
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 14  ديسمبر 2021 

 اليوم :     الثالثاء



العدد )15971( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 10 ُجمادى األولى 1443هـ - 14 ديسمبر 2021م 6

الــــوزراء  ــاد مجلس  أشـ بــعــدهــا 
أجــراهــا  الــتــي  المباحثات  بنتائج 
الملك  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
المفدى مع صاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان آل سعود 
ــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس  ولـ
ــر الــــدفــــاع بــالــمــمــلــكــة  ــ الـــــــوزراء وزيـ
وما  الشقيقة،  السعودية  العربية 
أكدته من وحدة الموقف والمصير 
القضايا  تجاه مختلف  المشترك 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  والــتــطــورات 
ــارة  مــنــوهــا الــمــجــلــس بــأهــمــيــة زيــ
ودورهـــا  الــبــحــريــن  لمملكة  ســمــوه 
األخوية  العالقات  آفاق  تعزيز  في 

والتعاون الثنائي.
كما أشاد المجلس بمخرجات 
االجتماع الثاني لمجلس التنسيق 
الــســعــودي – الــبــحــريــنــي بــرئــاســة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وصــاحــب 
نائب  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة، والـــــتـــــي تــــدفــــع نــحــو 
البلدين  بين  التكامل  مــن  مــزيــد 
الــمــجــاالت فــي إطــار  فــي مختلف 
العالقات األخوية الراسخة، وأشاد 
تم  بما  الصدد  هــذا  في  المجلس 
التنسيق  مجلس  خــالل  مناقشته 
الــســعــودي-الــبــحــريــنــي مــن حزمة 
الــمــشــاريــع االســتــثــمــاريــة الــكــبــرى 
واســتــهــداف  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
الـــجـــهـــات والـــصـــنـــاديـــق الــمــعــنــيــة 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 

فــي  دوالر  ــلــــيــــارات  مــ  5 اســـتـــثـــمـــار 
المشاريع التنموية بالمملكة.

إلــى جــانــب ذلــك أكــد مجلس 
صــاحــب  حـــضـــرة  رؤى  أن  الـــــــوزراء 
الــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى أعــلــت 
قــيــم الــتــســامــح وحـــــوار الــثــقــافــات 
واألديان وجعلت المملكة نموذجًا 
يــحــتــذى فــي هـــذا الــجــانــب، وذلــك 
فــــي مــــعــــرض تـــرحـــيـــب الــمــجــلــس 
الكاثوليكية  الكاتدرائية  بافتتاح 
الــجــديــدة فــي عــوالــي الــــذي أقيم 

تحت الرعاية الملكية السامية.
ثم نوه المجلس بلقاء صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو 
أخيه صاحب  مع  الـــوزراء  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
اإلمــارات  دولــة  نائب رئيس  مكتوم 
ــتــــحــــدة الــشــقــيــقــة  ــيــــة الــــمــ الــــعــــربــ
ــوزراء حــاكــم دبـــي، وأخيه  رئــيــس الــ
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
أبوظبي  عهد  ولــي  نهيان  آل  زايــد 
ــائــــب الــــقــــائــــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات  نــ
الــمــســلــحــة، وهــنــأ دولــــة اإلمـــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــنــجــاح سباق 
الكبرى  للطيران  االتــحــاد  جــائــزة 
بالجهود  مــنــوهــا  وان،  لــلــفــورمــوال 
التجمع  هـــذا  إلنـــجـــاح  الــمــبــذولــة 
بالصورة  وإظــهــاره  الهام  الرياضي 
الــتــي تــعــزز مــكــانــة الــمــنــطــقــة في 

عالم سباق السيارات.
ــة يــــــــوم الـــشـــرطـــة  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــ
ثــمــن مجلس  فــقــد  الــبــحــريــنــيــة، 
به  الــــذي يضطلع  الــــدور  ــوزراء  ــ الــ
منتسبو وزارة الداخلية في ترسيخ 

ــزات  ــجـ ــنـ ــمـ األمــــــــن بــــمــــا يــــدعــــم الـ
الصدد  هــذا  فــي  مشيرًا  الوطنية، 
إلى ما تشكله زيارة صاحب السمو 
القائد  نــائــب  العهد  ولــي  الملكي 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــلــــى رئـ األعــ
لوزارة الداخلية مؤخرًا من تأكيد 
على التقدير للدور الذي يضطلع 
ــي حــمــل  ــ ــه رجـــــــــال الــــشــــرطــــة فــ ــ بــ

مسؤولية األمن.
المجلس  استذكر  ذلــك  بعد 
بــمــنــاســبــة يــــوم الــشــهــيــد شــهــداء 
الــواجــب الــذيــن قــدمــوا أرواحــهــم 
ضاربين  وأمتهم،  لوطنهم  فـــداًء 
الـــتـــضـــحـــيـــة  فــــــي  الــــمــــثــــل  أروع 
والــفــداء، ســائــاًل اهلل عــز وجــل أن 
وأن  األبــرار  الوطن  يرحم شهداء 
ويديم  البحرين  مملكة  يحفظ 

