٵځة بطٺٰ ٪ح٭ؿ ا٬تٙاٺٲ بم��أٲ ا٬ٻاٙ٤ة ٬٭٥ځاٮ
باچجػاءات ا٬ډؼٰة ٺأشع ا٬رځّة ٺا٬رعغ ٰٳ جاٴبٹٯ.
ٺل��طض ٤ائط ش١ػ ا٬ف��ٻاذ٘ ٫٭ٽ ٌ��ػٺغة ت٥ځط ٨ا��٠ة ا٬براغة
بٱٵاِ ٣ا٬ىځط ا٬ٱف��ٱٻخ بٹا ضاش�� ٫ا٬ٱځاٶ ا٬برػڀٵځة ،ٺ٘طٮ
تحاٺؼ ا٬ر��طٺض ا٬برػڀة ٺاڈ٬ت��ؽاٮ باچغل��اضات ا٬تٿ تىطغٸا
٤ځاضة ش١ػ ا٬ف��ٻاذ٠ ٫ٿ ٸعا ا٬صى��ٻن ،ذ١أاً ٘٭ٽ أٰٵٹٯ
ٺـډٰتٹٯ ٺٙ٬طٮ تٙػٌٹٯ ٬٭ٱفاء٬ة ا٥٬اٴٻٴځة.

«البحرين للتدريب» تدشن أول
ناد لـ«الكوتشينج» بالبحرين
ضل��ٵت جٱٙځة ا٬برػڀٳ ٬٭تطغڀب ٺتٵٱځة ا٬ٱٻاغض ا٬بم��ػڀة أٺ ٪ٴاضٍ
٬٭٩ٻتمځٵج «ا٬تٻجځٷ اٙ١٬ا »٪با٬برػڀٳ٬ ،تمحځٗ ٰرتػ٠ٿ ٺٰٱاغـٿ
ا٬تٻجځٷ اٙ١٬اٰ ٪ٳ ٴم��ػ ا٬ٻ٘ٿ ٺا٬ٱٙػ��٠ة ٬٭ٱٹتٱځٳ بٹعا ا٬ٱحا٪
ٺ ٣��٠ا٬ٱٙاڀځػ ا٬طٺ٬ځة ٺا٬ٱٻاثځ ٣اڄشډ٤ځ��ةٰ ،ٳ شډِ ٪ػخ اٙ٬طڀط
ٰٳ ا٬ٱب��اضغات ٺا٬ٱم��اغڀٗ ا٬ٱر٭ځ��ة ٺا٬صاغجځة ـ��ٙځاً ٴرٻ تر٥ځ٣
ا٬تٱځؽ ٺا٬ػڀاضة ٺتٱ٩ځٳ ٰٱاغـة ا٩٬ٻتمځٵج بمٰ ٫٩ٹٵٿ ٺاذتػا٠ٿ
با٬برػڀٳ.
ٺتٵّ٭ ٣أٺ٬ٽ ٙ٠ا٬ځات ا٬ٵاضپ ا٬ځٻٮ ٰٳ شډ ٪ا٬٭٥اء ا٬تٙػڀ١ٿ بث٥ا٠ة
ا٩٬ٻتم��ځٵج با٬برػڀٳ ،ٺڀتٍٱٳ ا٬تٙػڀ ٟبا٬ٱباضغات ا٬تٿ ڀّػذٹا
ا٬ٵاضپ ٬٭ٱحتٱٗ ٺاـ��تٙػاي أبػؼ ا٬تصىىات ٺٰحاڈت ا٩٬ٻتمځٵج،
ا٬تٿ تف��ا٘ط ٠ٿ ترفځٳ ٴٱُ ا٬رځاة ،ٺتّٻڀػ ا٬ٱٻاٸب ا٬مصىځة،
ٺشّ��ٻات ا٬تّٻڀػ ا٬ٻٔځ��١ٿ ٬ؽڀ��اضة اچٴتاجځة ٺا٬ػٌا ��٠ٿ ا٬رځاة
ٺاٙ٬ٱ ٫ٺتر٥ځ ٣اڄٸطا ٞظات ا٬ى٭ة.

