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ف�ي  العربي�ة  الجواه�ر  معر��ض 

�ش�كله الجدي�د نوفمب�ر الق�ادم
تقرر أن يعقد معرض الجواهر العربية في الفترة من 16 إلى 20 
تحت  والمؤتمرات،  للمعارض  الدولي  البحرين  بمركز   2021 نوفمبر 
رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
موعد  تأكد  الغياب، حيث  من  عــام  بعد  وذلــك  الـــوزراء،  رئيس  العهد 
إقامة أشهر معرض للمجوهرات والساعات الذي طال انتظاره ويعد 
وأكــدت  البحرين.  بمملكة  الفعاليات  أهــم  خارطة  على  فارقة  عالمة 
عدة ماركات عالمية مشهورة وجودها ألول مرة في معرض الجواهر 
لسوق  خاصة  وقطعا  مذهلة  مجوهرات  جميعها  وستعرض  العربية، 

الشرق األوسط. 
ويقدم المعرض المرموق أكثر من 550 عالمة تجارية للمجوهرات 
التصميمات  مــن  كبيرة  مجموعة  ويــعــرض  ــة،  دولـ  35 مــن  والــســاعــات 
الكريمة،  واألحـــجـــار  الثمينة،  والــســاعــات  والــمــعــاصــرة،  الكالسيكية 
الفاخرة  واإلكــســســوارات  الراقية،  الكتابة  وأدوات  الحوائط،  وساعات 

وكثير من المعروضات األخرى.

ممولة  ب�ي�ئ�ات  ع�شر  اأكثر  �شمن  البحرين 

للأعمال في ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا

مراتب  البحرين  مملكة  احتلت 
ــالـــمـــي  ــعـ ــر الـ ــريــ ــقــ ــتــ ــن الــ ــمــ بـــــــــــارزة ضــ
ــة الــنــاشــئــة  ــاديـ ــتـــصـ لــلــمــنــظــومــة االقـ
مؤسسة  تــصــدره  والــــذي   .2021 لــعــام 
ــنـــظـــومـــات الـــنـــاشـــئـــة  ــلـــمـ ــوم« لـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »جـ
الدولية  الشبكة  مع  بالتعاون  ا  سنوّيً
التقرير،  وبــحــســب  األعـــمـــال.  لــريــادة 
بــــرزت الــبــحــريــن ضــمــن أفــضــل عشر 
بوجود  تتمتع  اقتصادية  منظومات 
الـــكـــفـــاءات الــتــقــنــيــة الــمــؤهــلــة على 
ــرق األوســــــــط وشـــمـــال  ــشــ مـــســـتـــوى الــ
إفريقيا »مينا«، كما أتت ضمن أفضل 

فيما  إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  ا  بيئّيً نظاًما   15
يتعلق بمتوسط رأس المال االستثماري للمؤسسات الناشئة العاملة 
العمل  لــصــنــدوق  التنفيذي  الــرئــيــس  وأكـــد  التكنولوجيا.  قــطــاع  فــي 
به  تتمتع  ما  تعكس  التقرير  نتائج  أن  رجب  »تمكين« حسين محمد 
عالية،  مــهــارات  ذات  عاملة  وقـــوى  جــاذبــة،  أعــمــال  بيئة  مــن  المملكة 
المؤسسات  واحتضان  لجذب  البحرين  بيئة  مناسبة  إلــى  باإلضافة 
الناشئة من مختلف دول العالم لالستثمار في السوق البحريني، بما 

في ذلك التكاليف المعيشية الجاذبة لالستثمارات. 

بمنا�شبة الحتفال  �شفحات خا�شة 

ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����ش��ع��ودي
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تــــشــــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــبــــرى الــمــمــلــكــة  ــكــ شــقــيــقــتــهــا الــ
الــســعــوديــة احتفاالتها  العربية 
ــا الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــادي  ــهــ ــومــ ــيــ بــ
بالعالقات  اعـــتـــزاًزا  والــتــســعــيــن، 
ــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة  ــويــ األخــ
والـــمـــتـــمـــيـــزة بـــيـــن الــمــمــلــكــتــيــن 
بمكانتها  وعرفاًنا  الشقيقتين، 
من ثقٍل سياسي  به  تتمتع  ومــا 
وأمـــــنـــــي واقـــــتـــــصـــــادي إقــلــيــمــي 
ــي مـــنـــذ تــأســيــســهــا قــبــل  ــمـ ــالـ وعـ
تسعة عقود، وتقديًرا إلنجازاتها 
التنموية والحضارية المتواصلة 
في ظل القيادة الحكيمة لخادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ــاحــــب  وأشــــــــــــــاد حــــــضــــــرة صــ
الـــــجـــــاللـــــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
ــات  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــق الـ ــمــ ــعــ الـــــمـــــفـــــدى بــ
األخـــويـــة الــوطــيــدة الــتــي تربط 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
والشعبين  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
الـــشـــقـــيـــقـــيـــن ومــــــا تـــشـــهـــده مــن 
تــطــور ونـــمـــاء مــســتــمــر عــلــى كل 
األصــعــدة والــمــســتــويــات، مــؤكــدا 
جاللته حرص مملكة البحرين 
الــــدائــــم عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتــرســيــخ 
هـــذه الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة بين 

آفاق  إلى  بها  واالرتقاء  البلدين 
ــل لـــمـــا فـــيـــه خــيــر  ــمــ أرحــــــب وأشــ

وصالح البلدين الشقيقين.
وقال صاحب السمو الملكي 
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــــوزراء عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
بــمــوقــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
عمقنا  الــســعــوديــة  إن  »تـــويـــتـــر« 
االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، مـــكـــانـــتـــهـــا 
وأفــراحــهــا  نفوسنا  فــي  عظيمة 

أفـــراحـــنـــا، تـــغـــدو الـــيـــوم بــقــيــادة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن 
لتحقيق  عــهــده  ولـــي  ومــســانــدة 
ــا الـــتـــنـــمـــويـــة، تــهــانــيــنــا  ــهــ أهــــدافــ
لها  وتمنياتنا  وشعبها  لقيادتها 
يومها  بمناسبة  االزدهـــار  بـــدوام 

الوطني.
ــه أكـــــدت  ــفـــسـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ
الــعــالقــات  فــعــالــيــات وطــنــيــة أن 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط بـــــيـــــن مـــمـــلـــكـــة 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية الشقيقة ٌتعد نموذًجا 
متميًزا للتالحم الوثيق ووحدة 
مشيدين  الــمــشــتــرك،  الــمــصــيــر 
بــمــا تــشــهــده هـــذه الــعــالقــات من 
تــــطــــور مـــســـتـــمـــر فـــــي مــخــتــلــف 
ــروابــــط  ــل الــ ــي ظــ الــــمــــجــــاالت فــ
األخوية المتينة بين القيادتين 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، بــقــيــادة 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، وأخـــيـــه خـــادم 

الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الــوطــنــي  الـــيـــوم  إن  ــوا  ــالــ وقــ
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الشقيقة هو عيد وطني لمملكة 
ــن، والــــــتــــــي تـــربـــطـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
الــســعــوديــة  الــكــبــرى  بشقيقتها 
على  تقوم  أزلية  تاريخية  جــذور 
روابط األخوة والقربى والمصير 

المشترك.
ــد الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــعــ وتــ

السعودية أكبر شريك اقتصادي 
ــاري لـــمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــجــ ــ وتــ
فــي ظــل ارتـــفـــاع حــجــم الــتــبــادل 
ــاري غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي بــيــن  ــتــــجــ الــ
مــلــيــون دوالر  الــبــلــديــن مــن 494 
دوالر  مليار  إلــى 2.9  عــام 1999 
استثماراتها  وتجاوز   .2020 عام 
في البحرين 6.1 مليارات دوالر.

ــدر الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عــلــي آل  ــ أصـ
خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف، بعد موافقة المجلس األعلى 
 2021 لسنة   (96) رقــم  الــقــرار  للقضاء، 
المسائل  فــي  الــوســاطــة  تنظيم  بــشــأن 
ــذي أعــد  ــ ــقـــرار -الـ ف الـ ــرَّ ــ الــشــرعــيــة، وعـ
للمرأة-  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون 
يطلب  عملية  كــل  بأنها  الوساطة  هــذه 
فيها األطــراف من شخص آخر ُيسمى 
ــيــــط« مــســاعــدتــهــم فــــي ســعــيــهــم  »الــــوســ
يجوز  فيما  تسوية  اتفاق  إلــى  للتوصل 
فيه الصلح من خالفات أسرية لم تصل 
إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى 

شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
يجوز  التي  المسائل  الــقــرار  وحــدد 
ــلـــح عــــن طــــريــــق الـــوســـاطـــة  فـــيـــهـــا الـــصـ
الشخصية  األحـــــوال  مــســائــل  أنــهــا  فـــي 
المتعلقة بالوالية على النفس كدعاوى 
ذلك  فــي  بما  أنــواعــهــا،  بكافة  التطليق 
ــع، والـــنـــفـــقـــات واألجــــــــور،  ــلــ ــُخــ ــلـــب الــ طـ

ــه  ــتـ ــُظــــه ورؤيـ ــ ــْف وحـــضـــانـــة الــصــغــيــر وِحــ
الزوجية  ومسكن  به،  واالنتقال  ه  وضمُّ
وغيرها  المهر،  ودعــاوى  المتعة،  ونفقة 
من دعاوى األحوال الشخصية للوالية 

على النفس.
األنصاري  هالة  أكــدت  جانبها،  من 
للمرأة  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
بال  ستعمل  الوساطة  خدمة  إتاحة  أن 
شـــك عــلــى مـــد مــظــلــة خـــدمـــات مكاتب 
التوفيق األسري وتسريع عملياتها في 
تــســويــة الــمــنــازعــات األســـريـــة وديــــا من 
األهلية  للجهات  الــمــجــال  فــتــح  خـــالل 
اإلرشـــاد  فــي مــجــال  العاملة  والــخــاصــة 
األسري لبذل كل ما يلزم من جهد في 
الــروابــط بين األفــراد  سبيل إعــادة بناء 
لــلــوصــول إلـــى اتـــفـــاق حـــول خــالفــاتــهــم 

األسرية.

كتب إسالم محفوظ:

وصف عدد من المستفيدين 
ــون الــعــقــوبــات  ــانــ ــن تــطــبــيــق قــ مــ
الــبــديــلــة خـــطـــوة اإلفــــــراج عنهم 
ردت  بأنها  القانون  تدابير  ضمن 
إليهم حياتهم مرة أخرى، وكانت 
بــمــثــابــة فــرصــة الــعــمــر الــتــي لن 
يـــفـــرطـــوا فــيــهــا أبــــــدا، مــوجــهــيــن 
شكرهم إلى جاللة الملك وسمو 
ووزيــر  الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى مــنــحــهــم هـــذه 
المجتمع  الفرصة لالندماج في 

ــلـــة حـــيـــاتـــهـــم إلـــى  وتـــغـــيـــيـــر بـــوصـ
الــعــمــل فـــي خـــدمـــة الـــوطـــن ورد 
الــجــمــيــل، وقــــد أجـــمـــعـــوا أنــــه ال 
ــودة ابـــــن إلـــــى حــضــن  ــعــ وصـــــف لــ
والديه، أو أب إلى زوجته وأبنائه 
أو شاب  الغياب،  من  بعد سنوات 
خــســر دراســتــه وفــجــأة فتحت له 
الــدنــيــا أبـــوابـــهـــا مـــجـــددا لــلــعــودة 

واستكمال ما فاته.
أن  الخليج«  لـ»أخبار  وأكـــدوا 
عودتهم إلى ذويهم مرة أخرى باب 
أمل سيستغلونه جيدا ويعاهدون 
من خالله أن يكونوا عونا وسندا 

مــنــحــتــهــم  أن  ــعــــد  بــ ــبـــحـــريـــن  ــلـ لـ
فــرصــتــهــم الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا ســـرد 
تغيرت  وذووهـــم كيف  عــدد منهم 
حــيــاتــهــم بـــعـــد اســـتـــفـــادتـــهـــم مــن 
القانون، وكان القاسم المشترك 
بــيــنــهــم جــمــيــعــا هــــو حـــضـــورهـــم 
بـــرامـــج الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب في 
تضمن  التي  المختلفة  المراكز 
لهم االستماع لمحاضرات عامة 
في مجاالت عدة ما بين توعوية 
عليهم  بتأثيرها  شعروا  وثقافية 
إلعــــــادة دمــجــهــم فـــي الــمــجــتــمــع 
مــــرة أخـــــرى، فـــي حــيــن أنــــه على 

الــمــســتــوى الـــخـــاص يــعــيــش كل 
منهم حريته بطريقته الخاصة، 
زفافه  لحفل  يستعد  من  فمنهم 
وآخــــــر يــســتــمــتــع بـــرفـــقـــة أبــنــائــه 
وآخرون أصروا وعاهدوا أنفسهم 
ولحاق  دراستهم  استكمال  على 
خلف  سنواتهم  خــالل  فاتهم  مــا 
الــقــضــبــان بــســبــب خــطــأ ارتــكــبــوه 
أن يــضــيــع  وكــــــاد  ونــــدمــــوا عــلــيــه 
عــمــرهــم لــــوال فــرصــة الــعــقــوبــات 

البديلة.

كتب علي عبداخلالق:

شملت قائمة »فوربس الشرق 
األوسط« ألكثر الشباب تأثيًرا في 
الوطن العربي تحت سن الثالثين 
الــشــبــاب  مـــن  اثــنــيــن   .2021 لــعــام 
البحرينيين وهما أحمد العوضي 
ــود الــــشــــريــــكــــان  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ وأحـــــــمـــــــد مـ
أول  »دكــتــوري«،  لشركة  المؤسسان 
ــارات طــبــيــة  ــتــــشــ ــدم اســ ــقـ مــنــصــة تـ
ومرخصة  البحرين،  في  ُبعد  عن 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  من 

المهن والخدمات الصحية.
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ وأكــــــــد الــ
ــلــــخــــدمــــات  ــة دكــــــــتــــــــوري لــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
اإللــكــتــرونــيــة، أحــمــد مــحــمــود أن 

إلــى  الـــوصـــول  اســتــطــاع  التطبيق 
أكــثــر مـــن 20 ألـــف مــريــض خــالل 
أقل من عام، وتقديم أكثر من 100 
ألف دقيقة استشارة طبية لـ8 دول 

مختلفة.
ــار الــخــلــيــج«،  ــبـ ـــ»أخـ ــاف لـ ــ وأضــ
شراكات  في  الدخول  على  »عملنا 
البحرين،  فــي  جمعيات  عـــدة  مــع 
لـــتـــقـــديـــم اســـــتـــــشـــــارات مــجــانــيــة 
أن  إلــى  المجتمع«، مشيًرا  ألفــراد 
أعضاء  الــشــراكــات ستشجع  »هــذه 
األطباء  استشارة  على  المجتمع 
ــم والـــعـــالج  بــنــشــاط وتــلــقــي الـــدعـ

بقدر ما يحتاجون«.

م�ستفيدون من العقوبات البديلة لـ»اأخبار الخليج«:

ح�ي�ات�ن��ا ردت اإل�ين���ا.. ول��ن ن�ف��رط ف�ي ف�ر�ش��ة ال�ع�م�ر

بح�رين�ي��ان �شم�ن الأك��ثر تاأثي�را بي�ن ال�ش�باب العرب�ي

البحرين تحتفي باليوم الوطني لل�ش�عودية
ــن ــي ــت ــك ــل ــم ــم ــن ال ــيـ ــــك: عــــاقــــات اأخـــــويـــــة وطــــيــــدة بـ ــل ــ ــم ــ ال

ول�ي العه�د رئي��س الوزراء: ال�ش�عودية عمقن�ا ال�ش�تراتيجي ومكانتها عظيمة في نفو�ش�نا

ال�ش�رعية الم�ش�ائل  ف�ي  الو�ش�اطة  تنظي�م  ق�رار  اإ�ش�دار 

وديا الأ�سرية  المنازعات  ت�سوية  ت�سريع  للمراأة:  الأعلى 

ص13 مال وأعمال

ص2و٧ أخبار البحرين

ص8

ص4

أخبار البحرين

أخبار البحرين

} أحمد العوضي وأحمد محمود.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.} جاللة الملك. } سمو ولي عهد السعودية.} خادم الحرمين الشريفين.

ص12 مال وأعمال

ص10و11 التفاصيل

والتدري�ب  التعلي�م  ق�ط�اع��ي  تط�وي��ر 

والتكنولوجي�ا الع��ولمة  متغي�رات  وف�ق 

ــارك آل خــلــيــفــة نـــائـــب رئــيــس  ــبـ ــد ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـ أكــ
مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب أن 
مملكة البحرين تولي الخطط التنموية الهادفة في قطاعي التعليم 
والتدريب األولوية القصوى، نظرًا إلى دورهما المحوري في تحقيق 
أهداف التنمية الُمستدامة، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأضاف سمّوه أن الحكومة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
والبرامج  المشروعات  جميع  ُمجريات  تتابع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

المرتبطة بقطاعي التعليم والتدريب.
لتطوير  األعلى  المجلس  اجتماع  تــرؤس سموه  ذلك خالل  جاء 
أّن  شــدد ســمــوه على  واألربــعــيــن، حيث  الــخــامــس  والــتــدريــب  التعليم 
مملكة البحرين مستمرة في تنفيذ الخطط االستراتيجية الوطنية 
المتعلقة بتطوير قطاعي التعليم والتدريب بما يتواءم مع المتغيرات 
بالعولمة  المرتبطة  تلك  وخصوصًا  العالم،  يشهدها  التي  الجديدة 

والقائمة على التطور التكنولوجي السريع.

ص3

ص23

أخبار البحرين

جواهر الخليج

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل ترؤسه االجتماع.

} حسين رجب.
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} �صمو ال�صيخ نا�صر يلتقي عددا من الطلبة المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات بحضور وزير شؤون الشباب والرياضة.

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــن 
مـــمـــثـــل جـــالـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــد  ــمـ حـ
وشؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
الــتــطــوعــي يعّد  الــعــمــل  الــشــبــاب أن 
ــزا مــهــمــا فــي الــتــقــدم واالزدهـــــار  رمــ
البحرين  مملكة  وتعتبر  والـــرقـــي، 
العمل  في  المتقدمة  الدول  إحدى 
ــارز  ــبـ ــدور الـ ــ ــ الـــتـــطـــوعـــي فــــي ظــــل الـ
لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي الـــذي يحظى 
صاحب  حضرة  من  واهتمام  بدعم 

الجالة الملك المفدى.
جاء ذلك خال استقبال سموه، 
بــحــضــور أيــمــن بــن تــوفــيــق الــمــؤيــد 
ــة،  ــاضـ ــريـ وزيـــــر شـــــؤون الـــشـــبـــاب والـ
من  المتطوعين  الطلبة  من  عــددا 
وأشـــاد  لــلــبــنــات.  الملكية  الــجــامــعــة 
ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـــن حــمــد آل 
ــــدور الـــكـــبـــيـــر لــلــطــلــبــة  ــالـ ــ خــلــيــفــة بـ
الملكية  الجامعة  من  المتطوعين 
ــي إخــــــــراج الـــعـــديـــد مــن  لـــلـــبـــنـــات فــ
المجتمعية  واألنشطة  الفعاليات 
فـــي الــمــمــلــكــة بــحــلــة مــمــيــزة تــؤكــد 
المعطاء  البحريني  الشباب  مكانة 
المساهمة  مــواصــلــة  عــلــى  والـــقـــادر 
فـــي إبــــــراز جـــــودة ومـــكـــانـــة الــشــبــاب 
البحريني على المستوى الخارجي 

الفارقة  العامات  إحدى  بات  حتى 
فـــي الــمــحــافــل الــخــارجــيــة بــعــد أن 
الــعــديــد مــن المحافل  شــاركــوا فــي 

خال الفترة الماضية.
وأوضـــــــح ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر 
الــعــمــل  أن  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  بــ

ــتـــطـــوعـــي الــمــجــتــمــعــي لــــه آثــــار  الـ
وخــاصــة  المجتمع  عــلــى  إيــجــابــيــة 
الــشــبــاب فــي اكــتــســاب الــمــزيــد من 
ــارات، وتــحــقــيــق  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـــخـــبـــرات والـ
ــة الــــخــــاصــــة  ــلــ ــيــ ــبــ ــنــ األهــــــــــــــــداف الــ
بــــاالرتــــقــــاء بــالــمــجــتــمــع فــــي شــتــى 

أنه حريص  مبينا سموه  مجاالته، 
دائـــمـــًا عــلــى تــقــديــم كـــامـــل الــدعــم 
فـــي مختلف  الــبــحــريــنــي  لــلــشــبــاب 
الـــمـــجـــاالت إضـــافـــة إلــــى إبـــــراز دور 
الجميع  ــم  ودعــ الــتــطــوعــي  الــعــمــل 

لتحقيق كافة األهداف.

وتـــمـــنـــى ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر 
التوفيق  كــل  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
من  المتطوعين  للطلبة  والنجاح 

الجامعة الملكية للبنات.
ــع ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن  ورفــ
التهاني  خــالــص  خليفة  آل  حــمــد 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن  ــ ــى خـ إلــ
الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــدالــعــزيــز 
العربية  المملكة  مــلــك  ســعــود  آل 
السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى 
العربية  للمملكة  الــوطــنــي  الــيــوم 
التهاني  رفع سموه  كما  السعودية، 
الملكي األمير  السمو  إلى صاحب 
عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد 
رئيس  نــائــب  العهد  ولــي  ســعــود  آل 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــدفــــاع  مـــجـ
فـــي الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الــشــقــيــقــة. وأعـــــــرب ســـمـــو الــشــيــخ 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة عــن  بــ نـــاصـــر 
للمملكة  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــــزيــــدا مــن  الـــعـــربـ
الــتــقــدم واالزدهـــــــار فـــي ظـــل قــيــادة 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 

الشقيقة. 

هناأ ال�سعودية باليوم الوطني..

نا�سر بن حمد ي�ستقبل الطلبة المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات

اســتــقــبــل الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئيس 
الشيخ  ســمــو  أمــــس،  بمكتبه  ــيـــد-19(  ــوفـ )كـ كـــورونـــا 
عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس 
الطيبة،  الكلمة  لجمعية  الفخري  الرئيس  الــوزراء 
والتي  التطوعي،  للعمل  سموه  جائزة  سلمه  حيث 
تـــم مــنــحــهــا لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، للفريق 
الوطني والكوادر البحرينية الموجودة في الصفوف 
األمامية في مواجهة جائحة كورونا، وذلك تقديرا 
وتكريما إلسهاماتهم البارزة وتضحيانهم النبيلة في 

التصدي للجائحة.
وخال اللقاء، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد 
الطبي  الوطني  الفريق  أن  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
ــيـــد-19( فـــي ظل  ــوفـ لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا )كـ
تــوجــيــهــات حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، وبقيادة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  من  للفريق  حكيمة 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
والــمــؤســســات  وبــتــعــاون مختلف األجـــهـــزة  الــــــوزراء، 
الحكومية واألهلية ووعي أبناء شعب البحرين، قد 
لتصبح  بــاهــرة،  نجاحات  تحقيق  في  الفريق  نجح 
التعامل  فــي  بــه  يحتذى  نموذجا  البحرين  مملكة 
واســعــة من  إشـــادة  إجــراءاتــهــا  ولتنال  الجائحة،  مــع 
مختلف المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة.