عليها نعمة األمن واالستقرار.
ــادة  ــرر الــمــجــلــس زيـ بــعــدهــا قـ
ــر بـــرنـــامـــج  ــبـ الــــدعــــم الــــمــــقــــدم عـ
الـــدعـــم الــمــالــي لــأســر مــحــدودة 
في  وذلـــك   ،%10 بنسبة  الــدخــل 
ــوء الـــتـــوافـــق الــــــذي تــــم بــهــذا  ــ ضـ
الـــــشـــــأن مـــــع مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
ــوزراء عن  الــ أعـــرب مجلس  حيث 
وتــقــديــره ألعــضــاء مجلس  شكره 
الـــنـــواب ومــجــلــس الـــشـــورى على 
دائــم على  يبدونه من حــرص  ما 
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  تــعــزيــز 
التنفيذية والتشريعية بما يدعم 
بالنفع  ويـــعـــود  الــتــنــمــيــة  مــســيــرة 
الشكر  وجــه  كما  الــمــواطــن،  على 
ــة لــلــشــؤون  ــ ــوزاريـ ــ إلــــى الــلــجــنــة الـ
الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة والـــتـــوازن 

ــائــــب رئــيــس  الــــمــــالــــي بــــرئــــاســــة نــ
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى جــهــودهــا 

الطيبة.
التوجيهات  بعدها وفي إطار 
الملكية السامية بتوفير 40 ألف 
وحدة سكنية، أمر صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية 
ــن واســـتـــكـــمـــال  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــى الـ ــلـ عـ
توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري، 
وكلف وزارة اإلسكان باتخاذ كافة 
االستعدادات الالزمة للشروع في 
توزيع الوحدات اإلسكانية ضمن 
ــــرق ســتــرة  ــات مـــديـــنـــة شـ ــروعـ ــشـ مـ
سلمان  ومــديــنــة  خليفة  ومــديــنــة 

ومدينة شرق الحد.
ــلــــس  ــجــ ــمــ بــــــعــــــدهــــــا أكـــــــــــد الــ
الحرص على المتابعة المستمرة 
للتطورات العالمية بشأن فيروس 
كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19( وتــحــوراتــه، 
مـــشـــددًا عــلــى أهــمــيــة الــوعــي بــأن 
جــــرعــــتــــي الـــتـــطـــعـــيـــم الــــمــــضــــاد 
الجرعة  معها  يتطلب  للفيروس 
في  فاعليتها  لتعزيز  المنشطة 
ــة بــمــا  ــ ــالزمـ ــ تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـ

يضمن صحة وسالمة الجميع.
بــعــد ذلــــك أعـــــرب الــمــجــلــس 
ــن أصـــــدق تــمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق  عـ
الثانية  الدورة  والنجاح الجتماع 
ــلـــى  واألربــــعــــيــــن لــلــمــجــلــس األعـ
الخليج  لــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية الذي تستضيفه المملكة 
يوم  الشقيقة  السعودية  العربية 
الـــمـــوافـــق 14 ديــســمــبــر  الـــثـــالثـــاء 

ــرارات  ــ ــقـ ــ الــــــجــــــاري، والــــــخــــــروج بـ
وتـــوصـــيـــات تـــعـــزز مــســيــرة الــعــمــل 
الــخــلــيــجــي الـــمـــشـــتـــرك وتــحــقــق 

تطلعات شعوب المنطقة.
ــلــــس عــن  ثــــــم أعـــــــــرب الــــمــــجــ
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ تـــــعـــــاطـــــف مــ
ــع حــكــومــة وشــعــب  وتــضــامــنــهــا مـ
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــواليــ الــ
ــراء اإلعــصــار الــذي  الــصــديــقــة جـ
الــواليــات، معربًا  ضرب عــدًدا من 
عــن خــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة 
وللحكومة  الضحايا  وذوي  ألسر 
ــعـــب األمـــريـــكـــي الـــصـــديـــق،  والـــشـ
وتــمــنــيــاتــه لــلــمــصــابــيــن بــالــشــفــاء 

العاجل.
بــعــدهــا نــظــر الــمــجــلــس في 
ــات الــــمــــدرجــــة عــلــى  ــوعــ ــوضــ ــمــ الــ

جدول أعماله وقرر ما يلي:
ــلـــى  عـ الــــــمــــــوافــــــقــــــة  أواًل: 

المذكرات التالية:
1. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
بــــشــــأن  تــســمــيــة وزيـــــــر األشــــغــــال 
ــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط  ــ وشــ
العمراني ليكون الوزير المسؤول 
أمـــــام الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عن 