«بوليتكنك البحرين» تدشن
 70مشروعً بمعرض تقنية
المعلومات وااتصاات
ضل��ٵت ٨٭ځة ا٬برػڀ��ٳ ا٬ت٥ٵځة «بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀ��ٳ» ،با٬تٙاٺٲ ٰٗ
ٰٙٹ��ط ثځٵ ٧ـ��ٱاغتٰ 70 ،م��ػٺ٘اً ٰتٱځؽاً ٌٱٳ ٰ��ٙػي ٴٕٱتٷ
٬صػڀحٿ ٨٭ځة ت٥ٵځة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ٺاڈتىاڈت ٺاچ٘ډٮ ا٬ٱػئٿ.
ٺتٍٱ��ٳ ا٬ٱٙػي ٰم��اغڀٗ ت٥ٵځ��ة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ٺا٬م��ب٩ات ٺا٬ٻڀب
ٺتّبځ٥ات ا٬ٹات ٟا٬ٵ٥ا ٪ٺٴٕٯ ٤ٻا٘ط ا٬بځاٴات ٺا٬بػٰحځات ٺاڄٙ٬اب
ٺٴٕٯ ا٬ٱٙ٭ٻٰات اچضاغڀة ٺا٬ٻـاَ ا٬ٱتٙطضة.
ٺاتفٱت ا٬ٱم��اغڀٗ ا٬ت٥ٵځة ا١٬ائؽة باڈبت٩اغ ٺ٤اب٭ځة ا٬تٵ١ځع ٺت٭بځة
ذاجة ت٥ٵځة ٰ٭رة ٠ٿ ا٬فٻ ٢ا٬برػڀٵٿ شاوة.
ٺجػټ شډ ٪ا٬ٱٙػي ج٭ف��ات ذٻاغڀة ذ��ٻ ٪ت٩ٵٻ٬ٻجځا ا٬ٱٙ٭ٻٰات
ٺاڈتى��اڈت ل��اغ٠ ٦ځٹ��ا ا��ّ٬ډب اٙ٬اغٌ��ٻٲ ٰ��ٗ ٰصتىځٳ ٰٳ
«بٻ٬ځت٩ٵ »٧ٺٰٙٹط ثځٵ ٧ـٱاغت.
ٺٺٙ٤ت «بٻ٬ځتٵ ٧ا٬برػڀٳ» ٰؤشػاً ات١ا٤ځة ٰٗ ٰٙٹط «ثځٵ ٧ـٱاغت»
أِ٭ ٣اّ٬ػ٠اٲ بٱٻجبٹا أٺ ٪أ٨اضڀٱځة ت٥ٵځة ٰٙ٭ٻٰات ٠ٿ ا٬برػڀٳ،
ذځ��ث ڀتٻ٬ٿ ا٬ٱٙٹط ٰف��ؤٺ٬ځة إ٘��طاض ٺتصّځُ ٺتٵٕځ��ٯ ا٬بػاٰج
ٺا٬طٺغات ا٬تطغڀبځة ٠ځٱا تٵٹً بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ بٱفؤٺ٬ځة تٻ٠ځػ
ا٬بٵځة ا٬ترتځة ٬تٵ١ځع ٸعٶ ا٬بػاٰج ٺ ٣٠أ٘٭ٽ ا٬ٱٙاڀځػ ا٬ٱٙٱٻ ٪بٹا.