وأشاد بما يوليه سمو الشيخ عيسى بن علي آل 
التطوعي  العمل  لمسيرة  واهتمام  دعم  من  خليفة 
العديد  تبني سموه  البحرين من خال  في مملكة 
من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ هذه الثقافة 
بينها  ومن  البحريني،  المجتمع  داخــل  والممارسة 
استطاعت  والــتــي  الــتــطــوعــي،  للعمل  ســمــوه  جــائــزة 
على مدى أحد عشر عاًما أن تكون عاما مهما في 
التحفيز والتشجيع على العمل التطوعي والخيري 

بما يخدم المجتمع البحريني.
وأعرب عن سعادته واعتزازه بمنح جائزة سموه 
وللعام الثاني على التوالي للفريق الوطني للتصدي 
في  الموجودة  البحرينية  والكوادر  كورونا  لفيروس 
مؤكدا  الجائحة،  مواجهة  فــي  األمــامــيــة  الصفوف 
المجتمع  تــقــديــر  مــــدى  يــجــســد  الــتــكــريــم  هــــذا  أن 
الفريق ليا ونهارا  التي يبذلها  البحريني للجهود 
المواطنين  وسامة  صحة  على  الحفاظ  أجل  من 
والــمــقــيــمــيــن، وأن ذلـــك يــشــكــل دافـــًعـــا إضــافــًيــا لهم 

لمواصلة الجهد والعطاء.
وأثنى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
التي  النبيلة  اإلنــســانــيــة  الــرســالــة  عــلــى  خليفة  آل 
تقوم بها جمعية الكلمة الطيبة ودورها في تعميق 
معاليه  معرًبا  المجتمع،  في  والتطوع  العطاء  قيم 
من  مزيًدا  عليها  والقائمين  للجمعية  تمنياته  عن 

النجاح والتوفيق.
من ناحيته، أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة عن خالص شكره وتقديره للفريق طبيب 
الجهود  على  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ 
الــتــي يــقــوم بــهــا وأعـــضـــاء الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا، والــتــي كـــان لــهــا أثــرهــا 
أقل معدالت ألعداد اإلصابات  الواضح في تحقيق 
والوفيات، وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة 

إقليمية ودولية متقدمة.
ــتـــزاز جــمــيــع أبــنــاء  وأعــــرب ســمــوه عــن فــخــر واعـ
الــبــحــريــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى أرضـــهـــا بــالــعــطــاءات 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــي تـــقـــدمـــهـــا الـ ــتــ ــات الـــنـــبـــيـــلـــة الــ ــيـ ــحـ ــتـــضـ والـ
في  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  الــمــوجــودة  البحرينية 
تكريمهم  قــرار  أن  سموه  مؤكدا  الجائحة،  مواجهة 
الثاني  للعام  الــجــائــزة  ومنحهم  النسخة  هــذه  فــي 
بجهودهم  وعرفاًنا  لهم  تقديًرا  جــاء  التوالي،  على 
أروع  تحمل  وهي  متواصلة  مازالت  التي  المخلصة 

المعاني والقيم في البذل والعطاء.
الوطنية  الــنــمــاذج  تكريم  أن  على  سموه  وشــدد 
الرائدة في مجال العمل الخيري هو نهج بحريني 
أصيل وثقافة تحرص جمعية الكلمة الطيبة ولجنة 
للشباب  دافًعا  لتكون  عليها  الحفاظ  على  الجائزة 
واإلســهــام في  التطوعي  العمل  االنــخــراط في  على 

خدمة المجتمع.
ونوه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى 
أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات 
الــمــوقــرة في  والــحــكــومــة  المملكة  دعـــم جــهــود  فــي 
مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، وأن ذلـــك يــأتــي فــي إطــار 
باعتبارها  المجتمعية  والشراكة  المسؤولية  تفعيل 
التنمية  مسيرة  تــدعــم  الــتــي  المهمة  األدوات  أحــد 
مختلف  فــي  المملكة  تــشــهــدهــا  الــتــي  الــمــســتــدامــة 

القطاعات.
وأعــــــرب ســـمـــوه عـــن تــمــنــيــاتــه لــفــريــق الــوطــنــي 
معالي  بــرئــاســة  كــورونــا  لــفــيــروس  للتصدي  الطبي 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
مزيدا من اإلنجازات ومواصلة النجاح في مواجهة 
الجائحة، سائا سموه المولى عز وجل أن يحفظ 
الحكيمة  القيادة  في ظل  وشعبها  البحرين  مملكة 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صــاحــب  لحضرة 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، وتوجيهات جالته 
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  وجهود  السديدة، 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء،.
رئيس مجلس  بوهزاع  اللقاء حسن  وقد حضر 
العربي  االتحاد  رئيس  الطيبة  الكلمة  إدارة جمعية 
جمعية  رئيس  نائب  بوحسن  صالح  وأنـــور  للتطوع 
الكلمة الطيبة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي.

خالل ت�سلمه »جائزة عي�سى بن علي للعمل التطوعي«.. ال�سيخ محمد بن عبداهلل:

ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي ب��ت��وج��ي��ه��ات ال��م��ل��ك وق��ي��ادة ول��ي 

ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ح��ق��ق ن��ج��اح��ات ب��اه��رة

ال�س�يخ عي�س�ى ب�ن عل�ي: البحري�ن تفخ�ر بالك�وادر البحريني�ة

} الشيخ محمد بن عبداهلل يتسلم جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي.

اهلل  عطية  بــن  سلمان  الشيخ  الــلــواء طبيب  قــام 
الجامعي  حــمــد  الــمــلــك  مستشفى  قــائــد  خليفة  آل 
الصحية  الرعاية  ألكاديمية  ميدانية  تفقدية  بزيارة 
ــرور ثـــاث ســـنـــوات على  بــالــمــســتــشــفــى، تــزامــنــا مـــع مــ
تأسيسها وانطاقا مع بدء تدريب الفوج التاسع من 
برنامج دبلوم التمريض العملي.  وتفقد اللواء طبيب 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن عــطــيــة اهلل آل خــلــيــفــة الــمــرافــق 
الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــدريــب  الــعــمــل  األكـــاديـــمـــيـــة وورش 
العاملين الصحيين من مختلف القطاعات الصحية 
ليكتسبوا  وعــمــلــيــا،  مهنيا  الــبــحــريــن  مملكة  داخــــل 
المهارات الازمة وبناء القدرات والكفاءات باعتبارهم 
الخدمات  نوعية  تحسين  فــي  وأســاســيــا  مهما  جـــزءا 

وجودتها.
 ثم استمع إلى شرح عن الدورات التي تتميز بها 
الخبرة  ذوو  التي يقدمها  الصحية  الرعاية  أكاديمية 
الموظفين  لتدريب  المجال  هــذا  فــي  واالخــتــصــاص 
والمتدربين وصوال بهم إلى الكفاءة الفنية الماهرة. 
عطية  بــن  سلمان  الشيخ  طبيب  الــلــواء  وأثــنــى   
التعليم  مــركــز  عــلــى  الــقــائــمــيــن  عــلــى  خليفة  آل  اهلل 
ــا يــقــومــون بـــه من  واالحــــتــــراف فـــي الــمــســتــشــفــى ومــ
إنجازات في تطوير وتدريب الكادر الطبي والتمريضي 
واإلداري، بما يتناسب مع اللوائح والقوانين واألهداف 
الحديثة  التقنية  وســائــل  اســتــخــدام  مــع  الموضوعة 

وتوظيفها للتدريب المستمر.

قائ���د م�ست�س���فى المل���ك حم���د يتفق���د اأكاديمي���ة الرعاي���ة ال�سحي���ة

} قائد م�صت�صفى الملك حمد خالل تفقد الأكاديمية.

لدى تروؤ�سه اجتماع المجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب..

ال�����س��ي��خ م��ح��م��د ب����ن م����ب����ارك: ت���ط���وي���ر ق���ط���اع���ي ال��ت��ع��ل��ي��م 

وال����ت����دري����ب وف�����ق م���ت���غ���ي���رات ال���ع���ول���م���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
أكـــد ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
آل خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس 
تــولــي  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  أن  والــــتــــدريــــب 
الــخــطــط الــتــنــمــويــة الــهــادفــة فــي قطاعي 
التعليم والتدريب األولوية القصوى، نظرًا 
أهداف  تحقيق  في  المحوري  دورهما  إلى 
بالنفع  يــعــود  بــمــا  الــُمــســتــدامــة،  الــتــنــمــيــة 
بفضل  بثبات  تمضي  التي  المملكة  على 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  توجيهات 
الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
المفّدى، لتكون نموذجًا متقدمًا في نوعية 
على  والتدريب  التعليم  ُمخرجات  وجــودة 

مستوى المنطقة واإلقليم.
وأضــــاف ســمــّوه أن الــحــكــومــة بــرئــاســة 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، وفـــــي ضـــــوء مــتــطــلــبــات الــعــصــر 
المستقبلية،  البحرين  مملكة  وتطلعات 
تـــتـــابـــع ُمــــجــــريــــات جـــمـــيـــع الـــمـــشـــروعـــات 
التعليم  بــقــطــاعــي  الــمــرتــبــطــة  والـــبـــرامـــج 
والتدريب، والتي أظهرت ُمخرجاتها تطورًا 
نوعيًا انعكس إيجابًا على تحقيق التنمية 
الــمــجــاالت ومختلف األصــعــدة،  كــافــة  فــي 
إذ تــتــبــوأ الــبــحــريــن مــســتــوى مــتــقــدمــا في 
ــة الــمــعــنــيــة  ــيــ ــدولــ ــرات الـــتـــقـــاريـــر الــ ــ ــؤشـ ــ مـ
التنمية  وقــطــاعــات  والـــتـــدريـــب  بــالــتــعــلــيــم 

البشرية.
اجتماع  ترؤس سموه  ذلك خال  جاء 
المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب 
الخامس واألربعين، حيث شدد سموه على 
تنفيذ  فــي  مستمرة  الــبــحــريــن  مملكة  أّن 
الخطط االستراتيجية الوطنية المتعلقة 
ــتــــدريــــب  ــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــ ــاعـ ــطـ بـــتـــطـــويـــر قـ
ــواءم مـــع الــمــتــغــيــرات الــجــديــدة  ــتــ وبـــمـــا يــ
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــالـــم، وخـــصـــوصـــًا تلك 
المرتبطة بالعولمة والقائمة على التطور 
التكنولوجي السريع، منّوها سمّوه إلى أّن 
رؤيــة  تحقيق  ُمتطلبات  أولــويــات  أهــم  مــن 
البحرين 2030، ترسيخ وتفعيل السياسات 
المبني  التعليم  تــطــويــر  فــي  تسهم  الــتــي 

عــلــى الــتــدريــب الــمــهــنــي والــتــقــنــي، بــهــدف 
الوطنية  الــعــامــلــة  الــقــوى  وتـــزويـــد  تــأهــيــل 
المتخصصة  والمهارات  المعارف  بأحدث 
والمتطورة التي يحتاج إليها سوق العمل.

وخال االجتماع؛ قّدم السيد أيمن بن 
توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة 
التعليم  جـــودة  هيئة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
آخـــر مستجدات  إيـــجـــازًا حـــول  والــتــدريــب 
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر الــتــعــلــيــم ما 
بعد المدرسي )ما بعد المرحلة الثانوية(، 
الــمــبــادرات  والــتــي تتضمن مــجــمــوعــة مــن 
مــا بعد  التعليم  تــطــويــر  الــتــي مــن شــأنــهــا 
وربطها  مخرجاته  جـــودة  ورفـــع  الــمــدرســي 
باحتياجات سوق العمل من خال تطوير 
واستحداث  العالي  التعليم  مؤسسات  أداء 
مدى  التعلم  ثقافة  وتعزيز  مرنة  مسارات 
لتطوير  األعلى  المجلس  وجه  إذ  الحياة، 
التعليم والتدريب الجهات المعنية بتنفيذ 
التعليم  لتطوير  االستراتيجية  المبادرات 
ما بعد المدرسي ومواصلة الجهود للتأكد 
من سير العمل بالصورة التي تحقق أفضل 

النتائج.
تطوير  المجلس  استعرض  ذلــك  بعد 
آليات تقويم المؤهات العلمية، حيث قّدم 
عام  مــديــر  مــبــارك جمعة  الــدكــتــور محمد 
شؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم 

المؤهات  لتقويم  الوطنية  اللجنة  رئيس 
العلمية عرضا تضمن أهم آليات التطوير 
اللجنة،  عمل  ضمن  استحداثها  تم  التي 
وتيرة  وما نتج عنها من تغيير جــذري في 
إنجازها وسرعة العمل ونوعية تعاطيها مع 
مختلف الحاالت الواردة إليها فيما يخص 
طــلــبــات مــعــادلــة الـــمـــؤهـــات األكــاديــمــيــة، 
المعادلة  نظام  استحداث  عنه  نتج  حيث 
المشروطة ووضعه حيز التنفيذ من خال 
التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية وبقية 
الجهات الحكومية ذات العاقة، انخفاض 
إفادة المعادلة  الفترة المستغرقة إلصدار 
إلى ما يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع 
على أقصى حد مقارنة بالفترات السابقة 
التي كان يستغرق إصدار المعادلة فيها ما 
قــد يفوق 12 شــهــرًا. وفــي هــذا الخصوص 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــنــــة الـ ــلــــجــ ــــس الــ ــيـ ــ ــــرض رئـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
التحسينات  العلمية  الــمــؤهــات  لتقويم 
تــمــت عــلــى نــظــام عــمــل اللجنة مثل  الــتــي 
أصــول  لتسليم  الشخصي  الحضور  إلــغــاء 
الموقع  عبر  بتحميلها  واالكتفاء  الوثائق 
على  االعتماد  مــن  والتقليل  اإللكتروني، 
االجـــتـــمـــاعـــات الــرئــيــســيــة لــلــجــنــة التــخــاذ 
القرارات عبر تفعيل نظام التمرير والعمل 
الــمــبــاشــر بــيــن رئــيــس الــلــجــنــة واألعـــضـــاء 
الــمــخــتــصــيــن، مــــع إشـــــــراك مــمــثــلــيــن عــن 

مختلف الجهات ذات العاقة، األمر الذي 
ــر فـــي تــبــســيــط وتــســريــع  كـــان لـــه بــالــغ األثــ
ــراءات مـــع ضــمــان جــودتــهــا، مضيفًا  ــ ــ اإلجـ
آليات  تطوير  عملية  تضمنته  مــا  أبــرز  أّن 
التنظيمي  اإلطار  استحداث  اللجنة  عمل 
الصادرة  بالمؤهات  لاعتراف  وضوابطه 
عبر نظام التعلم اإللكتروني ووضعه فعليًا 
حيز التنفيذ، وكذلك التنسيق مع الجهات 
ذات العاقة لاعتراف بالمؤهات الصادرة 

عبر نظام احتساب الخبرة التراكمية.
ــأن الـــتـــحـــّول الــكــبــيــر فــــي وتـــيـــرة  وبــــشــ
العلمية خال  الــمــعــادالت  إفــــادات  ــدار  إصـ
بّين  السابق،  بالوضع  مقارنة  وجيزة  فترة 
المؤهات  لتقويم  الوطنية  اللجنة  رئيس 
العلمية مجموعة من األرقام واإلحصاءات 
ــي عــكــســت تــــطــــورًا وزيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــي  ــتـ الـ
ــادات الــمــعــادالت الــعــلــمــّيــة، وقــد  ــ ــدار إفـ إصــ
مستوى  عــلــى  تحقق  بــمــا  المجلس  أشـــاد 
ــات عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة  ــيــ تـــطـــويـــر آلــ
يحافظ  بما  العلمية،  المؤهات  لتقويم 
على جودة العمل ويحفظ حقوق ومصالح 
يتقدمون  الــذيــن  والمقيمين  المواطنين 
بــطــلــب الـــمـــعـــادلـــة مـــع اســتــيــفــائــهــم كــافــة 

االشتراطات المطلوبة.
ــلــــى لــتــطــويــر  ونــــاقــــش الــمــجــلــس األعــ
التقرير  اجتماعه  فــي  والــتــدريــب  التعليم 
المرفوع من المدير العام لشؤون المدارس 
الثاني  الــســنــوي  المؤتمر  تــوصــيــات  بــشــأن 
لــلــجــان الـــدائـــمـــة بــغــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
الــبــحــريــن، حــيــث اســُتــعــرضــت الــتــوصــيــات 
الخاصة بالتعليم والتدريب على مختلف 
المتعلقة  المقترحات  مناقشة  مع  فئاتها 
المجلس  وافــق  وقد  معها،  التعامل  بسبل 
عــلــى الــتــوصــيــات واإلجــــــراءات الـــــواردة في 
بتكليف جميع  ووجـــه  الــمــرفــوع،  الــتــقــريــر 
باتخاذ  التوصيات  بهذه  المعنية  الجهات 
التنفيذ  حيز  المقترحات  لوضع  يلزم  ما 
لــدى كل جهة مع  العمل  أولــويــات  بحسب 
التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  موافاة 
والتدريب بالمستجدات على هذا الصعيد 

بشكل دوري.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك لدى ترؤسه اجتماع المجلس.
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كتب علي عبدالخالق:

كــشــفــت قـــائـــمـــة »فــــوربــــس الـــشـــرق 
األوســــــط« ألكــثــر الــشــبــاب تـــأثـــيـــًرا في 
الـــوطـــن الــعــربــي تــحــت ســـن الــثــاثــيــن 
بــحــريــنــيــيــن  وجــــــود  عــــن   .2021 ــام  ــعـ لـ
محمود  وأحمد  العوضي  أحمد  وهما 
الشريكان المؤسسان لشركة »دكتوري«، 
استشارات طبية عن  تقدم  أول منصة 
ــة مــن  ــرخـــصـ ــريـــن، ومـ ــبـــحـ ــي الـ ُبـــعـــد فــ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل 

والخدمات الصحية.
وشـــــــارك الـــعـــوضـــي ومـــحـــمـــود فــي 
 .2020 أبــريــل  إطــاقــه  مــنــذ  التطبيق 
الــوصــول  للمستخدمين  يتيح  الـــذي 
ــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة عــلــى مـــدار  إلــ
الــســاعــة طـــوال أيـــام األســبــوع، بما في 
ذلــــك اســـتـــشـــارات الــطــبــيــب بــالــفــيــديــو 
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــبـــيـــة اإللـ ــات الـــطـ ــ ــفـ ــ ــوصـ ــ والـ

ــة مــع  ــراكـ ــالـــشـ والـــتـــقـــاريـــر الـــطـــبـــيـــة، بـ
الــمــســتــشــفــيــات الــبــحــريــنــيــة، بــمــا في 
التخصصي  الــســام  مستشفى  ذلـــك 

والمستشفى الملكي.
ــة فـــــي تـــوســـيـــع  ــركــ ــشــ ونــــجــــحــــت الــ
ــويــــت  ــكــ ــل إلـــــــــى الــ ــتــــصــ ــيــــاتــــهــــا لــ ــلــ عــــمــ
والــســعــوديــة، وتــهــدف إلــى الــتــوســع في 
باكستان والهند بحلول العام المقبل. 
المرضى  بــيــن  يــربــط  الـــذي  التطبيق 
واألطباء من خال مكالمات الفيديو 
فـــي شعبيته،  وازديـــــــادا  انــتــشــارا  شــهــد 
ــذا الــنــوع  ــادة اإلقـــبـــال عــلــى هــ ــ بــعــد زيــ
تفشي  بسبب  الــطــبــيــة  الــخــدمــات  مــن 
ــاء كـــوفـــيـــد-19، وتــفــضــيــل الــمــرضــى  وبــ
ــات طــبــيــة فــي  لــلــحــصــول عـــلـــى خــــدمــ
بالذهاب  المخاطرة  المنزل، بدال من 

إلى المستشفيات.
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  وأكـــد 
أحمد  اإللكترونية،  للخدمات  دكتوري 

وفــيــق مــحــمــود أن الــتــطــبــيــق اســتــطــاع 
الوصول إلى أكثر من 20 ألف مريض 
أقــل مــن عــام، وتقديم أكثر من  خــال 
100 ألف دقيقة استشارة طبية لـ8 دول 

مختلفة.
تطبيق  الخليج«،  لـ»أخبار  وأضاف 
دكــتــوري يــهــدف إلــى إنــشــاء مستشفى 
إلكتروني يقدم خدمات طبية متكاملة 
إلى  المسافات، مشيًرا  تتخطى حدود 
أن فكرة التطبيق جاءت لتحقيق رؤية 
إيجاد نظام إلكتروني للرعاية الطبية 
يـــخـــدم الـــفـــرد والــمــجــتــمــع بــكــل يسر 

وسهولة.
ولــفــت »عــمــلــنــا عــلــى الـــدخـــول في 
شراكات مع عدة جمعيات في البحرين، 
لــتــقــديــم اســـتـــشـــارات مــجــانــيــة ألفــــراد 
المجتمع«، مشيًرا إلى أن »هذه الشراكة 
ــاء الـــمـــجـــتـــمـــع عــلــى  ــ ــضـ ــ ســـتـــشـــجـــع أعـ
استشارة األطباء بنشاط وتلقي الدعم 

وأوضــح  مــا يحتاجون.  بــقــدر  والــعــاج 
استشارات  يوفر  التطبيق  أن  محمود 
المريض  بين  وآمــنــة  سهلة  مكالمات 
ــهــــدف هـــو تــوفــيــر حل  والـــطـــبـــيـــب، والــ
المنصة مستشفى  كامل وجعل  رقمي 
لــلــمــرضــى  يــمــكــن  إذ  ــا شــــامــــًا،  ــًيـ ــمـ رقـ
ــار والـــعـــاج في  ــبـ ــتـ الــتــشــخــيــص واالخـ
بيئة خالية من اإلجهاد وفي أي مكان، 
إلــــى االنـــتـــظـــار في  الــحــاجــة  مـــن دون 
وأحمد  أحمد محمود  ووجــدا  طــابــور. 
ألكثر  فــوربــس  قائمة  ضمن  الــعــوضــي 
الشباب تأثيًرا تحت سن الثاثين لعام 
القائمة  ضــمــت  حــيــث  بـــجـــدارة،   2021
لم  الــذيــن  الملهمين  الــشــبــاب  مــن   38
الــعــمــر، حيث  مــن  الثاثين  يــتــجــاوزوا 
تحويل  مــن  المبتكرون،  هــؤالء  تمكن 
ملموس،  واقع  إلى  اإلبداعية  أفكارهم 
ــال ســـواء  ــيــ مـــا أســـهـــم فـــي إلـــهـــام األجــ
األصغر أو األكبر سًنا، أن إحداث فرق 

من  عـــقـــوًدا  يتطلب  ال  المجتمع  فــي 
الخبرة.

نحو  الحالي  العام  قائمة  وضمت 
20 جنسية في  أصـــل  مــن  38 شــخــًصــا 
11 دولة في الشرق األوســط، وتمتعت 
مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة 
لبنان  تليها  مــشــاركــيــن،   8 خـــال  مــن 
واألردن بـ4 لكل منهما، في حين أن من 
إجمالي 30 مشاركا في القائمة، يقيم 

12 منهم في اإلمارات و4 في مصر. 
ــــدى فــئــة الــتــأثــيــر االجــتــمــاعــي  ولـ
أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــمـــشـــاركـــات وعـــددهـــا 
أما   .5 واإلبـــداع   .6 الرياضة  تليها   .7
والتمويل  اإللكترونية  الــتــجــارة  فئات 
والتكنولوجيا فلكل منها 4 مشاركات.

ــلــــوصــــول إلـــــى تـــلـــك الـــمـــواهـــب  ولــ
الـــشـــابـــة، عــمــل فـــريـــق بـــحـــوث فــوربــس 
ــبـــحـــث عــن  ــلـــى الـ الــــشــــرق األوســــــــط عـ
الشرق  الشباب في منطقة  المبدعين 

األوسط، إلى جانب فتح باب الترشح 
لــلــقــائــمــة عـــبـــر الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
لــلــمــجــلــة، حــيــث يــمــكــن لــلــشــخــص أن 
يرشح نفسه أو أي شخص آخر، وتلقت 
القائمة،  لتلك  ترشيح   300 مــن  أكثر 
جــــرى فـــرزهـــم وإجـــــــراء جــولــتــيــن من 
مختصرة  بقائمة  للخروج  التقييمات 
تــضــم 60 مــرشــًحــا، ثــم تــم االســتــعــانــة 
بمحّكمين مستقلين، جميعهم خبراء 
فـــي مـــجـــاالت تــخــصــصــاتــهــم، فـــأجـــروا 
بــحــوثــهــم الــخــاصــة، وتــبــادلــوا وجــهــات 
األجدر  أنه  يعتقدون  من  النظر حول 

باالنضمام إلى القائمة النهائية

فـــــــي حـــــيـــــن كـــــــــان لــــلــــعــــديــــد مـــن 
أثر في االختيار، مثل: تأثير  العوامل 
المرشحين على صناعاتهم أو األسواق 
مــجــتــمــعــاتــهــم،  أو  فــيــهــا  الـــنـــاشـــطـــيـــن 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى إمــكــانــاتــهــم وفــرصــهــم 
الــمــســتــقــبــلــيــة. وقــــد نــظــرت »فـــوربـــس« 
الــقــابــلــة للقياس  الــبــيــانــات  أيــًضــا فــي 
الــتــي جمعوها،  األمــــوال  الــكــمــي، مثل 
ــرادات،  واإليـ بها،  فــازوا  التي  والجوائز 
وقــيــمــة الــصــفــقــات، وعــــدد األشــخــاص 
كذلك  الــعــمــاء  ــدد  وعـ المستفيدين، 
التواصل  وسائل  على  المتابعين  عدد 

االجتماعي.