مؤسسة التنظيم العقاري.
2. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية،  القانونية  للشؤون 
بــشــأن مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن جهاز 
الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري 
ووزارة الدفاع بالواليات المتحدة 
ــة بـــخـــصـــوص أنــشــطــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
المسح البحري )الهيدروغرافيا( 

واألنشطة المرتبطة.
3. مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  القانونية  لــلــشــؤون 
بـــشـــأن رد الــحــكــومــة عــلــى ثــالث 
اقــــتــــراحــــات بـــرغـــبـــة مـــقـــدمـــة مــن 

مجلس النواب.
المجلس  اســتــعــرض  بــعــدهــا 

الموضوع التالي:
مــذكــرة وزيـــر اإلســكــان بشأن 
ــاريــــع  آخــــــــر مــــســــتــــجــــدات الــــمــــشــ

اإلسكانية.
من  علمًا  المجلس  أخــذ  ثــم 
خالل التقارير الوزارية المرفوعة 
في  المشاركة  بشأن  الـــوزراء،  من 

الـــــوزاري  لــلــمــجــلــس  الــــــدورة 150 
الخليج  لــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
ــدورة  الــعــربــيــة، والــمــشــاركــة فــي الـ
للمجلس  التنفيذي  للمكتب   29
الـــعـــربـــي لــلــســيــاحــة والــــــــدورة 24 
ــلـــس الـــــــــــــــوزاري الــــعــــربــــي  ــمـــجـ ــلـ لـ

للسياحة. 

في اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ولي العهد رئي�س الوزراء  

مجل����س ال���وزراء يهن���ئ المل���ك وول���ي العه���د بالأعي���اد الوطني���ة
اأ�ساد بنتائج المباحثات التي اأجراها الملك مع ولي عهد المملكة العربية ال�سعودية

} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء يتراأ�س جل�سة مجل�س الوزراء.

الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل  رأس صــاحــب 
الوزراء، االجتماع االعتيادي  خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 

األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية االجتماع رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات 
إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــوزراء بمناسبة  بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام 
الفاتح  أحمد  المؤسس  عهد  فــي  الحديثة  البحرينية  الــدولــة 
حضرة  تولي  وذكــرى  ميالدية،   1783 عــام  مسلمة  عربية  كدولة 
صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى مقاليد الحكم، كما هنأ 
بما  مشيدًا  الوطنية،  المناسبة  بهذه  البحرين  أبناء  المجلس 
والمجاالت  األصعدة  كافة  على  إنجازات  من  المملكة   حققته 
فــي ظــل الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 

الجاللة عاهل البالد المفدى.

المجل�س ي�سيد بمخرجات اجتماع مجل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني برئا�سة وليي عهدي البلدين

»»
»»
»»

الداخلي��ة  وزارة  منت�س��بو  ب��ه  ي�سطل��ع  ال��ذي  ال��دور  ثم��ن 

ف����ي ت��ر���س��ي��خ الأم�������ن ب���م���ا ي���دع���م ال���م���ن���ج���زات ال��وط��ن��ي��ة

ال��م��ج��ل�����س ي�����س��ت��ذك��ر ����س���ه���داء ال����واج����ب ال���ذي���ن 

ق�����دم�����وا اأرواح�������ه�������م ف��������داء ل���وط���ن���ه���م واأم����ت����ه����م

ال��ت�����س��دي��د ع���ل���ى اأه���م���ي���ة اأخ������ذ ال���ج���رع���ة ال��م��ن�����س��ط��ة 

اإل��������ى ج����ان����ب ج���رع���ت���ي ال���ت���ط���ع���ي���م ال���م�������س���اد ل���ك���ورون���ا

}  سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل استقباله األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي.

أكد صاحب السمو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
الــثــوابــت  أن  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
التنموية  للمسيرة  الــوطــنــيــة 
دعائمها  أرســى  التي  الشاملة 
ــة  ــاللــ ــجــ ــب الــ ــ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــضــ ــ حــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة 
ــٌز أســــــاســــــي لــتــحــقــيــق  ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ مـ

النجاحات تلو األخرى في كل 
أهمية  إلــى  مشيرًا  المجاالت، 
المؤسسات  مع  التعاون  تعزيز 
ــة والــــــدولــــــيــــــة فــي  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
يدفع  بما  التشريعي  المجال 
التشريعية  البنية  بــمــقــومــات 
نــحــو مــســتــويــات أكــثــر رســوًخــا 
ويصب في تحقيق المزيد من 

المنجزات للمملكة.
جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى لــــقــــاء 