ٺبٱٻجب اڈت١ا٤ځة ت٥ځٯ «ثځٵ ٧ـ��ٱاغت» بػاٰ��ج ٰتٵٻ٘ة ٙ٬طض ٰٳ
ِډب «بٻ٬ځت٩ٵ ٧ا٬برػڀٳ» ذځث ڀرى٭ٻٲ ٘٭ٽ ل��ٹاضات اذتػا٠ځة
ٰتٵٻ٘ة ٠ٿ ٰحا ٪ت٥ٵځة ا٬ٱٙ٭ٻٰات ڀتّ٭بٹا ـ��ٻ ٢اٙ٬ٱ ٫ا٬برػڀٵٿ
ٺا٬ص٭ځحٿ ،إٌا٠ة إ٬ٽ ضغٺؾ شاوة ڈـ��ت٩ٱاٰ ٪تّ٭بات ا٬مٹاضات
ا٬ٱٹٵځة اٙ٬ا٬ٱځة.

البحرينيون يتضامنون مع مرضى السكلر
على وسم «»run4sicklecell#
ت١ا٘�� ٫برػڀٵځ��ٻٲ بٱٻا ٗ٤ا٬تٻاو�� ٫اڈجتٱا٘ٿ ٰ��ٗ ذٱ٭ة ٰرٱط
اٙ٬ى١ٻغ«أٴ��ا ٨ٱ��ا أٴا ..أتر��طټ ٰػي ا٬ف��٩٭ػ» ٺا٬ت��ٿ أِ٭٥ٹا
با٬ت��ٙاٺٲ ٰ��ٗ جٱٙځة ا٬برػڀ��ٳ ٬ػ٘اڀة ٰػٌٽ ٥٠ػ ا��٬طٮ ا٬ٱٵح٭ٿ
«ا٬ف��٩٭ػ» ،تؽاٰٵاً ٰٗ ٰم��اغ٨تٷ ٠ٿ «ٰاغاثٻٲ ضبٿ اٙ٬ا٬ٱٿ»٘ ،بػ
ٺـ��ٯ « »run4sicklecell#أپ «أغ ً��٨ڄجٰ ٫ػٌٽ ا٬ف��٩٭ػ».
ٺج��اء ت١ا٘ ٫ا٬ٱحتٱٗ ا٬برػڀٵٿ ٰٗ ا٬رٱ٭ة ٺٴم��ػٺا وٻغاً ٺٰ٥اِٗ
ٰىٻغة ٬ٹٯ ٺ٘باغات ضا٘ٱ��ة ٬٭ٱػٌٽ٠ ،ځٱا ظڀّ ٫آشػٺٲ وٻغٸٯ
ٺٰ٥اِٙٹ��ٯ بٱٙ٭ٻٰات ذٻ ٪ا٬ٱػي ٺ ٨٭ٱ��ات ض٘ٯ ٺتٍاٰٳ ٰٗ
ا٬ٱػٌٽ.
ٺأٺٌر��ت ٰطڀ��ػة ا٬رٱ٭ة ٰٵاٸ��ٰ ٫ٵىٻغ أٴٹا ��٬ٯ تتٻ ٗ٤ا٬ت١ا٘٫
ا٩٬بځػ ٬٭رٱ٭ة ،ٺأٲ ا٩١٬ػة ٨اٴت ٺ٬ځطة ا٬٭رٕة.
ٺ٤ا٬ت ا٬تّ٥ت وٻغة ٬ځطپ ا٬ځف��ػټ ٺ٤ٱت بٵم��ػٸا ٠ٿ ذف��ابٿ
ا٬صان «أٴفتٝػاٮ» ٺٺجطت ت١ا٘ ً
ډ ٨بځػاً ٰٳ غٺاض ا٬رفاب ،بٙطٸا
٨تبت إ٘ډٴاً ٺٴم��ػتٷ ٠ٿ ذف��اب جٱٙځة ا٬برػڀ��ٳ ٬ػ٘اڀة ٰػٌٽ
ا٬ف٩٭ػ؛ ٠ٻجطت أٲ ا٬ت١ا٘٠ ٫ا ٢ا٬تىٻغ ٺا٬تٻٙ٤ات.

الشيخ دعيج بن سلمان يجتمع بالنقابة المستقلة لعمال شركة أسري
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