�ساركا يف تاأ�سي�س تطبيق للمعاجلة الطبية »عن بعد«

بحرينيـان �شمـن الأكثـر تاأثيًرا بيـن ال�شباب العربي
التطبيق متكن مـن معاجلـة 20 األف مري�س وتقـديـم 100 األـف دقيقة ا�ست�ســارة

} الشابان أحمد العوضي )يمينا( وأحمد محمود )يسارا(.

} المؤيد يقدم درعا إلى السفير الهندي. 

ــدي  ــن ــه ــر ال ــي ــف ــش ــ� ــث مـــع ال ــح ــب ــد ي ــ�ؤيـ ــمـ الـ

ــة ــ ــاري ــ ــج ــ ــت ــ تــــعــــزيــــز الـــــعـــــاقـــــات ال
في إطار تعزيز وتقوية الروابط االقتصادية 
واالســتــثــمــاريــة الــمــشــتــركــة مــع جــمــهــوريــة الهند 
ــاروق الــمــؤيــد رئــيــس مجلس  اســتــقــبــل كــل مــن فــ
إدارة شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده والرئيس 
جمهورية  سفير  غوبتا  ألــوك  للشركة  التنفيذي 
البحرين بيوش شريفاستاف  الهند لدى مملكة 

في مقر الشركة الرئيسي بالمنامة.
وتم خال اللقاء تأكيد العاقات التاريخية 
بــيــن الــبــحــريــن والــهــنــد وبــخــاصــة شــركــة يوسف 
يوسف  الراحل  ومؤسسها  وأوالده  المؤيد  خليل 
خــلــيــل الــمــؤيــد الــــذي أقــــام عــاقــات تــجــاريــة مع 
الــهــنــد تــعــود إلــــى ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، 
كــمــا أبــــدى فــــاروق الــمــؤيــد حـــرص الــشــركــة على 
في  الهند  بجمهورية  عاقاتها  وتنمية  تفعيل 
والصناعية  التجارية  والقطاعات  المجاالت  كل 

واالستثمارية.

ــرح فــــــــاروق الـــمـــؤيـــد  ــ وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صــ
ــاب  ــحـ ــو إلــــــى تــشــجــيــع أصـ ــدعــ ــن نــ قـــــائـــــًا: »نــــحــ
التجارية  القطاعات  مختلف  وممثلي  األعمال 
البحرين  إلــى  القدوم  على  الهندية  والصناعية 
إلى  البحرينية  الشركات  ندعو  كما  واالستثمار، 
عاقات  وإقامة  الهندية  نظيراتها  مع  التواصل 
تمثل  وحاليًا  التجارية،  المجاالت  كل  في  عمل 
من  العديد  وأوالده  المؤيد  خليل  يوسف  شركة 
العامات التجارية الهندية الشهيرة مثل مصنع 
إف«  آر  و»إم  لياند«  »أشـــوك  الهندية  المركبات 
»جاجوار«  وشركة  سو«  »جندل  وشركة  لإلطارات 
واســعــًا  قــبــواًل  الــتــي القـــت  الــحــمــامــات  لتركيبات 
في السوق البحريني، باإلضافة إلى ذلك نود أن 
ننوه بأهمية إسهامات الفنيين والخبراء الهنود 
فـــي عــمــل الــمــجــمــوعــة مــنــذ بـــدء إنــشــائــهــا حتي 

يومنا هذا«. 

تعقيب من جمعية الت�أمين البحرينية
تعقيبا على ما نشر في صحيفتكم الغراء 
»أخبار الخليج« بعنوان »ارتفاع أسعار التأمين.. 
فإنه   ،2021 سبتمبر   17 بــتــاريــخ  الــتــالــي؟؟«  مــا 
من منطلق حرص جمعية التأمين البحرينية 
الجمعية  تود  الخبر..  في  ورد  ما  توضيح  على 
التأكيد ان شركات التأمين المحلية في مملكة 
منتجاتها  أسعار  ثبات  على  حرصت  البحرين 
منها  إيــمــانــًا  الــمــواطــنــيــن  لــجــمــهــور  التأمينية 
بمسؤوليتها االجتماعية، وقامت بتوفير جميع 
المثال  سبيل  -عــلــى  منها  الــتــأمــيــن،  منتجات 
ال الــحــصــر- تــأمــيــن الــمــركــبــات والــتــأمــيــن ضد 
الــحــيــاة والــتــأمــيــن الصحي  الــحــريــق وتــأمــيــن 
وتأمين السفر وغيرها بأسعاٍر ثابتة في الفترة 

السابقة. 
من جانبها، تود جمعية التأمين البحرينية 
أن شــراكــتــهــا  الــمــواطــنــيــن  تــطــمــئــن جــمــهــور  أن 

المحافظة  طــريــق  عــن  مــســتــمــرة  المجتمعية 
عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات الــتــأمــيــنــيــة واألســعــار 
لمصلحة  النهاية  في  ستكون  التي  التنافسية 
ــيـــن. كـــمـــا تـــولـــي الــجــمــعــيــة  ــنـ جـــمـــهـــور الـــمـــواطـ
بــالــغ األهــمــيــة لــلــمــبــادرات الــهــادفــة إلـــى خدمة 
دور  مــؤخــرًا  بـــرز  كــمــا  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن 
ــروع إســـنـــاد  ــشــ ــي نـــجـــاح مــ ــات الـــتـــأمـــيـــن فــ ــركــ شــ
التأمين  لشركات  البسيطة  المرورية  الحوادث 
من دون إلزام أطراف الحادث المروري بدفع أية 
رسوم مقابل مباشرة هذه الحوادث ومساهماتها 
حــوادث  مــن  المتضررين  تعويض  صــنــدوق  فــي 
الـــمـــركـــبـــات، كــمــا تـــؤكـــد الــجــمــعــيــة أن شــركــات 
التأمين ستواصل العمل على ذات النهج ضمن 
البحرين  مملكة  لــوضــع  الــطــمــوحــة  مساعيها 
في طليعة الدول المتقدمة في مجال صناعة 

التأمين. 

تغطية الإ�شدار ال�شهري لأذونات الخزانة الحك�مية
ــرف الـــبـــحـــريـــن الــــمــــركــــزي أنـــه  ــن مــــصــ ــلــ أعــ
 ISIN((  1879 رقــــــم  اإلصـــــــــــدار  تـــغـــطـــيـــة  تـــمـــت 
الحكومية  الخزانة  أذونــات  من   BH0008674317
الـــشـــهـــريـــة الـــتـــي يـــصـــدرهـــا مـــصـــرف الــبــحــريــن 

المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
دينار  مليون   35 اإلصـــدار  هــذا  قيمة  وتبلغ 
بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 26 

كما   ،2022 مــارس   27 في  وتنتهي   2021 سبتمبر 
بلغ معدل سعر الفائدة على هذه األذونات %1.43 
السابق  لــإلصــدار   %1.49 الفائدة  بسعر  مقارنة 

بتاريخ 29 أغسطس 2021.
%وتم   99.28155 الخصم  سعر  معدل  وبلغ 
بواقع 99.222%، علمًا  للمشاركة  أقل سعر  قبول 

أنه قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة %128.

م�رك توم��س رئي�ض� تنفيذي� لل�ضركة الق�ب�ضة للنفط والغ�ز
ــيـــخ نــــاصــــر بــن  ــتـــمـــد ســـمـــو الـــشـ اعـ
الملك  جالة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
ــؤون الــشــبــاب  ــ لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـ
القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
تــومــاس  ــارك  مــ تعيين  والـــغـــاز  للنفط 
رئـــيـــســـا تــنــفــيــذيــا لــلــشــركــة الــقــابــضــة 

للنفط والغاز.
ــر بــن  ــاصــ ــخ نــ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ وصـــــــرح سـ
حــمــد آل خــلــيــفــة بــــــ»أن تــعــيــيــن مـــارك 
تــومــاس كــرئــيــس تــنــفــيــذي يــهــدف إلــى 
توسيع الخبرة القيادية التي تتطلبها 
الشركة خال هذه المرحلة التحويلية 
إلدارة الشؤون العامة للشركة نظًرا إلى 
خبرته الواسعة في القيادة التحويلية 

في القطاع النفطي«. 
ويـــتـــمـــتـــع مـــــــارك تــــومــــاس بــخــبــرة 
دامت  والغاز  النفط  مجال  في  واسعة 
أكثر من 38 عامًا شغل خالها العديد 
من المناصب اإلداريــة في إحدى أكبر 

شركات النفط والغاز العالمية، إذ كان 
التنفيذي  لــلــرئــيــس  مــســتــشــاًرا  ــارك  مــ

لــمــجــمــوعــة »بـــريـــتـــش بـــتـــرولـــيـــوم- بي 
رئيسًا  بصفته   )2020-2018( من  بــي« 

لمكتب الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
اإلقليمي  الــرئــيــس  منصب  شــغــل  كــمــا 
ألعمال »بريتش بتروليوم- بي بي« في 

بحر الشمال )2018-2015(.
من جانبه قال مارك »إن التغيرات 
الطاقة  مجال  في  الحاصلة  العالمية 
تتطلب من الشركة تبني استراتيجيات 
وأساليب عمل حديثة مواكبة، وسأعمل 
عــلــى تــرجــمــة رؤيـــــة وتــطــلــعــات رئــيــس 
وأعضاء مجلس اإلدارة وتنفيذها على 

أرض الواقع«.
وانــضــم مــــارك إلـــى قــيــادة الــشــركــة 
تعيين  بــعــد  والـــغـــاز  للنفط  الــقــابــضــة 
الدكتور محمد بن دينة قائمًا بأعمال 
العضو المنتدب للشركة ليعما جنب 
إلـــى جــنــب فـــي فــتــرة انــتــقــالــيــة يسعى 
لــدفــع  اإلدارة  مـــجـــلـــس  خـــالـــهـــا  مــــن 
الشركة لبلوغ أهداف  النمو في  عجلة 

المملكة في مجال النفط والغاز.

} مارك توماس.} سمو الشيخ ناصر بن حمد.

ال����زي�����ن����ي ي����ت����راأ�����س اج���ت���م����ع ال��ل��ج��ن��ة االق���ت�������ض����دي���ة 

ــة« ــرف ــغ و»ال ــارة  ــج ــت ال و  الــ�ــشــنــاعــة  وزارة  بــيــن  الــمــ�ــشــتــركــة 
ــة  ــاعــ ــنــ ــصــ تــــــــــــرأس وزيــــــــــــر الــ
والـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة زايـــــد بن 
الــزيــانــي أعــمــال االجتماع  راشــد 
ــن لــلــجــنــة  ــيــ ــاثــ ــثــ الــــــســــــادس والــ
االقتصادية المشتركة بين وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
البحرين  وصناعة  تجارة  وغرفة 
ــــك  ــاح أمــــــس األربــــــعــــــاء وذلـ ــبــ صــ
البحرين  الــوزارة في مرفأ  بمقر 
الـــمـــالـــي، الــــــذي ُعـــقـــد بــحــضــور 
إدارة غرفة تجارة  رئيس مجلس 
وصناعة البحرين سمير عبداهلل 
وزارة  ــل  ــ ــيـ ــ وكـ ــور  ــ ــــضـ ــــحـ وبـ نـــــــاس 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
ــدٍد  إيـــمـــان أحـــمـــد الــــدوســــري وعــ
ــن كــا  ــ ــاء الـــلـــجـــنـــة مـ ــ ــــضـ ــن أعـ ــ مـ
ــــك لــبــحــث عــدد  الــجــانــبــيــن، وذلـ
مـــن الـــمـــوضـــوعـــات ومــســتــجــدات 
الحركة الصناعية والتجارية في 

مملكة البحرين. 
وزير  وخال االجتماع رحب 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
بأعضاء  الزياني  راشــد  بــن  زايــد 
ــارة  ــجــ تــ ــة  ــ ــرفـ ــ غـ إدارة  مـــجـــلـــس 
ــدا  ــؤكــ وصــــنــــاعــــة الــــبــــحــــريــــن، مــ

ووزارة  الحكومة  دعم  استمرارية 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ لـــكـــل الــــخــــطــــوات والـ
ــي تــبــذلــهــا غــرفــة  ــتـ والـــجـــهـــود الـ
تـــجـــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن بما 
ــاد  ــتــــصــ ــــح االقــ ــالـ ــ يــــصــــب فـــــي صـ
الصدد  هذا  في  مؤكدًا  الوطني، 
والتجارة  الصناعة  وزارة  حــرص 
ــًا عــلــى تــعــزيــز  ــمــ والـــســـيـــاحـــة دائــ
عاقاتها مع الغرفة بما ينعكس 
االقتصاد  مصلحة  على  إيجابًا 
ــي ومــصــلــحــة الــبــحــريــن  ــنـ ــوطـ الـ

بشكل عام. 
ــم اســـتـــعـــراض جــمــلــة من  وتــ
ــتـــي مــــن بــيــنــهــا  الـــمـــوضـــوعـــات الـ
ــدول األعـــمـــال  ــ ــروع جـ ــرار مـــشـ ــ إقــ
لــاجــتــمــاع الـــســـادس والــثــاثــيــن 
للجنة، ومتابعة توصيات وقرارات 
االجتماع الـ)35(، كما تم مناقشة 
توصيات المؤتمر السنوي الثاني 
لــلــجــان الـــدائـــمـــة بــغــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن، بــاإلضــافــة 
إلـــى عـــدد مــن الــمــوضــوعــات ذات 
يصب  الذي  المشترك  االهتمام 

الصناعي  الــقــطــاع  مصلحة  فــي 
والتجاري في مملكة البحرين.

ــيـــس  ــن جـــهـــتـــه أعـــــــــرب رئـ ــ مــ
سمير  الخليجية  الــغــرف  اتــحــاد 
البالغ  تقديره  عن  ناس  عبداهلل 
ــة والــــتــــجــــارة  ــاعــ ــنــ لــــــــــــوزارة الــــصــ
ــلـــى كــــل الـــجـــهـــود  والـــســـيـــاحـــة عـ
االرتقاء  سبيل  في  تبذلها  التي 
بـــاالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــحــقــيــق 
رؤى واستراتيجيات الحكومة في 
هذا الجانب، كما أشاد بالتعاون 
الــمــشــتــرك مــع وزارة  والــتــنــســيــق 

الصناعة والتجارة والسياحة بما 
القطاع  بدور  االرتقاء  يسهم في 
في  مساهمته  وتــعــزيــز  الــخــاص 
االقــتــصــاد الــوطــنــي، كــمــا اقــتــرح 
الــبــحــريــن بصفته  رئــيــس غــرفــة 
الخليجية  الغرف  رئيسا التحاد 
أهمية استحداث قانون خليجي 
مــوحــد يــنــظــم ويـــحـــدد الــحــقــوق 
بــأطــراف  المتعلقة  والـــواجـــبـــات 
ــاز الــــــتــــــجــــــاري، وتـــلـــك  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االمــ
الــمــتــعــلــقــة بــــأطــــراف الــــوكــــاالت 

التجارية.

»الموؤيد للكمبيوتر« راعي� للجن�ح الوطني البحريني في »جيتك�س«
للجناح  رعــايــتــهــا  للكمبيوتر«  »الــمــؤيــد  شــركــة  أعــلــنــت 
الـــذي يقام  فــي مــعــرض جــيــتــكــس2021  البحريني  الــوطــنــي 
خال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر القادم في مركز التجارة 
العالمي بدبي تحت شعار »مًعا نخلق مستقبًا رقمًيا أكثر 

جرأة«.
وأوضحت »المؤيد للكمبيوتر« أن مشاركتها في الجناح 

الوطني البحريني بمعرض جيتكس طوال الدورات السابقة 
تــأتــي رغــبــة منها فــي االســتــمــرار بتكريس اســمــهــا فــي هــذا 
المعلومات  تقنية  مجال  فــي  للعاملين  العالمي  المحفل 
في  رائـــدة  كشركة  مكانتها  وتعزيز  الــدولــيــيــن،  واالتــصــاالت 

مجالها داخل وخارج البحرين.
الوطني  الجناح  ضمن  خصيصًا  مشاركتها  أن  وأكـــدت 

قطاع  تقديم  فــي  إرادتــهــا  تعكس  »جيتكس«  فــي  البحريني 
بصورة  للعالم  البحريني  واالتـــصـــاالت  المعلومات  تقنية 
بالتشاور مع  القطاع  أفق تطوير هذا  متكاملة، واستشراف 
إضافة  المعرض،  في  المشاركة  األخــرى  الوطنية  األجنحة 
التي تقدمها الشركة  التسهيات  إلى االستفادة من جميع 

المنظمة للجناح.
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حمليات 06

�لأن�ساري تثّمن ��ستجابة وز�رة »�لعدل« ملرئيات »�لأعلى للمر�أة«

وزير �لعدل ي�سدر قر�ًر� ب�ساأن تنظيم �لو�ساطة يف �مل�سائل �ل�سرعية

اآل  علي  بــن  خالد  ال�صيخ  اأ�ــصــدر 

الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزير  خليفة 

الأعلى  املجل�س  م�افقة  بعد  ــاف،  والأوق

 2021 ل�صنة   )96( رقم  القرار  للق�صاء، 

امل�صائل  يف  ال��صاطة  تنظيم  ب�صاأن 

اأعد  ــذي  -ال الــقــرار  ــرف  وع ال�صرعية، 

للمراأة-  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 

يطلب  عملية  كل  باأنها  ال��صاطة  هذه 

ي�صمى  اآخــر  �صخ�س  من  ــراف  الأط فيها 

)ال��صيط( م�صاعدتهم يف �صعيهم للت��صل 

ال�صلح  فيه  يج�ز  فيما  ت�ص�ية  اتفاق  اإىل 

الق�صاء  اإىل  ت�صل  مل  اأ�صرية  خالفات  من 

�صرعية  دعاوى  اأو  اأ�صرية  منازعات  اأو 

يخت�س بها الق�صاء ال�صرعي.

وحدد القرار امل�صائل التي يج�ز فيها 

ال�صلح عن طريق ال��صاطة يف اأنها م�صائل 

الأح�ال ال�صخ�صية املتعلقة بال�لية على 

النف�س، كدعاوى التطليق بكل اأن�اعها مبا 

والأج�ر،  والنفقات  اخللع،  طلب  ذلك  يف 

وح�صانة ال�صغري وحفظه وروؤيته و�صمه 

ونفقة  الزوجية  وم�صكن  به،  والنتقال 

املتعة، ودعاوى املهر، وغريها من دعاوى 

الأح�ال ال�صخ�صية لل�لية على النف�س.

مبكتب  يعد  اأنــه  على  القرار  ون�س 

)جــدول  ي�صمى  ــدول  ج العام  امل�صجل 

ال�صرعي�ن  ال��صطاء  فيه  يقيد  ال��صطاء( 

امل�قع  على  اجلدول  وين�صر  املعتمدون، 

القرار  حــدد  كما  لــلــ�زارة،  الإلــكــروين 

�صروط القيد يف جدول ال��صطاء بالن�صبة 

والأ�صخا�س  الطبيعيني  لالأ�صخا�س 

العتباريني، واإجراءات هذا القيد ومدته.

العدل  وزيــر  اأكــد  املنا�صبة،  وبهذه 

هذا  اأن  ــاف  والأوق الإ�صالمية  وال�ص�ؤون 

على  ون�عيا  جديدا  تط�يرا  ميثل  القرار 

مملكة  يف  العدلية  املنظ�مة  م�صت�ى 

القرارات  حزمة  �صمن  وياأتي  البحرين، 

الأ�صري  ال�صتقرار  لتعزيز  الأول�ية  ذات 

العدالة  ــراءات  اإج وتفعيل  واملجتمعي، 

املعا�صرة، وحتقيق  املتطلبات  ي�اكب  مبا 

العدالة  اإىل  ال��ص�ل  تعزيز  مبادرات 

.2025-2021

اأكد حر�س ال�زارة على ا�صتدامة  كما 

ال�صيا�صات  وتط�ير  مراجعة  عملية 

للرابط  الداعمة  واخلدمات  والت�صريعات 

العائلي، وحماية كيان الأ�صرة البحرينية، 

م�صارا  ي�صتحدث  اجلديد  القرار  اإن  وقال 

الأ�صرية،  النزاعات  حلل  جديدا  قان�نيا 

ويت�صمن م�صارات متخ�ص�صة يف التعامل 

مع هذه النزاعات.

هالة  الأ�صتاذة  ثمنت  جانبها،  من 

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  الأن�صاري 

اآل  علي  بن  خالد  ال�صيخ  حر�س  للمراأة 

الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزير  خليفة 

والأوقاف على التعاون الدائم مع املجل�س 

ف�س  اأ�صاليب  تط�ير  م�ا�صلة  بهدف 

املنازعات الأ�صرية عرب العديد من الطرق 

الأ�صري  والت�فيق  ال��صاطة،  بينها  من 

وغريها، م�ؤكدة اأن القرار رقم )96( ل�صنة 

2021 ب�صاأن تنظيم ال��صاطة يف امل�صائل 

معاجلة  يف  ن�عية  نقلة  ميثل  ال�صرعية 

اخلالفات الأ�صرية بحل�ل واأ�صاليب بديلة 

اإىل  لل��ص�ل  الأطــراف  مل�صاعدة  ت�صعى 

الت�ص�ية ال�دية بالرا�صي.

خدمة  اإتاحة  اأن  الأن�صاري  واعتربت 

مظلة  مد  على  �صك  بال  �صتعمل  ال��صاطة 

الأ�صري وت�صريع  الت�فيق  خدمات مكاتب 

الأ�صرية  املنازعات  ت�ص�ية  يف  عملياتها 

وديا، من خالل فتح املجال للجهات الأهلية 

الإر�صاد  جمــال  يف  العاملة  واخلا�صة 

الأ�صري، لبذل كل ما يلزم من جهد يف �صبيل 

لل��ص�ل  الأفراد  بني  الروابط  بناء  اإعادة 

الأ�صرية ومعاجلة  لتفاق ح�ل خالفاتهم 

ال�صخ�صية،  بنزاعاتهم  املت�صلة  الق�صايا 

مع الأخذ بعني العتبار احتياجات جميع 

الأطراف مبا فيهم الأبناء.

الأ�صرة  ا�صتقرار  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�طنية  اخلطة  يف  جمال  ــاأول  ك ياأتي 

ملا  نظرا  البحرينية  ـــراأة  امل لنه��س 

كل  ت�فري  عرب  مهمة  اأول�ية  من  ميثله 

اخليارات لتاأمني الحتياجات القت�صادية 

�صالمتها  وتعزيز  للمراأة  والجتماعية 

املجل�س  ي�صعى  اإذ  والنف�صية،  ال�صحية 

بالتعاون مع جميع ال�صركاء واحللفاء اإىل 

والقان�نية  الت�صريعية  املنظ�مة  تعزيز 

الكفيلة بذلك اأول، وتط�ير خدمات الر�صاد 

والت�فيق الأ�صري والبنى التحتية الداعمة 

الجتماعية مبا  ال�قاية واحلماية  لت�فري 

اإطار  يحفظ خ�ص��صية املراأة والأبناء يف 

القرارات  وتط�ير  الأ�صرة،  اأحكام  تقنني 

والل�ائح التنفيذية على هذا ال�صعيد، مع 

اللتزام بتنفيذ الربامج الت�ع�ية امل�صتمرة 

يف جمال الثقافة القان�نية والأ�صرية.

هالة الأن�صاري وزير العدل

رئي�س جهاز �مل�ساحة يوؤّكد متانة 

�لعالقات �لأخوية �لبحرينية �ل�سعودية

هّناأ ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�س 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري  والت�صجيل  امل�صاحة  جهاز 

م�ؤ�ص�صة التنظيم العقاري، اململكة العربية ال�صع�دية ملًكا 

الذي ي�صادف  ال�طني 91  الي�م  وحك�مًة و�صعًبا بذكري 

23 �صبتمرب من كل عام، متمنًيا لل�صقيقة الكربي مزيًدا من 

الرفعة والتقدم والزدهار ملا ت�صطلع به من اأدوار حم�رية 

ن�صرًة للدول العربية والإ�صالمية ولالإن�صانية جمعاء، كما 

اأ�صاد مبتانة العالقات الأخ�ية التاريخية املتميزة التي تربط 

البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، وما حتظى به هذه العالقات 

من حر�س ودعم من �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة واأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز اآل �صع�د، حفظهما اهلل ورعاهما.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال ال�صيخ �صلمان بن عبداهلل بن حمد 

اآل خليفة رئي�س جهاز امل�صاحة والت�صجيل العقاري رئي�س 

الكاتب  مبكتبه،  العقاري،  التنظيم  م�ؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 

ال�صحفيني  الياق�ت ع�ص� هيئة  ال�صحفي جمال بن حممد 

ال�صع�ديني ع�ص� الحتاد الدويل لل�صحفيني ع�ص� الحتاد 

اجلزيرة  �صحيفة  مكتب  مدير  العرب  لل�صحفيني  العام 

)قائد  كتاب  من  ن�صخة  اإليه  قدم  الذي  البحرين،  مبملكة 

واإجنازات  ورحالت  �صرية  من  جزًءا  ي�ثق  الذي  التغيري( 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري حممد بن �صلمان بن عبدالعزيز 

اآل �صع�د ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع 

باململكة العربية ال�صع�دية ال�صقيقة، وقد ن�ه ال�صيخ �صلمان 

بن  حممد  الأمري  واإجنــازات  اأعمال  من  امل�صيئة  باجل�انب 

�صلمان وروؤيته ملجرى الأحداث والتط�رات، وما ي�صطلع به 

�صم�ه من م�ص�ؤوليات كبرية لتحقيق م�صالح وطنه واأمته.

احت�اه كتاب  ما  بن عبداهلل على  �صلمان  ال�صيخ  واأثنى 

»قائد التغيري« من معل�مات قيمة ومهمة، وعلى اجلهد الذي 

بذلته �صحيفة اجلزيرة ال�صع�دية برئا�صة رئي�س حتريرها 

الأ�صتاذ خالد بن حمد املالك، والذي ي�صتحق ال�صكر على هذا 

مهما  ومرجعا  العربية  للمكتبة  اإ�صافة  يعد  الذي  الإ�صدار 

للباحثني واملعنيني.

على  الياق�ت  جمال  ال�صحفي  للكاتب  ال�صكر  قّدم  كما 

اإعالمية مميزة لإبراز م�صار  ما يبذله من جه�د ومبادرات 

واململكة  البحرين  التاريخية بني مملكة  الأخ�ية  العالقات 

العربية ال�صع�دية ال�صقيقة.

تز�مًنا مع مرور ثالث �سنو�ت على تاأ�سي�سها

قائد م�ست�سفى �مللك يتفقد �أكادميية �لرعاية �ل�سحية
بن  �صلمان  ال�صيخ  طبيب  الل�اء  قام 

امللك  م�صت�صفى  قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية 

ميدانية  تفقدية  بزيارة  اجلامعي  حمد 

بامل�صت�صفى،  ال�صحية  الرعاية  لأكادميية 

على  �صن�ات  ثــالث  ــرور  م مع  تزامنا 

تاأ�صي�صها، وانطالقا مع بدء تدريب الف�ج 

التمري�س  دبل�م  برنامج  من  التا�صع 

العملي.

�صلمان  ال�صيخ  طبيب  الل�اء  وتفقد 

الأكادميية  املرافق  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

وور�س العمل التي يتم فيها تدريب العاملني 

ال�صحية  القطاعات  خمتلف  من  ال�صحيني 

وعمليا،  مهنيا  البحرين  مملكة  ــل  داخ

القدرات  وبناء  الالزمة  املهارات  ليكت�صب�ا 

واأ�صا�صيا  مهما  جزءا  باعتبارهم  والكفاءات 

يف حت�صني ن�عية اخلدمات وج�دتها.

ثم ا�صتمع اإىل �صرح عن الدورات التي 

تتميز بها اأكادميية الرعاية ال�صحية التي 

يف  والخت�صا�س  اخلربة  ذوو  يقدمها 

واملتدربني،  امل�ظفني  لتدريب  املجال  هذا 

و�ص�ل بهم اإىل الكفاءة الفنية املاهرة.

�صلمان  ال�صيخ  طبيب  الل�اء  واأثنى 

القائمني  على  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

يف  والحــــراف  التعليم  مركز  على 

اإجنازات  من  به  يق�م�ن  وما  امل�صت�صفى 

الطبي  ــادر  ــك ال ــب  ــدري وت تط�ير  يف 

مع  يتنا�صب  مبا  والإداري،  التمري�صي 

امل��ص�عة  والأهداف  والق�انني  الل�ائح 

احلديثة  التقنية  و�صائل  ا�صتخدام  مع 

امل�صتمر. وت�ظيفها للتدريب 

�لنائب �لعام ي�سارك يف ندوة دولية حول تعزيز �لتعاون �لق�سائي.. �لبوعينني: 

�لبحرين ت�سّنف �لأقل خطورة �إز�ء جرمية غ�سل �لأمو�ل باملنطقة
ف�صل  بن  علي  الدكت�ر  �صارك 

الأربعاء  اأم�س  العام،  النائب  الب�عينني 

الندوة  فعاليات  املرئي، يف  الت�صال  عرب 

غ�صل  ملكافحة  العاملي  املرفق  عقدها  التي 

لالحتاد  التابع  الإرهاب  ومت�يل  الأم�ال 

الدويل  املعهد  مع  بالتعاون  الأوروبي، 

الإن�صان  وحق�ق  اجلنائية  للعدالة 

ب�صرياك�زا، حتت عن�ان »تعزيز التعاون 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  الق�صائي 

الأم�ال  غ�صل  ملكافحة  اإفريقيا  و�صمال 

ك�كبة  بح�ص�ر  الإرهاب«،  ومت�يل 

واخلرباء  العم�م  والن�اب  الق�صاة  من 

النقد  و�صندوق  املتحدة  بالأمم  الدوليني 

الدويل واأع�صاء اجلمعية الدولية للن�اب 

العم�م، ومب�صاركة اأع�صاء النيابة العامة 

البحرين. مبملكة 

�صمن  جل�صات  العام  النائب  وتراأ�س 

يف  عمل  ورقتي  وقدم  الندوة،  فعاليات 

ال�طنية  ال�صراتيجيات  ح�ل  اإطارها 

واملالحقات  التحقيقات  فعالية  ل�صمان 

الأم�ال  املتعلقة مبكافحة غ�صل  الق�صائية 

التعاون  عقبات  ويف  الإرهاب  ومت�يل 

املتطلبات  فيهما  اأو�صح  الدويل،  الق�صائي 

ل�صمان  الدول  ت�صت�فيها  اأن  يجب  التي 

غ�صل  جرائم  م�اجهة  يف  فعالة  حتقيقات 

الأم�ال ومت�يل الإرهاب، مبا يعزز القدرة 

على اإنفاذ اأحكام الق�انني وتنفيذ القرارات 

والأحكام الق�صائية ال�طنية والأجنبية.

اأن كل دولة معنية ب��صع  اإىل  واأ�صار 

�صاملة  وم�ؤ�ص�صية  ت�صريعية  ا�صراتيجية 

بدور  القيام  من  واأجهزتها  �صلطاتها  متكن 

العمليات  على  و�صارم  دقيق  رقابي 

وعلى  الأم�ال،  خاللها  من  تتحرك  التي 

تلك  ب�ا�صطتها  تتم  التي  امل�ؤ�ص�صات  اأداء 

عاجلة  حتقيقات  اإجراء  ومن  العمليات، 

الن�صاط  �صرعة  مع  تتما�صى  و�صريعة 

ومت�يل  الأم�ال  غ�صل  يف  الإجرامي 

الإرهاب، وت�صمن مالحقة اجلناة والأم�ال 

من خالل �صالحيات منا�صبة.

�لنعيمي و�ل�سلوم ي�ستعر�سان 

م�سروعات وز�رة »�لرتبية«

ا�صتقبل الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي وزير الربية 

اإذ  الن�اب،  جمل�س  ع�ص�  ال�صل�م  اأحمد  النائب  والتعليم، 

قام ال�زير خالل اللقاء بعر�س م�صاريع ال�زارة يف دائرة 

النائب النتخابية، وما بذلته ال�زارة من جه�د من خالل 

براجمها التط�يرية لالرتقاء مبخرجات التعليم.

»�لأعلى للق�ساء« يقبل 8 مرت�ّسحني مل�سروع ق�ساة �مل�ستقبل يف �لق�ساء �ل�سرعي

عقد املجل�س الأعلى للق�صاء برئا�صة 

الب�عينني  ح�صن  بن  عبداهلل  امل�صت�صار 

للق�صاء  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب 

الت�صال  عرب  التمييز،  حمكمة  رئي�س 

الثالث  الدوري  الجتماع  املرئي 

�صبتمرب   22 الربعاء  ي�م  للمجل�س، 

.2021

ا�صتعرا�س  الجتماع  خالل  مت  اإذ 

نتائج املتقدمني مل�صروع ق�صاة امل�صتقبل 

2021 يف الق�صاء ال�صرعي الذي يهدف 

من�صة  لت�يل  م�ؤهلني  ق�صاة  اإعداد  اإىل 

ب�صقيه  ال�صرعي  الق�صاء  يف  الق�صاء 

ثمانية  قب�ل  مت  اإذ  واجلعفري،  ال�صني 

امل�صتقبل  ق�صاة  مل�صروع  املر�صحني  من 

واختيار  ال�صرعي،  الق�صاء  يف   2021

و4  ال�صني  ال�صق  من  املر�صحني  من   4

على  احلا�صلني  اجلعفري  ال�صق  من 

التحريري  المتحان  يف  النتائج  اأعلى 

واملقابالت ال�صخ�صية من حملة امل�ؤهالت 

العلمية يف ال�صريعة الإ�صالمية والقان�ن 

الإ�صالمية  ال�صريعة  يف  واإجازات 

واحلا�صلني على ال�صهادات العليا، وذلك 

العليا  اللجنة  اعتمدتها  معايري  وفق 

امل�صرفة على م�صروع ق�صاة امل�صتقبل من 

املتما�صية  الأعلى للق�صاء  روؤية املجل�س 

مع الكفاءات املعتمدة عاملًيا.

باأن  للق�صاء  الأعلى  املجل�س  واأفاد 

ق�صاة  م�صروع  يف  الثمانية  املقب�لني 

�ص�ف  ال�صرعي  الق�صاء  يف  امل�صتقبل 

ومتخ�ص�س  مكثف  لتدريب  يخ�صع�ن 

يف براجمه النظرية والعملية والتدريب 

يف املحاكم، حتى ي�صبح املر�صح قادرا 

والتاأهيل  الق�صائي  العمل  م�اكبة  على 

ملن�صة الق�صاء.

ق�صاة  م�صروع  اأن  بالذكر  اجلدير   

بتاريخ  عنه  الإعالن  بداأ  قد  امل�صتقبل 

اجلميع  خ�صع  وقد   2021 فرباير   16

وال�صفهية  التحريرية  لالمتحانات 

واملقابلة ال�صخ�صية، وذلك �صممن معايري 

اختيار ق�صاة امل�صتقبل للقدرات والكفاءات 

للم�صروع،  املر�صحني  يف  املطل�بة 

ال�صرعية  القدرات  على  ت�صتمل  والتي 

مببادئ  باللتزام  وذلك  والقان�نية، 

العدالة وال�صتقاللية واحليادية.

�أمني �لتعليم �لعايل ت�سيد مب�ستوى 

كلية �لو��سك �لعليا �لأمريكية

ا�صتقبلت الدكت�رة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج 

اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

هاويل  تاميال  الدكت�رة  مبكتبها،  العايل،  التعليم  جمل�س 

املتحدة  ال�ليات  يف  العليا  ال�ا�صك  كلية  رئي�س  نائب 

الأمريكية، والدكت�رة �ص�زان �صاك�صت�ن رئي�س اجلامعة 

الأمريكية مبملكة البحرين.

تاميال  الدكت�رة  من  بكل  العام  الأمــني  رحبت  وقد 

بامل�صت�ى  م�صيدة  �صاك�صت�ن،  �ص�زان  والدكت�رة  هاويل 

من�هة  العلمية،  واإ�صهاماتها  العليا  ال�ا�صك  لكلية  الرفيع 

وحر�صهما  امل�ؤ�ص�صتني  بهاتني  الرتقاء  يف  بجه�دهما 

واحتياجاته  تخ�ص�صاته  ب�صتى  العمل  �ص�ق  اإمداد  على 

م�ؤكدة حر�س  بخريجني مدربني وم�ؤهلني علميا وعمليا، 

جمل�س التعليم العايل على مد خمتلف ج�ص�ر التعاون مبا 

يحقق الأهداف والتطلعات امل�صركة.

من جانبهما، اأعربت الدكت�رة تاميال هاويل والدكت�رة 

العام،  الأمني  بلقاء  اعتزازهما  عن  �صاك�صت�ن  �ص�زان 

العايل  التعليم  منظ�مة  حت�صني  يف  جله�دها  وتقديرهما 

التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  جميع  مع  والت�ا�صل  والنفتاح 

املتميزة التي ت�صهم يف حتقيق ر�صالة واأهداف املجل�س.

امل�صاعد  الأمني  البل��صي  منى  الدكت�رة  اللقاء  ح�صر 

للتقييم والعتمادية.
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07حمليات

اآلف امل�صاهدات ودعوات لإن�صاف ن�صف املجتمع 

البحرينيون يتعاطفون مع »املعلقات« ويغردون ت�صامًنا معهن
�صارة جنيب:

#معلقات_ينتظرن_ و�صم  يزال  ال 

االإن�صاف يت�صدر الرتند يف »تويرت«، بعد اأن 

مت اإطالقه قبل عدة اأيام يف اإطار حملة �صبابية 

جمتمعية لدعم الن�صاء يف املحاكم اجلعفرية، 

حلاالت  م�صورة  فيديو  مقاطع  ت�صمنت 

امل�صاهدات  باآالف  حظيت  والتي  مت�صررة، 

بتفاعل كبري على و�صائل التوا�صل االجتماعي.

وحول ذلك، غردت يارا بنت منى قائلة: 

»البد من ا�صتيعاب الهدف من حملة #معلقات_

ينتظرن_االإن�صاف فهدفها الوحيد هو ت�صليط 

يقبعن  اللواتي  املعلقات  ق�صايا  على  ال�صوء 

على و�صعهن ال مطلقات وال متزوجات لعقود 

ويتم م�صاومتهن على حريتهن مببالغ خيالية. 

القانون  تعديل  اإىل  ن�صعى  ذلك  خالل  ومن 

على نحو ين�صف ويعدل بني اأطراف العالقة 

الزوجية«.

واأ�صافت: »ال هي اأجندة خارجية وال هي 

حملة ت�صيء للدين اأو اأي من مذاهبه، هي حراك 

�صعبي مدين يقاد من ن�صاء ورجال هذا الوطن 

اللذين قرروا باأنه كفا ذالً للمراأة وم�صاومتها 

على حريتها، فقد اآن االأوان للتغيري«.

مو�صحة  ال�صائغ  حور  واأو�صحت 

امل�صيبة: »اإذا كان بينهم عيال بيقول لها تنازيل 

عل�صان  احل�صانة  عن  التنازل  اأطلق،  عل�صان 

ن�صيبه«،  من  يكون  والبيت  ت�صقط  النفقة 

وو�صفت ما يح�صل بـ»لوي ذراع«، وتابعت: 

»امل�صكلة اإذا اأهل املعلقة وقفوا مع الزوج، هذه 

امل�صيبة اأكرب واأكرب«.

حالً  اأتى  »الدين  الغدير:  ح�صني  وكتب 

لكن  الب�صري  القانون  امل�صاكل وتنظيم  لكافة 

امل�صكلة يف من يرتدي عباءة الدين وهو لي�س 

»�صوؤال  قائالً:  اأبوعلي  علق  فيما  لها«،  اأهالً 

لق�صاة اجلعفرية.. هل تر�صى باأن تبقى بنتك 

معلقة طوال حياتها؟«.

»نرجع  لها  تغريدة  يف  دعاء  واأكدت 

االإ�صالم بل يف  اأحكام  االإ�صكال مو يف  ونقول 

تطبيقها«، لريد عليها حممد عبدالعال »بارك 

الكل  الزم  ايل  املو�صوع  زبدة  هذه  فيك  اهلل 

اآخر«،  م�صار  يف  اجته  البع�س  الأن  يعرفها 

وعلق اأحمد زميور على التغريدة ذاتها قائالً: 

هذه  ويعترب  املتفرج  موقف  يقف  »املجتمع 

الظاهرة م�صكلة �صخ�صية«.

املغردة فاطمة كتبت عن معاناة �صديقة 

لها مو�صحة: »وحدة من �صديقاتي وقت ايل 

كنا ندر�س يف اجلامعة ونبني م�صتقبلنا كانت 

مبلغ  تدفع  عل�صان  نهار  ليل  �صفتات  ت�صتغل 

وقدره  مبلغ  منها  طالب  اإىل  الرجولة  لعدمي 

يف  ال�صعبة،  املادية  حالتها  يعرف  اأنه  رغم 

الوقت نف�صه تزوج وجاب عيال �صت �صنوات 

دفعتها من عمرها بني املحاكم«.

وردت بنت الفريج على التغريدة االأخرية 

وهذه  ا  اأي�صً مظلوم  الزوج  »اأحياًنا  قائلة: 

اإحداهن  علقت  فيما  عندنا«،  �صارت  حقيقة 

قائلة: »الوحدة �صاعات تتمنى ترتمل«، اأي اأن 

يتوفى زوجها.

ال�صيد ح�صن كتب تغريدة اأ�صار من خاللها 

هو  املعلقات  مل�صاألة  ال�صحيح  احلل  اأن  اإىل 

الرجوع لالأحكام ال�صرعية ال رفع اليد عنها، 

الفقه  يف  حل  هناك  »وهل  البع�س:  وت�صاءل 

اجلعفري للتخل�س من التعليق؟«. 

لرجل  فيديو  مقطع  ح�صن  ال�صيد  واأرفق 

الدين هاين البناء، والذي اأكد اأن اهلل �صبحانه 

وتعاىل ال ير�صى باأن تظلم املراأة.

تدفع  الوحدة  »اإذا  قائالً:  اأحدهم  وغرد 

فلو�س ع�صان حريتها فهذي عبودية مو زواج، 

حتى لو ما تفدع اإذا ما تقدر تاخذ قرار الطالق 

بعد  هذي  زوجها  يازعم  ايل  من  بابتزاز  اإال 

عبودية، هي اإن�صانة حالها حاله، ليهم نف�س 

�صارة  وردت  الواجبات«،  ونف�س  احلقوق 

ت�صريح  اأو  »فاإم�صاك مبعروف  بدورها  جون 

باإح�صان«، وعلقت: »لو ب�س االأزواج والق�صاة 

كل  انحلت  اأعينهم  ن�صب  هاالآية  يحطون 

امل�صاكل«.

من  والتعليقات  التغريدات  تخل  مل 

زهراء  املغردة  ن�صرت  فقد  التهكمي  احل�س 

و�صائل  يت�صدر  الذي  الو�صم  حتت  دروي�س 

التوا�صل االجتماعي منذ اإطالقه �صورة ممثل 

�صهري ي�صحك ب�صخرية، وكاأنه ي�صف موقف 

»املحكمة اجلعفرية« من املراأة.

اأما نور �صعبان فقد كتبت: »العتب حتى 

ويبهدل  يظلم  ولدهم  ي�صوفون  ايل  االأهل  ع 

البنت وما يوقفون مع احلق وكل واحد نف�صي 

نف�صي.. وبعد فوق هذا ي�صجعونه على الظلم 

وي�صفقون ليه وهو مو خ�صران وال �صي بعد 

البنت  وظلت  ثانية  اأ�صرة  ليه  كون  راح  ما 

اأول  هم  بناتهم  يف  �صارت  لو  لكن  متعلقة.. 

نا�س بي�صيحون«.

مغردة اأخرى وهي واحدة من »املعلقات«، 

اأ�صارت اإىل اأن اأهل الزوج غالًبا بال حول وال 

قوة، هناك اأ�صخا�س فيهم اخلري لكن اأوالدهم 

ولدهم،  هذا  النهاية  »يف  وقالت:  »اأبالي�س«، 

ولدهم«،  ويخ�صرون  البنت  مع  بيوقفون  ما 

واأو�صحت: »اأنا اأتكلم عن جتربتي«.

االأهل  »اأغلب  مع�صومة:  املغردة  وعلقت 

اعتربت  فيما  الظلم«،  على  ولدهم  ي�صاعدون 

اأن  زينب  اأختكم  نف�صها  على  اأطلقت  مغردة 

هناك م�صوؤولية تقع على عاتق املجتمع الذي 

زوجته  بتعليق  يقوم  الذي  ال�صخ�س  يعامل 

كفرد طبيعي.

واقرتح كميل عمران اأال يكون حل م�صكلة 

املعلقات بتطليقهن فقط، بل يجب و�صع قانون 

زوجته  بتعليق  يقوم  الذي  الزوج  ملعاقبة 

بدافع  باإهانتها  ل�صنني من دون �صبب ويقوم 

امل�صكلة  اأن  اأحمد  قا�صم  اعترب  فيما  الت�صفي، 

الذي منحه  بالقا�صي  الزوج، بل  ال تكمن يف 

النفوذ، واأكدت املغردة حوراء اأهمية و�صع حد 

للمبالغ التي ميكن املطالبة بها من دون زيادة.

وت�صاءل حميد �صلمان: »ال اأعرف حًقا ما 

�صبب االإ�صرار على بقاء املراأة على ذمة رجل ال 

يجمعها معه اإال �صهادة الزواج! ما دامت املراأة 

ال ترغب يف اال�صتمرار مع رجل ال ي�صبهها يف 

�صيء ملاذا ت�صتمر يف العذاب معه؟ ملاذا راأي 

املراأة لي�س له وزن؟«.

»احلرية  قائلة:  اخلال�صي  دولة  وغردت 

حق ال يطلب وتاأخذ وال تطلب«، معلقة باأنها 

تاأثرت كثرًيا مبقاطع الفيديو التي انت�صرت يف 

�صوء احلملة التي مت اإطالقها.

وكتبت بتول ال�صيد: »ال ت�صتحق اأي امراأة 

اأن تعاين من الظلم الواقع على الن�صاء يف هذه 

املحاكم.. هذي حملة الأ�صحاب ال�صمري احلي، 

ايل يرف�صون اأن يقع الظلم على اأي اإن�صان كان. 

اإن�صان ت�صري  اأن حياة  اأ�صواأ من  اأعتقد يف  ما 

اإن  واعلموا  ثاين،  اإن�صان  ظلم  ب�صبب  معلقة 

�صكوتكم عن الظلم يعترب ظلم«.

وكتب اأحدهم مغرًدا: »�صرقة عمر االإن�صان 

اآخر..  مادي  �صيء  اأي  �صرقة  من  جرًما  اأ�صد 

اأعمارهن  الن�صاء  لهوؤالء  �صريجع  الذي  من 

املحاكم«، وغردت  ي�صيع يف  الذي  و�صبابهن 

خديجة: »حرية املراأة حق ولي�صت مكرمة من 

اأحد«.

اأطلق على نف�صه ا�صم »مرقدو�س«  مغرد 

يرثى  حالنا  يجعل  »ما  له:  تغريدة  كتب يف 

فتح  للمعلقات هو  االأخري  املالذ  يكون  اأن  له 

من  النا�س  لعامة  اخلا�صة  حياتهن  تفا�صيل 

اأجل اإي�صال ق�صيتهن«.

وتفاعل مغردون مع ما كتبه اأمني حممد، 

اأو  ظاملة  هي  الزوجة  مهم  »مو  قال:  والذي 

غلطانة اأو مق�صرة يف حق الزوج اأو اأي �صبب 

كما يدعي البع�س باأن ا�صمعوا الطرف االآخر«، 

حقها  من  الأن  املراأة  مع  »وقويف  واأ�صاف: 

تطليق نف�صها كانت مالك اأو �صيطان.. وقعت 

عقد واحلني راح تنهيه«.

اأ�صاد بدور »ال�صحفيني« يف الرتقاء بقطاع ال�صحافة والإعالم.. وزير العالم: 

ات�صاع اآفاق احلريات ال�صحفية عالمة م�صيئة يف م�صرية التطور الدميقراطي

حممد  بن  علي  االإعــالم  وزير  اأ�صاد 

الرميحي بات�صاع اآفاق احلريات ال�صحفية 

عالمة  باعتبارها  امل�صوؤولة،  واالإعالمية 

الدميقراطي  التطور  م�صرية  يف  م�صيئة 

امل�صرية  االإن�صان يف ظل  واحرتام حقوق 

�صاحب  حل�صرة  ال�صاملة  التنموية 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى اأيده اهلل ورعاه.

جاء ذلك لدى ا�صتقباله جمل�س اإدارة 

برئا�صة  البحرينية  ال�صحفيني  جمعية 

وزارة  حر�س  موؤكًدا  ال�صايجي،  عي�صى 

ال�صراكة  تعزيز  على  ــالم  االإع �صوؤون 

حماية  يف  اجلمعية  مــع  والــتــعــاون 

اأداء  من  ومتكينهم  ال�صحفيني  حقوق 

مبهنية  والتوعوية  التنويرية  ر�صالتهم 

بالقانون  االلتزام  وفق  ومو�صوعية، 

ال�صحفي. ال�صرف  وميثاق 

اإىل  تهانيه  االإعـــالم  ــر  وزي ــدد  وج

ال�صحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 

ال�صايجي  عي�صى  برئا�صة  البحرينية 

جمل�س  لع�صوية  تزكيتهم  مبنا�صبة 

امل�صهود  الوطني  االإدارة، م�صيًدا بدورهم 

يف  واالإعالم  ال�صحافة  بقطاع  لالرتقاء 

البحرين. مملكة 

جمعية  رئي�س  اأعــرب  جانبه،  من 

ال�صايجي  عي�صى  البحرينية  ال�صحفيني 

عن �صكره وتقديره اإىل وزير االإعالم على 

اجلمعية  اهتمام  موؤكًدا  وحتفيزه،  دعمه 

ال�صحفية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 

ال�صحفيني  حقوق  حماية  يف  واالإعالمية 

املهنية  باملعايري  التزامهم  وتعميق 

اجلمعيات  مع  والتوا�صل  واالأخالقية، 

والدولية،  العربية  ال�صحفية  واملنظمات 

ا�صم  مبا ي�صهم يف تبادل اخلربات ورفع 

مملكة البحرين عالًيا يف خمتلف املحافل 

والدولية. االإقليمية  االإعالمية 

وزير الإ�صكان خالل تروؤ�صه الجتماع الـ19 لوزراء الإ�صكان بدول جمل�س التعاون: 

»الإ�صكان« اأحدثت تطويًرا �صاماًل ملنظومتها الإلكرتونية

اأكد املهند�س با�صم بن يعقوب احلمر 

التحول  اأهمية  على  االإ�صكان  وزير 

املقدمة  االإ�صكانية  للخدمات  الرقمي 

التي  للظروف  كنتيجة  املواطنني،  اإىل 

دول  جميع  على  اجلائحة  فر�صتها 

التحديات  حتويل  يف  اأ�صهم  مما  العامل، 

اإىل  م�صرًيا  مواتية،  حت�صينية  فر�س  اإىل 

اأن وزارة االإ�صكان قامت بتطوير منظومة 

االإ�صكانية والتو�صع يف جمال  املعلومات 

منظومة  مع  يتوافق  الرقمي مبا  التحول 

املعلومات االإ�صكانية اخلليجية مبا ي�صهم 

ويلبي  امل�صرتكة  االأهداف  حتقيق  يف 

التعاون  جمل�س  دول  قادة  تطلعات 

اخلليجي.

مملكة  اأن  اإىل  االإ�صكان  وزير  واأ�صار 

الرقمي  التحول  من  جعلت  البحرين 

هدًفا  للتكنولوجيا  الفعال  واال�صتخدام 

بالروؤى  م�صتنريين  ق�صوى  اأولوية  ذا 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامية 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه بتبّني وتوظيف 

القطاعات  اال�صطناعي يف  الذكاء  تقنيات 

وزارة  قامت  لذلك  وا�صتجابة  اخلدمية، 

التقنية  االإمكانات  كل  بت�صخري  االإ�صكان 

قاعدة  املواطنني من خالل  ل�صالح خدمة 

مع  مرتبطة  ومتطورة  �صريعة  معلومات 

خدمات  توفري  وكذلك  اجلهات،  جميع 

الهاتف  وتطبيق  املوقع  عرب  اإلكرتونية 

النقال. 

جاء ذلك خالل رئا�صة مملكة البحرين 

املعنيني  للوزراء  ع�صر  التا�صع  لالجتماع 

التعاون  جمل�س  بدول  االإ�صكان  ب�صوؤون 
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االت�صال  تقنية  عرب  اجلاري  �صبتمرب 

العامة  االأمانة  من  وبتنظيم  املرئي، 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

برئا�صة االأمني العام الدكتور نايف فالح 

مبارك احلجرف.

جرى  اأنه  االإ�صكان  وزير  واأ�صاف 

خالل االجتماع التطرق اإىل طرق التمويل 

قواعد  مناق�صة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صكني، 

�صناع  ت�صاند  التي  االإ�صكانية  املعلومات 

املطلوبة  اخلطوات  اتخاذ  على  القرار 

هذا  اإدارة  اأجل  من  اال�صكاين  ال�صاأن  يف 

حمددة،  وبيانات  اإح�صائيات  وفق  امللف 

املوحد  العام  النظام  ا�صتعرا�س  مت  كما 

املوحدة  واال�صرتاتيجية  العقارات،  ملالك 

التعاون  جمل�س  دول  يف  لالإ�صكان 

العامة  االأطر  حتدد  والتي  اخلليجي 

التعامل  وكيفية  االإ�صكانية  لل�صيا�صات 

مع امللف االإ�صكاين من خالل �صرعة تلبية 

اخلدمات االإ�صكانية للمواطنني.

اجتماع وزراء الإ�سكان بدول اخلليج

حممد بن عبدالـله يت�صلم جائزة 

 عي�صى بن علي للعمل التطوعي

ا�صتقبل الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

رئي�س املجل�س االأعلى لل�صحة رئي�س الفريق الوطني الطبي 

عي�صى  ال�صيخ  اأم�س،  مكتبه  يف  كورونا،  لفريو�س  للت�صدي 

الوزراء  جمل�س  �صوؤون  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  علي  بن 

�صلمه جائزة  الطيبة، حيث  الكلمة  الفخري جلمعية  الرئي�س 

على  الثاين  للعام  منحها  مت  والتي  التطوعي،  للعمل  �صموه 

يف  املتواجدة  البحرينية  والكوادر  الوطني  للفريق  التوايل، 

تقديًرا  االأمامية يف مواجهة جائحة كورونا، وذلك  ال�صفوف 

وتكرمًيا الإ�صهاماتهم البارزة وت�صحيانهم النبيلة يف الت�صدي 

للجائحة.

وخالل اللقاء، اأكد الفرق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل 

لفريو�س كورونا  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأن  خليفة 

يف ظل توجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

وبقيادة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  للفريق  حكيمة 

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

واالأهلية  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  االأجهزة  خمتلف  وبتعاون 

حتقيق  يف  الفريق  جنح  فقد  البحرين،  �صعب  اأبناء  ووعي 

جناحات باهرة، لت�صبح مملكة البحرين منوذًجا يحتذى به 

يف التعامل مع اجلائحة، ولتنال اإجراءاتها اإ�صادة وا�صعة من 

خمتلف املوؤ�ص�صات االإقليمية والدولية ذات ال�صلة.

اآل خليفة  ال�صيخ عي�صى بن علي  واأ�صاد مبا يوليه �صمو 

من دعم واهتمام مل�صرية العمل التطوعي يف مملكة البحرين 

اإىل  تهدف  التي  املبادرات  من  للعديد  �صموه  تبني  خالل  من 

تر�صيخ هذه الثقافة واملمار�صة داخل املجتمع البحريني، ومن 

على  ا�صتطاعت  التي  التطوعي،  للعمل  �صموه  جائزة  بينها 

والت�صجيع  التحفيز  يف  مهًما  عامالً  تكون  اأن  عاًما   11 مدى 

على العمل التطوعي واخلريي مبا يخدم املجتمع البحريني.

واأعرب عن �صعادته واعتزازه مبنح جائزة �صموه وللعام 

الثاين على التوايل للفريق الوطني للت�صدي لفريو�س كورونا 

يف  االأمامية  ال�صفوف  يف  املتواجدة  البحرينية  والكوادر 

تقدير  مدى  يج�صد  التكرمي  هذا  اأن  موؤكًدا  اجلائحة،  مواجهة 

املجتمع البحريني للجهود التي يبذلها الفريق ليالً ونهاًرا من 

اأجل احلفاظ على �صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني، واأن ذلك 

ي�صكل دافًعا اإ�صافًيا لهم ملوا�صلة اجلهد والعطاء.

 وزير الإعالم م�ستقبالً جمل�س اإدارة جمعية ال�سحفيني 



امل�ؤ�ص�صة امللكية تدرب اأبناءها مب�صت�صفى ال�صالم التخ�ص�صي

الإن�سانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  اأقامت 

م�سروع »مكن نف�سك« بالتعاون مع م�ست�سفى 

ال�سلم التخ�س�سي، مت خلله تدريب جمم�عة 

�سنة،   26  –  18 عمر  من  امل�ؤ�س�سة  اأبناء  من 

العمل  �س�ق  اإىل  للدخ�ل  ومتكينهم  وتهيئتهم 

عرب العمل امليداين يف اأق�سام امل�ست�سفى املختلفة، 

والعملية  احلياتية  اخلربات  لكت�سابهم  وذلك 

املطل�بة، اإذ ي�ستمر الربنامج ملدة 3 اأ�سهر.

يق�م الطلب خلل الربنامج مبزاولة العمل 

كم�ظفني ب�ساعات عمل ر�سمية يف امل�ست�سفى يف 

خمتلف الأق�سام منها ق�سم ال�ستقبال والعلقات 

مهنة  مزاولة  جانب  اإىل  والإع���لم  العامة 

اإك�سابهم  اأجل  من  وذلك  وتدريبهم،  التمري�ض 

املهارة واخلربة.

اجلدير بالذكر اأن امل�ؤ�س�سة امللكية للأعمال 

الإن�سانية تقيم هذا الربنامج للعام الثالث على 

اجلهات  من  عدد  مع  اتفاقيات  وتعقد  الت�ايل، 

يف  كمتدربني  بالعمل  امل�ؤ�س�سة  لأبناء  لل�سماح 

العمل  جتربة  خل��ض  وال�سركات  اجلهات 

اللزمة  واخلربات  املهارات  واكت�ساب  امليداين 

لذلك.

جناح »ابت�صامة« لن�صر ال�عي ب�صرطان 

االأطفال يف »�صتي �صنرت« ي�صتقطب 5 اآالف زائر

يف  »ابت�سامة«  مبادرة  جناح  ا�ستقبل 

زائر  اآلف  اأكرث من خم�سة  جممع �ستي �سنرت 

من رواد املجمع، حيث عمل متط�ع� املبادرة 

�سباحا  العا�سرة  من  اأيام  ثلثة  مدى  على 

بزوار  الرتحيب  على  م�ساء  العا�سرة  وحتى 

املبادرة  ح�ل  مبعل�مات  وتزويدهم  اجلناح 

�سرطان  مبر�ض  ال�عي  ن�سر  يف  وجه�دها 

ال�سهر  �سبتمرب،  �سهر  يف  خا�سة  الأطفال 

املر�ض. بهذا  للت�عية  العاملي 

وك�سفت »ابت�سامة« اأنه جرى ت�زيع اأكرث 

�سرطان  مبر�ض  تعريفي  فلير  اآلف   5 من 

نح�  بادر  فيما  اجلناح،  زوار  على  الأطفال 

الذهبي  ال�سريط  �سراء  اإىل  بينهم  من   500

مر�سى  الأطفال  مع  التعاطف  اإىل  يرمز  الذي 

املبادرة  ال�سرطان ودعم ق�سيتهم، وتخ�س�ض 

ل�سالح  العام  هذا  ال�سريط  مبيعات  ريع 

ال�سلمانية. م�ست�سفى  كان� يف  وحدة عبداهلل 

»ابت�سامة«  مبادرة  تنظم  اأن  املقرر  ومن 

جناحا مماثل يف جممع الأفني�ز باملنامة خلل 

القادم  ال�سبت  وحتى  اخلمي�ض  من  الفرتة 

ولتحقيق  ذات��ه،  الزمني  الت�قيت  و�سمن 

الغر�ض نف�سه املتمثل بقيام متط�عي املبادرة 

بتعريف رواد املجمع مبر�ض �سرطان الأطفال 

ت�زيع  اإىل  اإ�سافة  وتاأييدهم،  دعمهم  وك�سب 

الذهبي  ال�سريط  وبيع  التعريفية  الفليرات 

للراغبني.

ال�سبابية  امل�ستقبل  جمعية  رئي�ض 

�سباح  »ابت�سامة«  مبادرة  لها  تتبع  التي 

الكثيف  الإقبال  اإن  قال  الزياين  عبدالرحمن 

ابت�سامة يف جممع  الذي �سهده جناح مبادرة 

الدعم  على  اأخرى  مرة  يربهن  �سنرت  �ستي 

مملكة  يف  ال�سكان  قبل  من  الكبري  والتعاطف 

الأطفال  مع  ومقيمني  م�اطنني  من  البحرين 

ال�سرطان،  مر�ض  يكافح�ن  الذين  الأبطال 

هذا  اأن  اإىل  م�سريا  اأهاليهم،  مع  وكذلك 

العامل  لكل  ح�سارية  ر�سالة  ير�سل  الإقبال 

حاليا  الأطفال  �سرطان  ب�سهر  يحتفي  الذي 

املجتمع  وتعا�سد  وتراحم  تاآخي  مدى  ح�ل 

البحريني.

ال�طنية حلق�ق االإن�صان تزور دار بنك 

البحرين ال�طني لتاأهيل االأطفال املع�قني

الحتجاز  اأماكن  زيارة  جلنة  قامت 

حلق�ق  ال�طنية  امل�ؤ�س�سة  يف  واملرافق 

بنك  دار  اإىل  ميدانية  بزيارة  الإن�سان، 

الأط��ف��ال  لتاأهيل  ال�طني  البحرين 

اخلدمات  م�ست�ى  لر�سد  املع�قني، 

الأوىل  الفئات  من  باعتبارهم  لهم  املقدمة 

بالرعاية يف املجتمع.

بعدد  اللجنة  التقت  الزيارة  وخلل 

مقابلت  واأج��رت  ال��دار،  م�س�ؤويل  من 

للتاأكد  والنزلء  العاملة  الط�اقم  مع 

الإج��راءات  بكافة  الدار  التزام  مدى  من 

فريو�ض  ملكافحة  وال�قائية  الحرتازية 

حق�ق  معايري  احرتام  ومدى  ك�رونا، 

الق�انني  يف  عليها  املن�س��ض  الإن�سان 

اطلعت  كما  الدولية،  والت�سريعات 

اإجراءات  من  اتخاذه  مت  ما  على  اللجنة 

نزلء  جميع  ح�س�ل  عملية  ل�ستدامة 

امل�ساد  اللقاح  على  ال��دار  وم�ظفي 

لفريو�ض ك�رونا، وكذلك مت الطلع عن 

كثب على كل الإجراءات الرامية اإىل حفظ 

واحلق�ق  عام  ب�سكل  ال�سحة  يف  احلق 

الإعاقة  ذوي  للأطفال  املقررة  الأخ��رى 

اللجنة  قامت  ذلك  بعد  خا�ض.  ب�سكل 

ال�سف�ف  الدار، �سملت  بج�لة يف مرافق 

املياه  ودورات  واملطبخ  النزلء  وغرف 

وغرفة العزل ال�سحي.

د. حاجي ي�صارك مب�ؤمتر الربازيل

 الدولـــي االأول يف الـــذكاء اال�صطناعـــي

للدرا�سات  ال�طني  املركز  من  بدع�ة 

ي�سارك  �س�ف  الربازيل،  يف  التكن�ل�جية 

املجم�عة  رئي�ض   – حاجي  جا�سم  الدكت�ر 

م�ؤمتر  يف   – ال�سطناعي  للذكاء  العاملية 

الربازيل الدويل الأول يف الذكاء ال�سطناعي 

يف 25 من �سبتمرب اجلاري، وه� يعتب�ر من 

امل�ؤمترات العاملية الأوىل على م�ست�ى اأمريكا 

و�س�ف  ال�سطناعي.  الذكاء  يف  اجلن�بية 

يلقي د. حاجي الكلمة الفتتاحية والرئي�سية 

يف امل�ؤمتر ي�سلط ال�س�ء فيها على اأخلقيات 

حيث  ال�سطناعي،  الذكاء  وخ�ارزميات 

خبري،  األف  من  اأكرث  القمة  هذه  يف  ي�سارك 

اخلرباء  من   20 من  اأك��رث  فيها  ويتحدث 

واملخت�سني، ميثل�ن اأكرث من 10 دول ح�ل 

العامل، ومنهم قيادي�ن من فرن�سا، وكرواتيا، 

وكندا، والدول اللتينية.

القمة  لهذه  املنظمني  اختيار  وج��اء 

رئي�سي  كمتحدث  حاجي  جا�سم  الدكت�ر 

للذكاء  العاملية  واملجم�عة  للبحرين  ممثل 

يف  الدولية  لإجنازاته  نظرا  ال�سطناعي، 

الذكاء ال�سطناعي.  

واأعرب د. تياق� فيليبي اأفاجني رئي�ض 

باأول م�ساركة خليجية  اعتزازه  امل�ؤمتر عن 

وثمن  اجلن�بية،  اأمريكا  م���ؤمت��رات  يف 

ال�سطناعي  الذكاء  الإيجابية يف  التط�رات 

يف مملكة البحرين.

 العماني�ن يت�صدرون وفريق بحثي من »االأهلية« يثبت متيزه

اجلامعة االأهلية تختم فعاليات م�ؤمتر الث�رات االقت�صادية

اأكد عدد من العلماء واخلرباء القت�ساديني 

الث�رات  م�ؤمتر  يف  امل�ساركني  والأكادمييني 

الرقمي  القت�ساد  اأهمية  على  القت�سادية 

وتطبيقات الذكاء ال�سناعي يف حتقيق اهداف 

�سرورة  على  م�سددين  امل�ستدامة،  التنمية 

والت�سريعية  الأخلقية  بال�س�ابط  الهتمام 

خمرجات  ا�ستخدام  يف  للت��سع  امل�ساحبة 

الذكاء ال�سطناعي.

نظمته  الذي  امل�ؤمتر  ت��سيات  وت�سمنت 

مب�ساركة  البحرين  مبملكة  الأهلية  اجلامعة 

العامل  باحثني وخمت�سني من 40 دولة ح�ل 

على  العمل  من  ملزيد  امللحة  احلاجة  على 

ح�كمة البيانات ال�سخمة مبا ي�سمن �سفافية 

الإف�ساحات املالية و�سمان حق�ق م�ستخدمي 

باملهارات  الهتمام  تعزيز  مع  املالية  البيانات 

والتي  ال�سخمة  البيانات  وحتليل  التحليلية 

طبيعة  حتديد  على  بالغ  تاأثري  لها  �سيك�ن 

منظمات  وت�جهات  امل�ستقبلة  ال�ظائف 

للم�ؤمتر  العليا  اللجنة  واأعلن رئي�ض  الأعمال. 

الدكت�ر عبداملطلب ال�سرطاوي عن نتائج تقييم 

للم�ساركة  اعتمادها  مت  قد  علمية  ورقة   50

من  فريق  فاز  حيث  امل�ؤمتر،  فعاليات   يف 

الباحثني العمانيني باملركز الأول لأف�سل ورقة 

بحثية مقدمة والتي كانت بعن�ان »املمار�سات 

عمان  والغاز يف  النفط  �سناعة  امل�ستدامة يف 

وعلقتها بالأداء املايل«، والتي تقدم بها ثلثة 

باحثني من �سلطنة عمان، وهم: الدكت�رة اأبرار 

جامعة  من  دولل  حممد  والدكت�ر  العل�ي، 

نزوى، والدكت�ر فادي عبدالفتاح من جامعة 

د. عبداملطلب ال�سرطاويال�سرقية.

»حمد اخلريية« ت�صكل جلنة اال�صتثمار وتر�صم خطة عمل اللجان العاملة
العم�مية  اجلمعية  لت��سية  وفقا 

تعنى  خا�سة  جلنة  بت�سكيل  ب�سرورة 

اأم�ر  من  به  يتعلق  ما  وكل  بال�ستثمار 

وبن�د بال�سدد نف�سه، وحر�سا من املجل�ض 

العم�مية،  اجلمعية  ت��سيات  تنفيذ  على 

حمد  مدينة  جمعية  اإدارة  جمل�ض  �سكل 

حيث  بذلك،  تعنى  خا�سة  جلنة  اخلريية 

تعد �سابقة يف تاريخ اجلمعية منذ تاأ�سي�سها 

عام 1993. وتاأتي هذه اخلط�ة اإدراكا من 

مهم  دور  من  ال�ستثمار  يلعبه  ملا  املجل�ض 

ي�سعى  التي  املرج�ة  الأهداف  حتقيق  يف 

اإليها املجل�ض بغية تنمية وخدمة املجتمع، 

التي  العاملة  اللجان  ت�سكيل   اإىل  اإ�سافة 

مظلته،  حتت  تعايل  اهلل  باإذن  تعمل  �س�ف 

اقر  كما  واأع�سائها.  روؤ�سائها  وت�سكني 

اإدارة جمعية مدينة حمد اخلريية،  جمل�ض 

ح�سب  كل  العاملة،  اللجان  عمل  خطط 

والتي  احلالية  للدورة  وذلك  تخ�س�سه،  

متتد ملدة عامني باإذن اهلل تعاىل. هذا وتاأتي 

الإدارة  جمل�ض  من  حر�سا  اخلط�ة  هذا 

بامل�ؤ�س�سة  الإداري  التقدم  م�سايرة  على 

اأ�سا�سيا  مطلبا  يعد  والذي  نف�سها  اخلريية 

يتطلبه الع�سر احلايل. هذا وحتظى اللجان 

قبل  من  والرعاية  الدعم  بكل  العاملة 

املجل�ض مبا�سرة.

ال�سر  اأمني  النجار  عبداحلميد  ون�ه   

بدعم وم�ساندة القيادة الر�سيدة حفظها اهلل 

تعاىل للعمل اخلريي بالبلد وعلى خمتلف 

اجلهات  مب�ساندة  اأ�ساد  كما  الأ�سعدة، 

والتنمية  العمل  ب�زارة  واملتمثلة  املعنية 

امل�ؤ�س�سات  نا�سد  وكذلك  الجتماعية، 

والعيان  وال�جهاء  اخلا�ض  بالقطاع 

حتقيق  بغية  الدعم،  م�ا�سلة  ب�سرورة 

متطلعا  امل�ؤ�س�سة،  لهذه  ال�سامية  الأهداف 

اإىل املزيد من الدعم مبختلف اأن�اعه.  

عبداحلميد النجار
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باإ�صراف: عبدعلي قربان

جامعة البحرين للتكن�ل�جيا ترحب بالطلبة يف العام 

االأكادميي اجلديد وتنظم برناجًما للتهيئة للطلبة اجلدد

بجامعة  الطلبة  �س�ؤون  عمادة  نظمت 

برناجًما    UTB للتكن�ل�جيا  البحرين 

تعريفًيا للرتحيب بالطلبة اجلدد وتهيئتهم 

للف�سل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي 

�سمن  وذل��ك   ،2022-2021 اجلديد 

جه�د اجلامعة لتعريف الطلبة اجلدد على 

مرافق اجلامعة والإمكانات الفنية والتقنية 

على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  فيها،  املت�فرة 

اأنظمة اجلامعة والل�ائح املتعددة اخلا�سة 

والأكادميية  الإداري��ة  اخلدمات  مبختلف 

العلمي  وحت�سيلهم  بالطلبة  املتعلقة 

اأج�اء  يف  الطلبة  اندماج  �سه�لة  ل�سمان 

حياتهم  من  واملبكرة  املهمة  املرحلة  هذه 

افتتاح  يف  حت��دث  وق��د  ه��ذا  اجلامعية. 

رئي�ض  املل  علي  ح�سن  الدكت�ر  الربنامج 

اجلامعة ُمرحًبا بالطلبة اجلدد ومتمنًيا لهم 

الت�فيق والنجاح يف م�سريتهم اجلامعية، 

م�ؤكًدا لهم حر�ض اجلامعة على ت�فري كل 

والإدارية  الأكادميية  ال�سرورية  اخلدمات 

حت�سيلهم  لت�سهيل  والتقنية  والفنية 

يتما�سى  مبا  باأدائهم  والرتقاء  العلمي 

يف  واأهدافها  اجلامعة  ور�سالة  روؤية  مع 

تخريج طلبة على م�ست�ى عاٍل من الكفاءة 

العمل  �س�ق  متطلبات  مل�اكبة  واحلرفية 

املحلي والعاملي.

عميد  احلاوي  عمر  الدكت�ر  قام  كما 

واأع�ساء  رئي�ض  بتقدمي  الطلبة  �س�ؤون 

بني  حيث  حديًثا  املنتخب  الطلبة  جمل�ض 

يف  دورهم  اجلدد  للطلبة  املجل�ض  اأع�ساء 

تعاون  واأهمية  اجلامعي  الطالب  حياة 

الطلبة معهم لإي�سال اأ�س�اتهم اإىل خمتلف 

اأجهزة اجلامعة دعًما للطلبة.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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حفظ اهلل اململكة العربية ال�شعودية و�شعبها، وكل 

عام وال�شقيقة الكربى باأمن واأمان وتقدم وازدهار.

91 �شنة ال حزبية وال قومية وال ف�شائل وال ملي�شيا وال 
دولة داخل دولة.

من �شظف العي�ش اإىل �شعة احلال ومن اجلوع اإىل ال�شبع 

مري�ش  ال  كالنهار،  بالليل  ال�شري  اإىل  اخلوف  ومن  والتمام 

ميوت من مر�ش ال يعرف وال م�شافر ينقطع ويتيه ويفقد.

اأر�ش رخاء ومناء و�شعب عز ووفاء ووالة اأمر �شوؤدد وقيادة حكيمة.

#ال�شعودية
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اتفاقية  على  ت�قعان  واإيطاليا  اإ�شبانيا   -  1817

لتحرمي جتارة العبيد.

1846 - اكت�شاف ك�كب نبت�ن يف املر�شد الفلكي 

لربلني، وذلك بف�شل مالحظات العامل الفلكي الفرن�شي 

اأوربان ل�فرييي.

حديدية  �شكك  خط  اأول  يف  العمل  بدء   -  1856

مب�شر بني القاهرة والإ�شكندرية.

1932 - ت�حيد اململكة العربية ال�شع�دية على يد 

امللك عبدالعزيز اآل �شع�د.

1973 - الرئي�ص الأرجنتيني ال�شابق خ�ان بريون 

يع�د اإىل الأرجنتني بعد 18 عاًما يف املنفى.

1986 - ال�شفري امل�شري املعنينّ يف اإ�شرائيل حممد 

ب�شي�ين يقدم اأوراق اعتماده للرئي�ص الإ�شرائيلي حاييم 

هرت�ش�غ.

تطرد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  1992

الحتاد الي�غ�شاليف اجلديد من ع�ش�يتها.

2009 - ملك اململكة العربية ال�شع�دية عبداهلل بن 

عبدالعزيز اآل �شع�د يفتتح جامعة امللك عبداهلل للعل�م 

والتقنية بح�ش�ر عدد من روؤ�شاء دول العامل.

الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�ص   -  2011

لدولة  كاملة  ع�ش�ية  بطلب  يتقدم  عبا�ص  حمم�د 

فل�شطني يف الأمم املتحدة.

هاين �ضاكر »يهدد« حممد رم�ضان.. بعقوبات

�شدد نقيب امل��شيقيني يف م�شر، هاين �شاكر، على اأن 

الفنان حممد رم�شان ل ي�شتثنى من العق�بات اجلديدة 

التي فر�شتها النقابة.

بالـ»فال�شة«  دوًما  ُتقام  التي  وعن حفالت رم�شان 

حملية  اإعالم  ل��شائل  �شاكر  قال  م��شيقيني،  بدون 

الثالثاء اإن »اأي حفل لأي مطرب اأو فنان مهما كان، لن 

ُيقام بدون فرقة غنائية«.

لعق�بة  �شيتعر�ص  ذلك  يخالف  »من  اأن  اأكد  كما 

من النقابة، مثلما حدث مع الفنان اأحمد �شعد، الذي مت 

عازفني   4 با�شطحاب  لقيامه  جنيه  األف   20 تغرميه 

فقط يف حفله«. يذكر اأن نقابة امل��شيقيني كانت اتخذت 

يف وقت �شابق من ال�شهر احلايل حزمة من القرارات بعد 

الأزمة التي وقعت بني الثنائي، ح�شن �شاك��ص ور�شا 

باك«  الـ»بالي  بطريقة  الغناء  منع  اأبرزها  البحراوي، 

ي�شاحب  اأن  على  بالـ»فال�شة«،  يعرف  ما  با�شتخدام 

املطرب يف احلفل فرقة مك�نة 8 عازفني بحد اأدنى.

�ضعودية تلتحق باجلامعة على م�ضارف الـ70
مقاعد  اإىل  �شع�دية  �شيدة  عادت 

اأربعة  لأكرث من  دام  انقطاع  بعد  الدرا�شة 

عق�د لت�شبح اإحدى اأ�شهر طالبات اململكة 

بتف�قها الالفت، الذي حققته وهي م�شرفة 

على عمر ال�شبعني.

يف  العماين  �شل�ى  الطالبة  وقالت 

اإن  املحلية  »عكاظ«  �شحيفة  مع  مقابلة 

�شببا  كان  كثريا  العلمية  للم�اد  حبها 

بالع�دة  عق�د   4 ملدة  الدائم  بتفكريها 

ال�شهادة  على  واحل�ش�ل  للدرا�شة، 

اجلامعية. واأ�شافت: »يف اأثناء تلك العق�د 

القراآن  حتفيظ  مبدار�ص  التحقت  الزمنية 

ذهبت  ثم  الكبريات،  ومدار�ص  الكرمي 

للتعليم وطلبت الع�دة للدرا�شة حتى ل� 

من ال�شفر،  وبعد عدة مفاو�شات مت قب�لها 

يف املرحلة ثاين مت��شط مل�ا�شلة الدرا�شة، 

 وبعدها دخلت ثان�ية الكبريات وتخرجت 

مبعدل عاٍل وقررت دخ�ل اجلامعة«.

اللتحاق  من  »متكنت  وتابعت: 

في�شل  بن  عبدالرحمن  الإمام  بجامعة 

الآداب ق�شم علم الجتماع، لت�شبح  بكلية 

من  الطالبات  بني  الأعلى  الن�شبة  �شاحبة 

دفعتها مبعدل تراكمي 4.75 من اأ�شل 5«، 

معربة عن �شعادتها بهذا املعدل املميز بني 

طالبات دفعتها، وعن طم�حها واأملها باأن 

تتخرج يف اجلامعة بذات الن�شبة العالية.

العمر  من  تبلغ  �شيدة  العماين  �شل�ى 

الثان�ية  �شهادة  على  ح�شلت  عاًما،   68

العامة منذ �شن�ات ط�يلة، وانقطعت عن 

زواجها،  ب�شبب  الـ18  عمر  يف  الدرا�شة 

اأعادها  بالعلم  و�شغفها  اإ�شرارها  اأن  اإل 

اجلامعة،  مقاعد  اإىل  ال�شنني  ع�شرات  بعد 

الجتماع  علم  ق�شم  الآداب  كلية  لتدخل 

وحتقق اأعلى معدل بني زميالتها.

قرد يخطف جرًوا رهينة ملدة 

ثالثة اأيام ويحتجزه على راأ�س �ضجرة

ا�شتطاع  اأمرها،  من  غريبة  حادثة  يف 

اإنقاذ جرو �شغري،  عدد من الأ�شخا�ص من 

اختطف من قبل قرد ملدة 3 اأيام يف منطقة 

تامان لي�شتاري ب�ترا يف ماليزيا.

باأنه مت  ميل«  »دايلي  واأفادت �شحيفة 

البالغ  والأبي�ص  الأ�ش�د  اجلرو  اختطاف 

من العمر اأ�شب�عني، الذي يدعى الآن �شارو، 

�شجرة  نح�  به  قرد، حيث حترك  قبل  من 

عالية.

ويظهر مقطع فيدي� �ش�ره اأحد رجال 

الذي  القرد  يراقب�ن  قلقني  �شكاًنا  الإنقاذ 

حيث  ال�شجرة،  على  وه�  باجلرو  مي�شك 

عرب  اجلرو  رمي  على  القرد  حث  حاول�ا 

فيما  واخل�شب،  ال�شغرية  احلجارة  ر�شق 

على  النارية  الألعاب  اإلقاء  بالأخري  قرروا 

ال�ش��شاء  تخيف  اأن  اأمل  على  الأر�ص، 

واأ�شقط  اإذ جنحت خطتهم،  القرد،  العالية 

الأر�ص  اإىل  وو�شل  ال�شغري،  الكلب  القرد 

الكثيفة  الأ�شجار  اأوراق  خففت  اأن  بعد 

ال�شكان  من  ثالثة  انطلق  ثم  �شق�طه، 

للتفتي�ص عنه، ووجده اأحدهم واأعاده.

هذا وقالت املتحدثة �شريي لي� يي يل: 

اأن  يبدو  لكن  ومرهًقا،  متعًبا  اجلرو  »بدا 

القرد مل ي�ؤذيه، اإذ كان القرد مي�شك اجلرو 

الأمر وكاأنه كان يعامل  بدا  وه� يتحرك.. 

جًدا،  غريًبا  كان  اأو طفل..  ك�شديق  اجلرو 

الكلب  لإنقاذ  بحاجة  زلنا  ما  ذلك،  ومع 

امل�شكني لأنه بدا يت�ش�ر ج�ًعا«.

من لعبة اأطفال اإىل م�ضابقة �ضنوية يف اليابان

على  عام  كل  اليابان  اأنحاء  جميع  من  بالع�شرات  الفرق  تتهافت 

بلدة اإيت� للم�شاركة يف واحدة من الفعاليات الريا�شية الأكرث فرادًة 

القتال با�شتخدام  اأن  األ وهي بط�لة حرب ال��شائد. ومع  يف العامل، 

ال��شائد لعبة ميار�شها الأطفال من جميع الأعمال ح�ل العامل للت�شلية، 

اإل اأنها ارتقت يف اليابان، بح�شب ما جاء يف م�قع »اأوديتي �شنرتال« 

اإىل مرتبة الريا�شة ال�طنية.

اأفراد باأعمار خمتلفة يتناف�ش�ن �شد بع�شهم  وتت�شكل الفرق من 

ا من اأجل ال�شهرة واملال. وتتاأهل الفرق املناف�شة بعد الف�ز �شمن  بع�شً

للتناف�ص  اإيت�،  تدعى  �شغرية  �شيد  قرية  يف  ببقاء  حملية  �شباقات 

اأف�شل  لقب  على  احل�ش�ل  اأجل  من  بال��شائد  احلرب  بط�لت  �شمن 

مقاتلي ال��شائد يف اليابان.

التي  املرحة  احلروب  من  بال��شائد  احلرب  مباراة  وا�شت�حيت 

يف  وج�دهم  اأثناء  يف  الن�م  قبل  خ��شها  الياباني�ن  الطالب  اعتاد 

خميمات رحالت مدر�شية خارجية.

اإنه طق�ص يعمده الكثري من اليابانيني، �شيما يف مرحلة الطف�لة، 

قبل اأن يقرر اأحدهم حت�يله اإىل دورة تناف�شية. وقد بداأت تلك املباريات 

يف العام 2013 وتقام كل عام.

تزامنًا مع احتفاالت اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة باليوم الوطني احلادي والت�شعني، امل�شادف اليوم اخلمي�ش، ازدانت املن�شاآت واملرافق احليوية يف خمتلف حمافظات اململكة باللون االأخ�شر.

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت  �شبتمرب 2021،  عددها 15937 يف ي�م 22 

ت�شجيل 72 حالة قائمة جديدة منها 41 حالة لعمالة 

وافدة، و 22 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 9 حالت 

اإ�شافية  حالت   110 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 272387.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 4 حالت، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 7 

حالت، يف حني اأن 745 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 749 حالة قائمة.

»ال�ضحة«: 72 اإ�ضابة جديدة 

بكورونا وتعايف 110 حاالت
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هنأ السعودية باليوم الوطني واستقبل الطلبة المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات

 ناصر بن حمد: الشباب البحريني 
عالمة فارقة في المحافل الخارجية

أكد س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حم��د آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الش��باب أن العمل التطوعي يع��د رمزًا مهمًا 
في التقدم واالزدهار والرقي، وتعتبر البحرين 
إحدى ال��دول المتقدمة ف��ي العمل التطوعي 
في ظ��ل الدور الب��ارز للش��باب البحريني الذي 
يحظ��ى بدع��م واهتم��ام من حض��رة صاحب 

الجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
جاء ذلك خالل اس��تقبال س��موه، بحضور وزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن ب��ن توفيق 
المؤي��د، عددًا م��ن الطلب��ة المتطوعين من 

الجامعة الملكية للبنات.
وأش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
م��ن  المتطوعي��ن  للطلب��ة  الكبي��ر  بال��دور 
الجامعة الملكية للبنات في إخراج العديد من 
الفعاليات واألنشطة المجتمعية في المملكة 
بحلة مميزة تؤك��د مكانة الش��باب البحريني 
المعط��اء والقادر عل��ى مواصلة المس��اهمة 
في إبراز جودة ومكانة الش��باب البحريني على 

المس��توى الخارجي، حتى بات إحدى العالمات 
الفارقة في المحافل الخارجية بعد أن ش��اركوا 
في العديد من المحافل خالل الفترة الماضية.
وأوضح س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 

أن العمل التطوعي المجتمعي له آثار إيجابية 
عل��ى المجتمع وخاصة الش��باب في اكتس��اب 
مزيد من الخبرات والمهارات، وتحقيق األهداف 
النبيلة الخاصة باالرتقاء بالمجتمع في ش��تى 

مجاالته، مبينًا س��موه أن��ه حريص دائمًا على 
تقدي��م كام��ل الدع��م للش��باب البحريني في 
مختلف المج��االت، إضافة إلى إبراز دور العمل 
التطوعي ودعم الجميع لتحقيق كافة األهداف.

وتمنى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
كل التوفيق والنج��اح للطلبة المتطوعين من 

الجامعة الملكية للبنات.
ورفع س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
خالص التهاني إلى خادم الحرمين الش��ريفين 
الملك س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ملك 
المملكة العربية الس��عودية بمناس��بة ذكرى 
اليوم الوطن��ي للمملكة العربية الس��عودية، 
كم��ا رفع س��موه التهاني إلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود ول��ي العه��د نائب رئي��س مجلس 
ال��وزراء وزي��ر الدف��اع ف��ي المملك��ة العربية 

السعودية.
وأعرب س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عن أطيب تهانيه وتمنياته للمملكة العربية 
السعودية مزيدًا من التقدم واالزدهار في ظل 
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية 

السعودية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ 
 خادم الحرمين الشريفين وولي 

العهد السعودي باليوم الوطني
بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، برقية تهنئة إلى 
خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
ب��ن عبدالعزيز آل س��عود مل��ك المملكة 
بمناس��بة  وذل��ك  الس��عودية،  العربي��ة 
ذكرى الي��وم الوطن��ي للمملك��ة العربية 
الس��عودية، أعرب فيها س��موه عن أطيب 
تهانيه وخالص تمنيات��ه لخادم الحرمين 

الصح��ة والس��عادة  الش��ريفين بموف��ور 
والعمر المديد ولش��عب المملكة العربية 
الس��عودية الش��قيق بالمزيد من التقدم 

واالزدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وأش��اد س��موه بعمق العالق��ات األخوية 
البلدي��ن  بي��ن  ترب��ط  الت��ي  الوطي��دة 
والشعبين وما تش��هده من تطور وتقدم 
مس��تمر على كاف��ة المس��تويات، مؤكدًا 
س��موه حرص البحرين الدائم والمش��ترك 

بي��ن  الطيب��ة  العالق��ات  لترس��يخ ه��ذه 
البلدي��ن إل��ى آفاق أرحب وأش��مل لما فيه 
خير وصالح الش��عبين. كم��ا بعث صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء برقي��ة تهنئ��ة مماثلة إل��ى أخيه 
صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 

ولي العهد السعوديسمو ولي العهد رئيس الوزراءالمملكة العربية السعودية.

تسلم جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي.. محمد بن عبداهلل:

 »الفريق الوطني« يحقق نجاحات باهرة 
لتصبح البحرين نموذجًا في التعامل مع الجائحة

اس��تقبل رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة 
رئي��س الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفيروس كورونا الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، بمكتب��ه امس، وكيل 
وزارة ش��ؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري 
لجمعية الكلمة الطيبة س��مو الش��يخ عيسى 
بن علي آل خليفة، حيث س��لمه جائزة سموه 
للعم��ل التطوع��ي، والتي تم منحه��ا للعام 
الثاني على التوالي، للفريق الوطني والكوادر 
البحريني��ة المتواجدة ف��ي الصفوف األمامية 
ف��ي مواجهة جائح��ة كورونا، وذل��ك تقديرًا 
وتكريمًا إلس��هاماتهم الب��ارزة وتضحيانهم 

النبيلة في التصدي للجائحة.
وأكد الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة أن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا في ظل توجيه��ات حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى، حفظ��ه اهلل 
ورعاه، وبقي��ادة حكيمة للفري��ق من صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، 
األجه��زة  مختل��ف  وبتع��اون  اهلل،  حفظ��ه 
والمؤسس��ات الحكومية واألهلية ووعي أبناء 
ش��عب البحرين، فقد نجح الفريق في تحقيق 
نجاح��ات باه��رة، لتصب��ح مملك��ة البحرين 
نموذجًا يحت��ذى به في التعامل مع الجائحة، 
ولتنال إجراءاتها إش��ادة واس��عة من مختلف 

المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات الصلة. 
وأش��اد بما يوليه سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة من دعم واهتمام لمس��يرة العمل 
التطوعي في البحرين من خالل تبني س��موه 
للعديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ 
ه��ذه الثقاف��ة والممارس��ة داخ��ل المجتمع 
البحرين��ي، وم��ن بينها جائزة س��موه للعمل 

التطوعي، التي استطاعت على مدى 11 عاًما 
أن تكون عاماًل مهًما في التحفيز والتش��جيع 
عل��ى العم��ل التطوع��ي والخيري بم��ا يخدم 

المجتمع البحريني.
وأع��رب عن س��عادته واعتزازه بمن��ح جائزة 
س��موه وللعام الثان��ي على التوال��ي للفريق 
الوطن��ي للتصدي لفيروس كورون��ا والكوادر 
البحريني��ة المتواجدة ف��ي الصفوف األمامية 
في مواجهة الجائحة، مؤكدًا أن هذا التكريم 
البحرين��ي  المجتم��ع  تقدي��ر  م��دى  يجس��د 
للجه��ود التي يبذلها الفري��ق لياًل ونهارًا من 
أج��ل الحفاظ على صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن، وأن ذلك يش��كل دافع��ًا إضافيًا 

لهم لمواصلة الجهد والعطاء.
وأثنى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
على الرسالة اإلنسانية النبيلة التي تقوم بها 
جمعية الكلم��ة الطيبة ودوره��ا في تعميق 
قيم العطاء والتطوع في المجتمع، معربًا عن 

تمنياته للجمعية والقائمين عليها مزيدًا من 
النجاح والتوفيق.

من ناحيته، أعرب س��مو الش��يخ عيس��ى بن 
علي آل خليفة عن خالص ش��كره وتقديره له 
على الجهود التي يقوم به��ا وأعضاء الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا، 
الت��ي كان لها أثرها الواض��ح في تحقيق أقل 
معدالت ألع��داد اإلصاب��ات والوفي��ات، وهو 
م��ا وضع مملكة البحرين ف��ي مكانة إقليمية 

ودولية متقدمة.
وأعرب س��موه عن فخ��ر واعتزاز جمي��ع أبناء 
البحرين والمقيمين عل��ى أرضها بالعطاءات 
والتضحي��ات النبيل��ة التي تقدمه��ا الكوادر 
البحريني��ة المتواجدة ف��ي الصفوف األمامية 
ف��ي مواجهة الجائحة، مؤكدًا س��موه أن قرار 
تكريمهم في هذه النس��خة ومنحهم الجائزة 
للع��ام الثاني على التوالي، ج��اء تقديرًا لهم 
وعرفان��ًا بجهوده��م المخلصة الت��ي الزالت 

متواصل��ة وهي تحم��ل أروع المعاني والقيم 
في البذل والعطاء.

وشدد سموه على أن تكريم النماذج الوطنية 
الرائ��دة ف��ي مج��ال العمل الخي��ري هو نهج 
بحرين��ي أصي��ل وثقاف��ة تح��رص جمعي��ة 
الكلم��ة الطيبة ولجنة الجائ��زة على الحفاظ 
عليها لتكون دافعًا للش��باب عل��ى االنخراط 
في العم��ل التطوعي واإلس��هام ف��ي خدمة 

المجتمع.
وأكد س��مو الشيخ عيس��ى بن علي آل خليفة 
المدن��ي  المجتم��ع  دور مؤسس��ات  أهمي��ة 
والجمعيات في دعم جهود المملكة والحكومة 
الموقرة في مواجهة جائحة كورونا، وأن ذلك 
يأتي في إطار تفعيل المس��ؤولية والشراكة 
المجتمعي��ة باعتبارها أح��د األدوات المهمة 
التي تدعم مس��يرة التنمية المستدامة التي 

تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
وأعرب س��موه عن تمنيات��ه للفريق الوطني 

الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا برئاس��ة 
معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة بمزيد من اإلنجازات ومواصلة النجاح 
في مواجهة الجائحة، سائاًل سموه المولى عز 
وجل أن يحفظ مملكة البحرين وش��عبها في 
ظل القي��ادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، حفظه اهلل ورعاه وتوجيهات جاللته 
الس��ديدة، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 

حفظه اهلل.
 وحض��ر اللقاء رئي��س مجل��س إدارة جمعية 
الكلمة الطيبة رئيس االتحاد العربي للتطوع 
حس��ن بوهزاع ونائب رئي��س جمعية الكلمة 
الطيبة رئيس اللجنة المنظمة لجائزة س��مو 
الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي آل خليف��ة للعمل 

التطوعي أنور صالح بوحسن.
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التوصل لتسوية قبل الوصول إلى القضاء الشرعي

 وزير العدل: اعتماد »الوساطة 
الشرعية« في حل النزاعات األسرية

أصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
عل��ي ب��ن  خال��د  الش��يخ   واألوق��اف 

 آل خليف��ة، بع��د موافق��ة المجلس 
 )96( الق��رار رق��م  األعل��ى للقض��اء، 
لسنة 2021 بش��أن تنظيم الوساطة 
في المسائل الش��رعية، وعرَّف القرار 
-ال��ذي أع��د بالتعاون م��ع المجلس 
األعلى للمرأة- هذه الوس��اطة بأنها 
األط��راف  فيه��ا  يطل��ب  كل عملي��ة 
من ش��خص آخر ُيس��مى »الوسيط« 
مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى 
اتفاق تس��وية فيما يجوز فيه الصلح 
م��ن خالف��ات أس��رية لم تص��ل إلى 
القض��اء أو منازعات أس��رية أو دعاوى 

شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وح��دد الق��رار المس��ائل الت��ي يجوز 
فيه��ا الصل��ح ع��ن طريق الوس��اطة 
في أنها مس��ائل األحوال الش��خصية 
النف��س  عل��ى  بالوالي��ة  المتعلق��ة 
كدع��اوى التطلي��ق بكاف��ة أنواعها، 
بما في ذل��ك طلب الُخل��ع، والنفقات 
وِحْفُظه  الصغي��ر  واألج��ور، وحضانة 
ه واالنتقال به، ومسكن  ورؤيته وضمُّ
الزوجي��ة ونفق��ة المتع��ة، ودع��اوى 
المه��ر، وغيره��ا من دع��اوى األحوال 

الشخصية للوالية على النفس.
ون��ص الق��رار على أنه يع��د بمكتب 
الُمس��جل العام جدول ُيسمى »جدول 
الوس��طاء  في��ه  ُيقي��د  الوس��طاء« 
الشرعيون الُمعتمدون، وُينشر الجدول 
على الموق��ع اإللكتروني للوزارة، كما 

ح��دد القرار ش��روط القي��د في جدول 
الوس��طاء بالنس��بة إل��ى األش��خاص 
االعتباريين،  الطبيعيين واألش��خاص 
وإج��راءات ه��ذا القيد ومدت��ه. وأكد 
وزي��ر الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف أن هذا القرار يمثل تطويرًا 
جديدًا ونوعيًا على مستوى المنظومة 
العدلي��ة في المملك��ة، ويأتي ضمن 
حزمة الق��رارات ذات األولوية لتعزيز 
والمجتمع��ي،  األس��ري  االس��تقرار 
وتفعيل إج��راءات العدالة بما يواكب 
وتحقي��ق  المعاص��رة،  المتطلب��ات 
مبادرات تعزيز الوص��ول إلى العدالة 

.2025 -2021
كما أكد حرص الوزارة على اس��تدامة 
عملي��ة مراجعة وتطوير السياس��ات 
الداعم��ة  والخدم��ات  والتش��ريعات 

للتراب��ط العائل��ي، وحماي��ة كي��ان 
األس��رة البحريني��ة، مبين��ًا أن الق��رار 
الجديد يستحدث مسارًا قانونيًا جديدًا 
النزاع��ات األس��رية، ويتضمن  لح��ل 
مس��ارات متخصصة ف��ي التعامل مع 

هذه النزاعات.
م��ن جانبه��ا، ثمن��ت األمي��ن العام 
هال��ة  للم��رأة  األعل��ى  للمجل��س 
األنصاري حرص وزير العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوقاف الش��يخ خالد بن 
عل��ي آل خليفة على التع��اون الدائم 
م��ع المجلس به��دف مواصلة تطوير 
أس��اليب ف��ض المنازع��ات األس��رية 
عب��ر العديد من الطرائ��ق من بينها 
الوس��اطة، والتوفيق األسري وغيرها، 
مؤك��دًة أن الق��رار رق��م )96( لس��نة 
2021 بش��أن تنظي��م الوس��اطة في 

المس��ائل الشرعية يمثل نقلة نوعية 
في معالجة الخالفات األس��رية بحلول 
وأس��اليب بديلة تس��عى لمس��اعدة 
األطراف للوصول إلى التسوية الودية 

بالتراضي.
واعتب��رت األنص��اري أن إتاحة خدمة 
الوس��اطة س��تعمل ب��ال ش��ك عل��ى 
م��د مظلة خدم��ات مكات��ب التوفيق 
ف��ي  عملياته��ا  وتس��ريع  األس��ري 
تسوية المنازعات األس��رية وديًا من 
خ��الل فتح المج��ال للجه��ات األهلية 
والخاص��ة العاملة في مجال اإلرش��اد 
األس��ري لب��ذل كل ما يل��زم من جهد 
في س��بيل إع��ادة بن��اء الروابط بين 
األف��راد للوص��ول إل��ى اتف��اق ح��ول 
القضايا  خالفاتهم األسرية ومعالجة 
المتص�لة بنزاع�اتهم الشخص�ية م�ع 
األخ�ذ بع�ين االعتبار احتياجات جميع 

األطراف بمن فيهم األبناء.
يذكر أن اس��تقرار األس��رة يأتي كأول 
مجال ف��ي الخطة الوطني��ة لنهوض 
م��ا  إل��ى  نظ��رًا  البحريني��ة  الم��رأة 
يمثل��ه من أولوية مهم��ة عبر توفير 
االحتياجات  لتأمي��ن  الخي��ارات  كافة 
للم��رأة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
وتعزيز س��المتها الصحية والنفسية، 
بالتع��اون  المجل��س  حي��ث يس��عى 
م��ع كافة الش��ركاء والحلف��اء لتعزيز 
المنظوم��ة التش��ريعية والقانوني��ة 
الكفيل��ة بذل��ك أواًل، وتطوير خدمات 

اإلرشاد والتوفيق األسري.

هالة أالنصاريوزير العدل

وزير الداخلية يهنئ سفير البحرين 
لدى فرنسا بالثقة الملكية

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد اهلل آل خليفة، 
امس س��فير البحرين لدى فرنس��ا الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
بمناسبة تعيينه. ورحب الوزير بالسفير، معربًا له عن خالص التهنئة 
بالثقة الملكية السامية، ومتمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه 
الدبلوماسية والنهوض بالمس��ؤوليات والمهام الموكلة إليه، وبما 
يسهم في تقديم أفضل الخدمات لرعايا المملكة في فرنسا وتطوير 

العالقات الثنائية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.
وتم خالل اللقاء، استعراض برامج التعاون األمني وفتح آفاق جديدة 
خ��الل المرحلة المقبل��ة، وذلك في إطار العمل عل��ى تطوير عالقات 

التعاون والتنسيق بين البلدين.

 وزير الداخلية: تنسيق بين 
البحرين وتونس بالمجاالت األمنية

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
صباح أمس، س��فير جمهورية تونس الش��قيقة ل��دى البحرين كمال 
القيزان��ي، بمناس��بة تعيينه. وخالل اللقاء، أش��اد الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليف��ة بالعالقات األخوية المتمي��زة التي تجمع البلدين 
الش��قيقين والحرص المتبادل على تطوير آفاق التعاون المش��ترك، 
كما أشاد بمستوى التعاون والتنسيق، وخاصة في المجاالت األمنية، 

متمنيًا لسعادة السفير التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

 قائد حمد الجامعي يجري زيارة تفقدية 
ميدانية ألكاديمية الرعاية الصحية

أجرى قائد مستش��فى الملك حم��د الجامعي اللواء 
طبي��ب الش��يخ س��لمان ب��ن عطي��ة اهلل آل خليفة 
زيارة تفقدية ميداني��ة ألكاديمية الرعاية الصحية 
بالمستش��فى، وذلك تزامنًا مع مرور ثالث س��نوات 
عل��ى ت�أسيس��ها وانطالقًا م��ع بدء تدري��ب الفوج 

التاسع من برنامج دبلوم التمريض العملي.
وتفقد الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة جميع 
مراف��ق األكاديمي��ة وورش العمل الت��ي يتم فيها 
تدري��ب العاملين الصحيين م��ن مختلف القطاعات 
الصحي��ة داخل المملك��ة مهنيًا وعمليًا؛ ليكتس��بوا 
والكف��اءات  الق��درات  وبن��اء  الالزم��ة  المه��ارات 
باعتبارهم جزءًا مهمًا وأساس��يًا في تحسين نوعية 

الخدمات وجودتها.
ثم اس��تمع إلى ش��رح عن الدورات الت��ي تتميز بها 
أكاديمية الرعاية الصحية والتي يقدمها ذوو الخبرة 
واالختصاص ف��ي هذا المجال لتدري��ب الموظفين 
والمتدربين وصواًل بهم إلى الكفاءة الفنية الماهرة، 
مثنيًا على القائمين عل��ى مركز التعليم واالحتراف 
في المستش��فى وم��ا يقومون به م��ن إنجازات في 
تطوير وتدريب الكادر الطبي، التمريضي واإلداري، 
بم��ا يتناس��ب م��ع اللوائ��ح والقواني��ن واأله��داف 

الموضوعة مع اس��تخدام وس��ائل التقنية الحديثة 
وتوظيفها للتدريب المستمر.

يذكر أن برنامج دبلوم التمريض العملي يهدف إلى 
تزوي��د الخريجين بالمعرفة والمه��ارات المتقدمة 
ليكون لديهم نهج رعاية شاملة للمرضى، حيث إنه 

قد تخرج 362 ممرضًا عمليًا في هذا البرنامج.

حض��ر الزي��ارة المدي��ر الع��ام للش��ؤون الطبي��ة 
واستشاري األذن واألنف والحنجرة العميد بروفيسور 
هش��ام حس��ن، ومدي��ر مرك��ز التعلي��م واالحتراف 
بالمستش��فى الدكتورة دالل الحس��ن، ومدير مركز 
البحرين لألورام البروفيسور إلياس فاضل وعدد من 

رؤساء األقسام بالمستشفى.

محمد بن مبارك: تطوير التعليم وفق المتغيرات الجديدة المرتبطة بالعولمة

 »األعلى لتطوير التعليم«: انخفاض فترة معادلة 
المؤهالت العلمية إلى 4 أسابيع بداًل من 12 شهرًا

اس��تعرض المجل��س األعلى لتطوي��ر التعلي��م والتدريب، 
برئاس��ة س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليف��ة، نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئي��س المجلس تطوير آليات تقويم 
المؤه��الت العلمية، حي��ث انخفضت الفترة المس��تغرقة 
إلصدار إفادة المعادلة إلى ما يتراوح بين أس��بوعين إلى 4 
أس��ابيع على أقصى حد بالمقارنة بالفترات الس��ابقة التي 
كان يستغرق إصدار المعادلة فيها ما قد يفوق 12 شهرًا.

وأكد س��موه، خالل ترؤسه اجتماع المجلس األعلى لتطوير 
التعلي��م والتدريب الخامس واألربعي��ن، أن البحرين تولي 
الخط��ط التنموي��ة الهادف��ة بقطاعي التعلي��م والتدريب 
األولوية القصوى، نظرًا لدورهما المحوري في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة، وبما يعود بالنفع على المملكة والتي 
تمض��ي بثب��ات بفضل توجيه��ات حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفّدى، 
لتكون نموذجًا متقدمًا في نوعية وجودة مخرجات التعليم 

والتدريب على مستوى المنطقة واإلقليم.
وأضاف س��مّوه أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، وف��ي ض��وء متطلب��ات العصر وتطلع��ات مملكة 
البحري��ن المس��تقبلية، تتابع مجريات جميع المش��روعات 
والبرام��ج المرتبط��ة بقطاع��ي التعليم والتدري��ب، والتي 
أظهرت مخرجاتها تطورًا نوعيًا انعكس إيجابًا على تحقيق 
التنمية في كافة المج��االت ومختلف األصعدة، حيث تتبوأ 
البحرين مس��توًى متقدم��ًا في مؤش��رات التقارير الدولية 

المعنية بالتعليم والتدريب وقطاعات التنمية البشرية.
وش��دد س��موه على أّن البحرين مس��تمرة بتنفيذ الخطط 
االس��تراتيجية الوطنية المتعلقة بتطوير قطاعي التعليم 
والتدريب وبما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي يشهدها 
العال��م، خصوصًا تلك المرتبط��ة بالعولمة والقائمة على 

التطور التكنولوجي السريع.
ونوه س��مّوه بأّن من أهم أولوي��ات متطلبات تحقيق رؤية 
البحرين 2030، ترس��يخ وتفعيل السياس��ات التي تس��هم 

في تطوي��ر التعليم المبني على التدريب المهني والتقني، 
به��دف تأهي��ل وتزوي��د الق��وى العاملة الوطني��ة بأحدث 
المعارف والمهارات المتخصصة والمتطورة التي يحتاجها 

سوق العمل.
وقّدم وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة رئيس مجلس إدارة 
هيئة جودة التعلي��م والتدريب أيمن المؤي��د، إيجازًا حول 
آخر مس��تجدات تنفيذ اس��تراتيجية تطوير التعليم ما بعد 
المدرس��ي »ما بع��د المرحل��ة الثانوي��ة«، والتي تتضمن 
مجموع��ة من المب��ادرات التي من ش��أنها تطوير التعليم 
ما بعد المدرس��ي ورفع جودة مخرجاته وربطها باحتياجات 
س��وق العم��ل من خ��الل تطوي��ر أداء مؤسس��ات التعليم 
العالي واس��تحداث مس��ارات مرنة وتعزي��ز ثقافة التعلم 
م��دى الحياة.ووج��ه المجل��س الجه��ات المعني��ة بتنفيذ 
المبادرات االس��تراتيجية لتطوير التعليم ما بعد المدرسي 
ومواصل��ة الجهود للتأكد من س��ير العم��ل بالصورة التي 
تحق��ق أفض��ل النتائج.وق��ّدم مدير عام ش��ؤون المدارس 
ف��ي وزارة التربية والتعليم رئي��س اللجنة الوطنية لتقويم 
المؤه��الت العلمية الدكتور محمد جمع��ة، عرضًا تضمن 
أه��م آلي��ات التطوي��ر الت��ي تم اس��تحداثها ضم��ن عمل 

اللجن��ة، وما نتج عن��ه من تغيير جذري ف��ي وتيرة إنجازها 
وسرعة العمل ونوعية تعاطيها مع مختلف الحاالت الواردة 
إليها فيما يخ��ص طلبات معادلة المؤه��الت األكاديمية.
ونتج عنه اس��تحداث نظام المعادلة المش��روطة ووضعه 
حيز التنفيذ من خالل التنس��يق مع جه��از الخدمة المدنية 
وبقي��ة الجهات الحكومي��ة ذات العالق��ة، انخفاض الفترة 
المس��تغرقة إلص��دار إف��ادة المعادلة إلى ما يت��راوح بين 
أسبوعين إلى 4 أسابيع على أقصى حد بالمقارنة بالفترات 
الس��ابقة التي كان يس��تغرق إصدار المعادل��ة فيها ما قد 
يفوق 12 شهرًا.واس��تعرض رئيس اللجنة الوطنية لتقويم 
المؤهالت العلمية، التحسينات التي تمت على نظام عمل 
اللجنة مثل إلغاء الحضور الشخصي لتسليم أصول الوثائق 
واالكتف��اء بتحميله��ا عبر الموق��ع اإللكترون��ي، والتقليل 
م��ن االعتماد عل��ى االجتماعات الرئيس��ية للجن��ة التخاذ 
القرارات عب��ر تفعيل نظام التمرير والعمل المباش��ر بين 
رئي��س اللجنة واألعض��اء المختصين، مع إش��راك ممثلين 
ع��ن مختلف الجهات ذات العالقة، األم��ر الذي كان له بالغ 
األثر في تبس��يط وتس��ريع اإلجراءات مع ضم��ان جودتها.
وأضاف أّن أبرز ما تضمنته عملية تطوير آليات عمل اللجنة 

استحداث اإلطار التنظيمي وضوابطه لالعتراف بالمؤهالت 
الص��ادرة عبر نظام التعلم اإللكترون��ي ووضعه فعليًا حيز 
التنفيذ، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العالقة لالعتراف 

بالمؤهالت الصادرة عبر نظام احتساب الخبرة التراكمية.
وبش��أن التحّول الكبير في وتيرة إص��دار إفادات المعادالت 
العلمي��ة خالل فترة وجي��زة مقارنة بالوضع الس��ابق، بّين 
رئيس اللجنة مجموعة من األرقام واإلحصاءات التي عكست 

تطورًا وزيادة كبيرة في إصدار إفادات المعادالت العلمّية.
وأش��اد المجلس بما تحق��ق على مس��توى تطوير آليات 
عم��ل اللجنة الوطني��ة لتقويم المؤه��الت العلمية، بما 
يحاف��ظ عل��ى ج��ودة العم��ل ويحف��ظ حق��وق ومصالح 
المواطني��ن والمقيمين الذين يتقدمون بطلب المعادلة 
م��ع اس��تيفائهم كاف��ة االش��تراطات المطلوبة.وناقش 
المجلس في اجتماعه، التقرير المرفوع من المدير العام 
لشؤون المدارس بشأن توصيات المؤتمر السنوي الثاني 
للج��ان الدائم��ة بغرفة تج��ارة وصناع��ة البحرين، حيث 
اس��ُتعرضت التوصيات الخاص��ة بالتعليم والتدريب على 
مختلف فئاتها مع مناقش��ة المقترحات المتعلقة بسبل 

التعامل معها.

 وزير التربية يستعرض 
مشاريع الوزارة مع السلوم 

اس��تقبل وزير التربية والتعليم الدكت��ور ماجد بن علي النعيمي، 
النائب أحمد الس��لوم عضو مجل��س النواب، حيث قام الوزير خالل 
اللقاء بعرض مش��اريع ال��وزارة في دائرة النائ��ب االنتخابية، وما 
بذلته ال��وزارة من جهود من خالل برامجه��ا التطويرية لالرتقاء 

بمخرجات التعليم.
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الصالح: البحرين نفذت العديد من المبادرات 
لتعزيز أنماط الحياة الصحية بين السكان

أكدت وزير الصحة فائقة الصالح، استمرارية 
التعاون مع الجمعية العامة لألمم المتحدة 
فيم��ا يتعلق باألمراض غير الس��ارية، وذلك 

من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك، أثناء مشاركتها في الحدث الجانبي 
للجمعي��ة العامة لألمم المتح��دة ألصدقاء 
ال��وكاالت  بي��ن  المش��تركة  العم��ل  ف��رق 
التابعة لألم��م المتحدة المعني��ة بالوقاية 
من األمراض غير السارية ومكافحتها أمس، 
وال��ذي يعقد عل��ى هامش أعم��ال الجمعية 
العام��ة لألم��م المتحدة في دورته��ا ال� 76 
الت��ي تنعقد بحضور قادة ورؤس��اء حكومات 

ووزراء خارجية من مختلف دول العالم.
وترأس��ت الصال��ح وف��د البحرين المش��ارك 
في أعم��ال الدورة بش��كل افتراض��ي، تحت 
عنوان »تعبئ��ة الموارد والدع��م التقني مع 
الدول األعضاء.. ومن أجلهم لتحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة المتعلق��ة باألمراض 
غير الس��ارية والصحة العقلي��ة أثناء جائحة 

»كوفيد-19« وما بعدها«. 
وألق��ت الوزي��رة كلم��ة البحرين المس��جلة 
أش��ادت فيها التعاون المثم��ر فريق العمل 
المتح��دة  األم��م  وكاالت  بي��ن  المش��ترك 
المعني باألمراض غير السارية والذي يعمل 
من أجل الحد من اآلثار الصحية واالقتصادية 
وغيرها من العواقب الس��لبية لألمراض غير 

السارية.
وثمن��ت مبادرة االتح��اد الروس��ي ومنظمة 
الصحة العالمي��ة وفريق العمل المش��ترك 
المعن��ي  المتح��دة  األم��م  وكاالت  بي��ن 
باألمراض غير السارية، إلشراك البحرين في 

هذا الحدث الجانبي الهام. 
وأش��ارت إل��ى أن حكوم��ة البحري��ن التزمت 
التزامًا قويًا تج��اه الوقاية من األمراض غير 
السارية والصحة العقلية، بفضل وجود نظام 
صحي قوي قائم على اس��تراتيجيات وخطط 
عم��ل ومؤش��رات تم وضعه��ا بالتعاون مع 

كافة الشركاء.
ونوه��ت باهتم��ام البحري��ن ومواكبة كافة 
الجه��ود العالمية، مبينة نتائ��ج زيارة فريق 
العمل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة 
المعن��ي باألم��راض غي��ر الس��ارية في عام 
2017م وال��ذي أثم��ر ع��ن تنفي��ذ عدد من 
التوصيات ساهمت في حصول المملكة على 

جائزة هذا الفريق في العام 2018. 
وأوضح��ت أن البحري��ن نف��ذت العدي��د من 
المب��ادرات والتدابير الوقائية لتعزيز أنماط 
الحي��اة الصحي��ة بي��ن الس��كان كممارس��ة 
النش��اط البدني، والتغذية الصحية، وبرامج 
مكافح��ة التبغ، والس��رطان، وتعزيز الصحة 
العقلية والمهنية. إضافة إلى ذلك البدء في 
تنفيذ دراسة جدوى االس��تثمار للوقاية من 
ه��ذه األمراض ومكافحتها ف��ي عام 2019، 
والتي اختتمت ه��ذا العام بتحديد الخطوط 
العريض��ة للتدخالت اإلكلينيكي��ة والوقائية 
الالزمة. وأكدت ق��وة ومتانة النظام الصحي 
في البحرين خالل جائحة »كوفيد19« نتيجة 
الدعم الال محدود من الحكومة والتي أحسنت 

االس��تثمار في القطاع الصحي، مما أدى إلى 
اس��تدامة كافة الخدمات الصحية األساسية 
ومنه��ا خدمات الوقاي��ة والرعاي��ة لمرضى 
األمراض غير الس��ارية والصحة العقلية، من 
خالل تعبئة الموارد الالزمة وتنفيذ عدد من 
المب��ادرات كإعطائهم األولوية في الحصول 
على مواعيد إلجراء اختبار تش��خيص فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( المس��تجد، وفحوصات 
المتابع��ة الدورية، وتوفير وح��دات متنقلة 
لتقديم الرعاية المنزلية، وتشغيل العيادات 
االفتراضية، وخدمة توصيل األدوية للمنازل، 
وأولوي��ة الحصول عل��ى اللقاح��ات. كما تم 
توفير حزم من الدع��م المادي للمتضررين، 

وبرامج للدعم النفسي واالجتماعي.
وشددت على أهمية دور الصندوق االئتماني 
المتع��دد الش��ركاء والتابع لألم��م المتحدة 
ف��ي إيج��اد آلي��ات تموي��ل مبتك��رة لدع��م 
وتمكين البلدان من أجل تسريع االستجابات 
المتكامل��ة لألمراض غير الس��ارية والصحة 
العقلية، والنهوض بالنظم الصحية، ال سّيما 

مع جائحة )كوفيد19( وما بعدها.

 وزير اإلعالم لـ »عكاظ«: السعودية 
حصن اإلسالم ودرع العروبة ومنارة الحكمة

أكد وزي��ر اإلع��الم رئيس مجلس 
أمن��اء معه��د البحري��ن للتنمية 
عل��ى  الرميح��ي،  عل��ي  الس��ياية 
النه��ج الحكيم للمملك��ة العربية 
من��ذ  الش��قيقة  الس��عودية 
تأسيس��ها قبل 9 عقود، وتواصل 
الري��ادي بقي��ادة خ��ادم  دوره��ا 
المل��ك  الش��ريفين  الحرمي��ن 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
كركيزة أساس��ية ألم��ن المنطقة 
واس��تقرارها، وتاريخها المش��رف 
في نص��رة قضايا أمتها بوصفها 
العروب��ة  ودرع  اإلس��الم  حص��ن 
المنيع ومن��ارة الحكمة واالعتدال 

والعطاء اإلنساني.
لصحيف��ة  تصري��ح  ف��ي  وأك��د 
بقيادة  البحرين  اعت��زاز  »عكاظ« 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
المفدى، وجميع أبنائها والشعوب 
العربي��ة واإلس��المية بمش��اركة 

احتفاالته��ا  الكب��رى  الش��قيقة 
الح��ادي  الوطن��ي  بيومه��ا 
لقيمته��ا  تقدي��ًرا  والتس��عين، 
التاريخي��ة الحضاري��ة والديني��ة، 
ووف��اًء وعرفانًا لدوره��ا المحوري 
في الحف��اظ على األم��ن القومي 
ودعمه��ا  والعرب��ي،  الخليج��ي 

للقضاي��ا العربي��ة واإلس��المية، 
الرائدة في س��بيل  وإس��هاماتها 
ترسيخ األمن والسالم واالستقرار، 
واالس��تقرار  التنمي��ة  وتعزي��ز 
االقتصادي في المنطقة والعالم.

وأش��ار إلى نمو العالقات الثنائية 
كأنموذج فريد للش��راكة األخوية 
بجذورها  الضاربة  االس��تراتيجية 
تعززه��ا  التاري��خ،  أعم��اق  ف��ي 
واللغ��ة  وال��دم  الدي��ن  رواب��ط 
ووح��دة  والتقالي��د  والع��ادات 
المش��ترك  والح��رص  المصي��ر، 
البلدي��ن  واس��تقرار  أم��ن  عل��ى 
الش��قيقين، وم��ا يجمعهم��ا من 
رؤى موح��دة إزاء مجم��ل القضايا 
اإلقليمي��ة والدولي��ة، مؤك��ًدا أن 
القل��وب مجتمعة إلى يوم الدين. 
ه��ي دع��وة صادق��ة م��ن جاللة 
المل��ك المؤس��س عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل س��عود، طيب اهلل 
ثراه، وثوابت راس��خة في وجدان 

الجميع.
تفاؤل��ه  ع��ن  الوزي��ر  وأع��رب 
بتق��دم مس��يرة العالق��ات بي��ن 
المملكتي��ن نحو آف��اق أرحب من 
في  والتالح��م  والمحب��ة  األخ��وة 
إطار الجه��ود المبارك��ة لمجلس 
البحرين��ي  الس��عودي  التنس��يق 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وأخي��ه صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير محمد بن س��لمان بن عبد 
العزي��ز آل س��عود، ول��ي العه��د 
نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 
الدفاع، بما يلبي تطلعات قيادتي 
الش��قيقين  البلدي��ن  وش��عبي 
نحو مزي��د من الوح��دة والتقدم 
المصال��ح  وتحقي��ق  والرخ��اء 
المش��تركة في مختلف المجاالت 
السياس��ية واألمنية واالقتصادية 

واالجتماعية والتنموية.

 نجيبي: قانون التنفيذ 
 المدني والتجاري 

يساهم بتطوير بيئة األعمال
أشاد النائب األول لرئيس 
وصناع��ة  تج��ارة  غرف��ة 
نجيب��ي،  خال��د  البحري��ن 
بإص��دار حض��رة صاح��ب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل 
البالد المفدى، المرس��وم 
بقان��ون رقم )22( لس��نة 
2021 بش��أن التنفيذ في 
المواد المدنية والتجارية، 
مؤك��دا أن هذا المرس��وم 
يأت��ي ف��ي س��ياق جهود 
لتطوير  الرامي��ة  البحرين 

بيئة األعمال بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة وينسجم 
مع التشريعات المهمة التي انتهجتها المملكة خالل السنوات 

الماضية.
وأش��ار إلى أن البحري��ن بقيادة عاه��ل البالد المف��دى تواصل 
ريادته��ا وتطوره��ا في كاف��ة الجوان��ب التش��ريعية بقوانين 
تدعم المس��يرة االقتصادية التنموية ولعل من أبرزها أن هذا 
المرسوم، ش��مل في نصوصه مختلف عناصر العملية التجارية 

والصناعية بما فيهم أصحاب المهن والعمال من المتعثرين.
ون��وه بأن المرس��وم يعتبر لبن��ة جديدة من لبن��ات االقتصاد 
البحريني الحديث نحو تهيئة المناخ االقتصادي األمثل للحفاظ 

على بيئة العمل واستمرار النمو االقتصادي في البالد. 
وأضاف نجيبي أن المرس��وم الملكي س��يكون ل��ه بالغ األثر في 
استمرار ومواصلة عملية البناء والتطور الذي تشهدها المملكة 
في مختلف الجوانب، لما له من انعكاس��ات إيجابية على الواقع 

المعيشي للمتعثرين من مختلف األسر البحرينية.
ولفت إلى أن المرس��وم ج��اء ملبيًا لتفعي��ل األدوات القانونية 
الت��ي تضمن مراعاة الجوانب اإلنس��انية لتلك األس��ر وضمان 
حي��اة كريم��ة لهم دون عناء، عب��ر إلغاء العديد م��ن اإلجراءات 
الت��ي كانت تتخذ في حالة التنفيذ على أموال المدين من خالل 
عدم ج��واز الحجز أو التنفيذ على الدعومات الحكومية واإلعانات 
االجتماعي��ة أو أدوات المهنة الخاصة به، حرصا على اس��تقرار 

الوضع االجتماعي لتلك الشريحة. 
ورأى النائ��ب األول لرئيس الغرفة أن ما ورد في المرس��وم من 
نص��وص قانوني��ة تتعلق بمجاالت قطاع األعم��ال هي بمثابة 
نقلة نوعية وس��ابقة لمجتمع األعمال س��وف يكون لها مردود 

إيجابي في المستقبل القريب على قطاعات اإلنتاج والعمل.
وأش��ار إلى أن المرسوم سيسهم بشكل فعال في تطوير البيئة 
التشريعية من أجل االستمرار في استقطاب االستثمار األجنبي 
بم��ا يك��رس مكانة البحري��ن االقتصادية ويس��هم في تحريك 
وتيرة اإلنتاج وزيادة حركة التجارة واالس��تثمار بما يتماشى مع 

رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.
وأكد أن البحرين تس��ير بخطى ثابت��ة نحو التنمية االقتصادية 
المس��تدامة بفضل المتابعة الحثيثة من لدن صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء، وما يوليه س��موه من حرص على تطوير البيئة 
التشريعية وجعلها مالئمة للتطور االقتصادي العالمي، مثمنًا 
جه��ود الحكومة في هذا الصدد وس��عيها الدائ��م نحو االرتقاء 

بكل ما هو في صالح العملية التنموية الشاملة للبالد.
وأف��اد النائ��ب األول لرئي��س الغرف��ة أن القط��اع الخاص في 
المملك��ة يتطلع إل��ى المزيد م��ن التعدي��الت القانونية التي 

تسهم في تطوير بيئة العمل في المملكة.

خالد نجيبي

 »BIBF« ..في لقاء افتراضي
يعّرف الطلبة المستجدين 

بأنظمة ولوائح المعهد

 »BIBF« رّحب معه��د البحرين للدراس��ات المصرفي��ة والمالية
بالطلبة المس��تجدين ف��ي البرنامج التمهي��دي الدولي وبرنامج 
البكالوريوس لجامعة بانغور، وذل��ك في لقاء تعريفي افتراضي 
عبر منص��ة »مايكروس��وفت تيمز«، اس��تعدادًا النط��الق العام 

األكاديمي الجديد.
وخالل البرنامج، قدم مركز الدراس��ات األكاديمية عرضًا تعريفيًا 
حول أنظمة ولوائح المعهد، تبعه عرض فيديو إرش��ادي للطلبة 
ح��ول تفعي��ل صفوفه��م االفتراضية م��ن خالل منص��ة التعلم 
اإللكتروني »MyClass 3.0« التابعة للمعهد، مع إتاحة المجال 

لطرح األسئلة واالستفسارات التي يود الطالب اإلحاطة بها. 
كما استضاف البرنامج خريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية 
لمشاركة تجربتهم الدراسية بالجامعة ومدى تأثيرها في مختلف 
مجاالت حياتهم العلمية والمهنية بعد تخرجهم، وإلهام الطلبة 

وتشجيعهم على استثمار وقتهم في اكتساب مهارات جديدة.
وتال اللقاء التعريفي جلس��ة تفاعلية افتراضية قدمها مؤس��س 
ومدير عام ش��ركة »طموح«، السيد محمد علي، لمناقشة أهمية 
التعلم اإللكتروني للطلبة وأهم النصائح لتخطيط مس��تقبلهم 
الوظيف��ي، كما قّدم أبرز مهارات العرض األساس��ية وتنمية روح 
العمل الجماعي بين الفريق. وتضمنت الجلسة مسابقة تفاعلية 

مع جوائز نقدية للطالب الفائزين.
في بداية الشهر الحالي، قدمت رئيس مركز الدراسات األكاديمية 
بالمعه��د، الدكت��ورة رجاء بوجي��ري، برنامجًا تعريفي��ًا ألعضاء 
هيئة التدريس لتوضيح سياس��ات وإرشادات المركز فيما يتعلق 
بتصميم المناهج، وتقييم الطالب، وحضور الصفوف االفتراضية، 
وأب��رز مصادر التعلم. كما عرضت فيدي��و توضيحي للمحاضرين 
حول كيفية استخدام منصة التعلم اإللكتروني للمعهد لضمان 
تجرب��ة تعليمية فعاّل��ة ومتمّيزة للط��الب. باإلضافة إلى ذلك، 
عقد البروفيسور جون أش��تون من جامعة بانغور، جلسة تدريب 

فعالة للطاقم األكاديمي استعدادًا للعام األكاديمي الجديد.

1.8 مليون مركبة تعبر الجسر خالل 4 أشهر 

 المحيسن: نقترب من ٪50 
من الحركة الطبيعية للجسر 

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسس��ة 
فه��د  المل��ك  لجس��ر  العام��ة 
إبراهي��م  ب��ن  المهن��دس عم��اد 
المحيس��ن، أن العالق��ات األخوية 
القائم��ة بي��ن المملك��ة العربية 
البحري��ن  ومملك��ة  الس��عودية 
تمث��ل عالق��ات فري��دة ومتميزة، 
وأنموذج��ًا يحت��ذى به ف��ي تميز 
العالق��ات الثنائي��ة بي��ن ال��دول 
لما تتس��م به م��ن متان��ة وقوة 
ترتكز على أس��س صلبة وراسخة، 
وما تش��هده م��ن الترابط األخوي 
بين قيادت��ي المملكتي��ن؛ جاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
وأخي��ه  البحري��ن،  مملك��ة  مل��ك 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود، 
ملك المملكة العربية السعودية، 
حفظهم��ا اهلل ورعاه��م، ما هو إال 
امت��داد للعالق��ات التاريخية التي 

تربط المملكتين.
آي��ات  أس��مى  المحيس��ن  ورف��ع 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى مقام 
خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 

س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود 
وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود ولي العه��د، حفظهما 
الس��عودي  الش��عب  وإل��ى  اهلل، 
الكري��م بهذه المناس��بة العزيزة، 
مس��تذكرًا الدور المح��وري والهام 
الذي تضطلع به المملكة العربية 
الس��عودية منذ تأسيسها كدولة 
حديث��ة موح��دة في 23 س��بتمبر 

1932، عل��ى يد المؤس��س الملك 
آل  عبدالرحم��ن  ب��ن  عبدالعزي��ز 
حت��ى  ث��راه،  اهلل  طي��ب  س��عود 
أصبحت المملكة من الدول البارزة 
على مستوى العالم لما تمثله من 
ثقل سياس��ي واقتص��ادي وصمام 
واالس��تقرار  األمن  لحف��ظ  األمان 
ف��ي المنطقة، داعي��ًا اهلل عز وجل 
أن يديم نعمة األمن واألمان على 
قادتنا وشعبينا  ويحفظ  مملكتينا 

من كل سوء.
وف��ي تصريح لوكالة أنباء البحرين 
)بن��ا(، أش��ار المحيس��ن أن جس��ر 
المل��ك فه��د يمث��ل دلي��اًل ثابتًا 
يجسد متانة العالقات التي تجمع 
البلدين والشعبين، ويعد رافدًا من 
روافد تعزيز العالقات األخوية التي 
تربط بين األشقاء في دول مجلس 
العربي،  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 
التعاون  ووس��يلة مهمة لتعزي��ز 
االقتص��ادي والتجاري يس��هم في 
تحقيق المصالح المشتركة ويعود 

بالخير والمنفعة على الجميع.
وأك��د المحيس��ن أن جس��ر الملك 

يش��هد حركة تصاعدية في أعداد 
من��ذ  والمس��افرين  المركب��ات 
افتتاحه ع��ام 1986م حتى أصبح 
ترتيب��ه الخامس عالميًا في حركة 
البري��ة، وخير  للمنافذ  المركب��ات 
ش��اهد عل��ى ذل��ك اإلحصائي��ات 
العالية التي س��جلها الجسر بعدد 
حوالي 29 مليون مس��افر في عام 

2019م. 
 وق��ال: »نحم��د اهلل تعال��ى على 
للجس��ر  التدريجية  الحرك��ة  عودة 
بعد نجاح المملكتين في التصدي 
بنسبة كبيرة لجائحة كورونا وبدأنا 
نقترب من نسبة 50% من الحركة 
الطبيعي��ة، آملي��ن أن ت��زول هذه 
الجائح��ة ليع��ود الجس��ر بحركته 
الطبيعية المعتادة رافدًا اجتماعيًا 
واقتصاديًا مهمًا بين المملكتين، 
حيث بل��غ عدد المركب��ات العابرة 
من��ذ تاري��خ 2021/5/17م وحتى 
الرب��ع الثال��ث م��ن ه��ذا الش��هر 
كال  ف��ي  مركب��ة   1.897.000
االتجاهين، كما بلغ عدد الشاحنات 

لنفس الفترة 111360 شاحنة«.

عماد المحيسن

وزير اإلعالم



سمو السفير السعودي بأول حوار مع صحيفة محلية: تفعيل الجواز الصحي بين البلدين قريبا

األمير سلطان بن أحمد لـ “^”: مقترح إلنشاء مركز للمستثمرين البحرينيين بالسعودية

)٢٦(البحريـــن ضمـــن أكثــــر 10 بيئــــات ممولــــة لألعمـــال فــي المنطقـــــة

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
أهــم الخـــدمات اإللكترونيــة 

في تطبيق مجتمع واعي.
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THUالخميس

فـــي أول حوار لســـفير المملكة العربية الســـعودية 
لدى مملكة البحرين صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلطان بـــن أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود، مع 
صحيفـــة محلية، كشـــف ســـموه عن أبـــرز الخطط 
التنســـيقي  المجلـــس  طاولـــة  علـــى  المطروحـــة، 

السعودي البحريني بالفترة المقبلة.
وقـــال، فـــي حـــوار مـــع “البـــاد” بمناســـبة اليـــوم 
الوطني الســـعودي، الذي يصـــادف اليوم الخميس 
23 سبتمبر 2021، إن على طاولة المجلس تقديم 
مزيـــد من التســـهيات لدخـــول المنتـــج البحريني 
إلى المملكة العربية الســـعودية، ومقترحا إلنشـــاء 

مركز للمستثمرين البحرينيين في المملكة العربية 
الســـعودية يعمل على تســـهيل جميـــع اإلجراءات 
التجاريـــة وتذليـــل العقبـــات التـــي تواجههـــم في 
الســـعودية. وبشـــأن تفعيـــل الجـــواز الصحي بين 
مطابقـــة  مـــن  للتحقـــق  مشـــروع  وهـــو  البلديـــن، 
المســـافرين عبـــر جســـر الملـــك فهد مـــن مواطني 
الســـعودية والبحريـــن أو المقيميـــن فـــي أي منهما 
لاشـــتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، 
أفاد ســـموه بأنه ســـيتم فـــي القريـــب العاجل رفع 
النســـخة النهائيـــة الموقعة الســـتكمال اإلجراءات 

محمد بن عبداهلل يتسلم جائزة سمو النظامية والعمل بموجبه.
)05(الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي

)07( - )06(

رئيس التحرير | تصوير: رسول الحجيري

سمو األمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز



اســـتقبل رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيد 19( الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
أمـــس،  وكيـــل وزارة شـــؤون  بمكتبـــه  آل خليفـــة 
مجلـــس الـــوزراء الرئيس الفخـــري لجمعيـــة الكلمة 
الطيبـــة ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفة، 
حيث ســـلمه جائزة ســـموه للعمـــل التطوعي، والتي 
تم منحها للعام الثاني على التوالي للفريق الوطني 
الصفـــوف  فـــي  الموجـــودة  البحرينيـــة  والكـــوادر 
األماميـــة فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا؛ تقديـــرا 
وتكريمـــا إلســـهاماتهم البـــارزة وتضحيانهـــم النبيلة 

في التصدي للجائحة.
وخـــال اللقـــاء، أكـــد الفـــرق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي ظـــل 
توجيهات عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وبقيادة حكيمـــة للفريق من 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وبتعاون مختلف 
األجهـــزة والمؤسســـات الحكوميـــة واألهلية ووعي 
أبنـــاء شـــعب البحريـــن، فقـــد نجـــح فـــي تحقيـــق 
نجاحـــات باهـــرة، لتصبـــح مملكة البحريـــن نموذجا 
يحتـــذى بـــه فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة، ولتنـــال 
إجراءاتها إشـــادة واســـعة من مختلف المؤسســـات 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة. 
وأشـــاد بما يوليه ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي آل 
خليفة مـــن دعم واهتمام لمســـيرة العمل التطوعي 
فـــي مملكـــة البحرين من خال تبني ســـموه العديد 
من المبادرات التي تهدف إلى ترســـيخ هذه الثقافة 
والممارســـة داخـــل المجتمـــع البحرينـــي، ومن بينها 
جائـــزة ســـموه للعمـــل التطوعي، والتي اســـتطاعت 
علـــى مـــدى 11 عاًمـــا أن تكـــون عامـــا مهمـــا فـــي 
التحفيز والتشـــجيع على العمل التطوعي والخيري 

بما يخدم المجتمع البحريني.
وأعـــرب عن ســـعادته واعتزازه بمنح جائزة ســـموه 
وللعام الثاني على التوالي للفريق الوطني للتصدي 
لفيروس كورونا والكوادر البحرينية الموجودة في 

الصفوف األمامية في مواجهة الجائحة، مؤكدا أن 
هذا التكريم يجســـد مدى تقدير المجتمع البحريني 
للجهـــود التـــي يبذلها الفريـــق ليا ونهـــارا؛ من أجل 
الحفاظ على صحة وسامة المواطنين والمقيمين، 
وأن ذلك يشـــكل دافًعا إضافًيـــا لهم لمواصلة الجهد 

والعطاء.
وأثنـــى الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة على الرســـالة اإلنســـانية النبيلـــة التي تقوم 
بهـــا جمعيـــة الكلمة الطيبة ودورهـــا في تعميق قيم 
العطـــاء والتطـــوع في المجتمع، معرًبـــا عن تمنياته 
النجـــاح  مـــن  مزيـــًدا  عليهـــا  والقائميـــن  للجمعيـــة 

والتوفيق.
من ناحيته، أعرب ســـمو الشـــيخ عيسى بن علي آل 
خليفـــة عن خالص شـــكره وتقديـــره للفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة علـــى الجهود 
التـــي يقـــوم بهـــا وأعضـــاء الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، والتـــي كان لهـــا أثرهـــا 
الواضـــح في تحقيق أقل معدالت ألعداد اإلصابات 
والوفيـــات، وهو ما وضع مملكة البحرين في مكانة 

إقليمية ودولية متقدمة.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز جميع أبناء البحرين 
والمقيميـــن علـــى أرضهـــا بالعطـــاءات والتضحيات 
النبيلـــة التـــي تقدمها الكـــوادر البحرينية الموجودة 
فـــي الصفـــوف األماميـــة فـــي مواجهـــة الجائحـــة، 
مؤكـــدا ســـموه أن قـــرار تكريمهم في هذه النســـخة 
ومنحهـــم الجائـــزة للعـــام الثاني علـــى التوالي، جاء 
تقديـــًرا لهـــم وعرفاًنـــا بجهودهم المخلصـــة التي ما 
زالـــت متواصلة، وهي تحمـــل أروع المعاني والقيم 
فـــي البذل والعطاء. وشـــدد ســـموه علـــى أن تكريم 
النمـــاذج الوطنية الرائدة في مجـــال العمل الخيري 
هـــو نهـــج بحرينـــي أصيـــل وثقافة تحـــرص جمعية 
الكلمـــة الطيبة ولجنة الجائزة علـــى الحفاظ عليها؛ 
لتكـــون دافًعـــا للشـــباب علـــى االنخـــراط فـــي العمل 

التطوعي واإلسهام في خدمة المجتمع.
وأشـــار ســـمو الشيخ عيســـى بن علي آل خليفة إلى 
أهمية دور مؤسســـات المجتمع المدني والجمعيات 
فـــي دعـــم جهـــود المملكـــة والحكومة فـــي مواجهة 
جائحـــة كورونـــا، وأن ذلـــك يأتـــي في إطـــار تفعيل 

المســـؤولية والشـــراكة المجتمعيـــة؛ بوصفها إحدى 
التنميـــة  مســـيرة  تدعـــم  التـــي  المهمـــة  األدوات 
المســـتدامة التـــي تشـــهدها المملكـــة فـــي مختلـــف 

القطاعات.
وأعرب ســـموه عـــن تمنياته للفريـــق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا برئاســـة  الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة مزيـــدا مـــن 
اإلنجازات ومواصلة النجاح في مواجهة الجائحة، 
ســـائا ســـموه المولـــى عـــز وجـــل أن يحفـــظ مملكة 
البحريـــن وشـــعبها في ظل القيـــادة الحكيمة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
وجهـــود  الســـديدة،  جالتـــه  وتوجيهـــات  خليفـــة، 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
حضـــر اللقـــاء رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة الكلمة 
للتطـــوع حســـن  العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  الطيبـــة 
بوهزاع، ونائب رئيس جمعية الكلمة الطيبة رئيس 
اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 

آل خليفة للعمل التطوعي أنور بوحسن.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن علي: جهود الكوادر في الصفوف األولى حملت أروع المعاني في البذل والعطاء
رئيـــس “األعلـــى للصحـــة” يتســـلم “جائـــزة العمـــل التطوعـــي” الممنوحـــة للفريق الوطنـــي الطبي

الفريق طبيب الشيخ محمد 
بن عبدهللا آل خليفة: 

الفريق الوطني 
بتوجيهات جاللة الملك 

وقيادة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء 
حقق نجاحات باهرة

التكريم يجسد مدى تقدير 
المجتمع لجهود الفريق 
في سبيل الحفاظ على 

صحة وسالمة المجتمع

الجائزة أسهمت على مدى 
11 عاًما في تحفيز المجتمع 

على العمل التطوعي

سمو الشيخ عيسى 
بن علي آل خليفة: 

المواطنون والمقيمون 
يفخرون بالعطاءات النبيلة 

للكوادر البحرينية الموجودة 
في الصفوف األمامية

الجهود المخلصة 
ألعضاء الفريق الوطني 

متواصلة وتحمل أروع 
المعاني والقيم في 

البذل والعطاء

تكريم النماذج الوطنية الرائدة 
في العمل الخيري نهج أصيل 

وثقافة نحرص على الحفاظ عليها
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دعوة لزيادة نسبة الطلبة المستفيدين من “مًعا”
وجه محافظ العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف واإلدمان “مًعا” الشــيخ هشــام بن عبدالرحمن آل خليفة 
العتماد آلية جديدة تسهم في زيادة نسبة الطلبة المستفيدين من برنامج “مًعا” عبر تغطية جميع المدارس 
الحكوميــة والخاصــة هــذا العــام؛ بمناســبة العــودة للمــدارس للســنة الدراســية 2021 - 2022 مــع االلتــزام 
باإلرشــادات الصحيــة للوقايــة من انتشــار فايــروس كورونا، مهنًئا الطلبــة وأولياء األمور بمناســبة انطالق 
العــام الدراســي الجديــد، مشــيًدا في الوقت ذاتــه بدور وزارة التربيــة والتعليم في إعداد دليــل العودة إلى 
المدارس وجميع المؤسسات التعليمية الذي يتضمن جميع االشتراطات واإلجراءات الواجب اتباعها خالل 
العام بالدراســي بمختلف المســتويات التي أقرها الفريق الطبي لجائحة كورونا، إذ سيســهم ذلك في توفير 

بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع.

جـــاء ذلك خـــال ترؤســـه اجتماع 
لجنـــة مكافحـــة العنـــف واإلدمـــان 
تقنيـــة  عبـــر  عقـــد  والـــذي  “مًعـــا” 
االتصـــال المرئي بمشـــاركة أعضاء 
اللجنـــة، إذ أكد أهمية تعزيز مبادئ 
الشـــراكة المجتمعية والتعاون بين 
جميـــع الجهـــات؛ لتحقيـــق أهداف 
برنامج “مًعـــا” في المدارس والحد 
من الســـلوكيات والظواهر السلبية 
التـــي نشـــأت فـــي الفتـــرة الماضية 

توعويـــة  وأفـــكار  مـــواد  واعتمـــاد 
وحديثـــة  متنوعـــة  نموذجيـــة 
تتناســـب مع جميع الفئات العمرية 

المستهدفة في البرنامج.
وتابـــع أعضاء اللجنـــة عرًضا قدمه 
مديـــر برنامـــج “مًعـــا” علـــي أميني 
البرنامـــج  إجـــراءات  بخصـــوص 
للعودة إلى المدارس للعام الدراسي 
الجديـــدة  واآلليـــة   2021  -  2020
التـــي تـــم اعتمادهـــا لتغطية جميع 

مدارس مملكة البحرين عن طريق 
تكليف كل مدرســـتين لكل شرطي 
منفـــذ لبرنامج “مًعـــا” باإلضافة إلى 
االســـتفادة مـــن البوابـــة التعليمية 
التابعـــة لـــوزارة التربيـــة والتعليم، 
إذ تم تحميل الدروس والكراسات 
الخاصـــة بالمناهـــج التوعويـــة بعد 
المناهـــج  إدارة  مـــع  لهـــا  التنســـيق 
بالـــوزارة؛ حتى يتمكـــن الطلبة من 
المشاركة في األنشطة والتدريبات 

التي تحتويها الكراســـات بحســـب 
المراحل الدراسية.

كما ناقـــش المحافظ رئيس اللجنة 
مع األعضـــاء التقرير الذي أعد من 
قبـــل القائميـــن علـــى برنامـــج مًعـــا 
بشـــأن الســـجائر اإللكترونية وأبرز 
النتائـــج التـــي وردت فـــي التقريـــر 
والتعـــاون مع الجهات ذات العاقة 
أرض  علـــى  التوصيـــات  لتنفيـــذ 
الواقـــع، كما وجـــه إلى لتعزيز صور 
التعـــاون مـــع األكاديميـــة الملكيـــة 
للشرطة بشأن تطوير دراسة “مًعا” 
المعدة مســـبًقا باإلضافة إلى إعداد 
دراســـات جديـــدة لكافـــة جوانـــب 

البرنامج؛ بهدف االرتقاء والتطوير 
العـــام، كما حرص على الدعوة إلى 
إقامة المعارض التوعوية لبرنامج 
“مًعـــا” في المجمعـــات التجارية مع 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
قصيـــرة  توعويـــة  أفـــام  وإعـــداد 
الســـلبية  الظواهـــر  مـــن  للوقايـــة 
مســـابقات  وتنفيـــذ  النـــشء  لـــدى 
توعويـــة هادفة كل فصل دراســـي 

بعـــد نجـــاح المرحلـــة األولـــى مـــن 
فتـــرة  خـــال  مســـابقات  تنفيـــذ 
العطلة الصيفيـــة. بجانب ذلك دعا 
القائمون على البرنامج لســـعي من 
االنتهـــاء من المراحـــل األخيرة من 
إعـــداد التطبيـــق اإللكترونـــي الذي 
جـــاء خـــال التوصيـــات الســـابقة 
للجنة لعرضه علـــى أعضاء اللجنة 

قبل تدشينه وإتاحته للجمهور.

المنامة - وزارة الداخلية

في إطار تغطية 
جميع المدارس 

الحكومية والخاصة
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