ســـمـــوه فــــي قـــصـــر الــقــضــيــبــيــة 
األمين  شونجنج  مارتن  أمــس 
الــــعــــام لــــالتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي 
الـــــدولـــــي، بـــحـــضـــور عـــــــدٍد مــن 
رحب  حيث  المسؤولين،  كــبــار 
لالتحاد  العام  باألمين  سموه 
ــــي، مــنــوًهــا  ــــدولـ الـــبـــرلـــمـــانـــي الـ
بالجهود التي يبذلها من أجل 
تأسس  التي  األهــداف  تحقيق 
البرلماني  االتحاد  أجلها  من 

بما يسهم في تطوير مختلف 
التنمية  لتحقيق  التشريعات 
الــــمــــســــتــــدامــــة عــــلــــى جــمــيــع 

األصعدة.
وجــــــــــــرى خــــــــــالل الــــلــــقــــاء 
اســتــعــراض الــمــوضــوعــات ذات 
ــم  ــتـــرك، وأهــ االهـــتـــمـــام الـــمـــشـ
الساحتين  على  المستجدات 

اإلقليمية والدولية.
مــن جــانــبــه، أعـــرب األمين 

الــــعــــام لــــالتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي 
الــــدولــــي عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
ولي  الملكي  السمو  لصاحب 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
ــمــــر عــلــى  ــتــ ــمــــســ لــــلــــحــــرص الــ
ــي فــي  ــدولــ ــاون الــ ــعـ ــتـ تـــعـــزيـــز الـ
يفتح  بما  التشريعي  المجال 
كل  فــي  للتطوير  أوســـع  آفــاًقــا 
لمملكة  مــتــمــنــًيــا  الـــمـــجـــاالت، 
البحرين دوام التقدم والنماء.

ولي العهد رئي�س الوزراء لدى لقائه اأمين عام التحاد البرلماني الدولي:

ثوابتنا الوطنية مرتكز اأ�سا�سي لتحقيق النجاحات في كل المجالت
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كتب فاضل منسي:
تصوير: عبداألمير السالطنة

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
ــبــــداهلل آل  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
التحول  برنامج  وضمن  للصحة 
الرقمي بالهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، قامت 
بــتــدشــيــن خــمــســة أنظمة  الــهــيــئــة 
ــيـــة أمـــــــس، مــــا ســيــمــكــن  ــتـــرونـ ــكـ إلـ
ــم خــدمــاتــهــا  ــديـ ــقـ الـــهـــيـــئـــة مــــن تـ
الصحية  بــالــمــؤســســات  الــخــاصــة 
بالكامل،  ا  رقمًيّ الصحية  والمهن 
وتــشــمــل األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة: 
الطبّية  المهن  تنظيم  نظام   )1(
تـــنـــظـــيـــم  ــام  ــ ــظــ ــ نــ  )2( )مــــــــهــــــــن(، 
الــمــنــشــآت الــصــحــيــة )مـــنـــشـــآت(، 
)3( نظام المحاسبة، )4( تطبيق 
 )5( للمهنيين،  الذكية  للهواتف 

تطبيق تفتيش المنشآت.
وأشـــــــــاد الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
األعلى للصحة باإلنجاز المتقدم 
لـــلـــهـــيـــئـــة والـــــمـــــواكـــــب لـــبـــرنـــامـــج 
الحكومة للتحول الرقمي والذي 
أداء  ــن  مــ يــحــســن  أن  شـــأنـــه  ــن  مــ
من  العمالء  على  ويسهل  الهيئة 
والمراكز  المستشفيات  أصــحــاب 
الــطــبــيــة والـــعـــيـــادات والــمــهــنــيــيــن 
إلكترونيًا  معامالتهم  إنــجــاز  مــن 
نظام  مــع  يتماشى  بما  بالكامل، 

الضمان الصحي الجديد.
األنـــظـــمـــة  هــــــــذه  أن  وأكـــــــــد   
تـــتـــمـــاشـــى مــــع الــــربــــط ومــــشــــروع 
ــي الــــمــــزمــــع  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ــان الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ
بالشكر  وتــوجــه  قــريــبــا،  تفعيلها 
لـــكـــافـــة مــنــتــســبــي الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
ــم الــمــتــمــيــز.  ــازهـ ــجـ جـــهـــودهـــم وإنـ
وقــــــد حـــضـــر الـــتـــدشـــيـــن مــمــثــلــو 
ومجلس  االلــكــتــرونــيــة  الــحــكــومــة 

ووزارة  ــة  ــاديــ ــصــ ــتــ االقــ الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة 
المشاريع  ومــديــر  الــعــام  واألمــيــن 
االلــكــتــرونــيــة بــالــمــجــلــس األعــلــى 

للصحة.
الرئيس  صرحت  جانبها  من 
مـــريـــم  د.  لـــلـــهـــيـــئـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
وتنفيذ  تصميم  بـــأن  الــجــالهــمــة 
شـــهـــرا،   11 ــغــــرق  ــتــ اســ ــة  ــمــ األنــــظــ
كــمــا تـــم تــدشــيــن تــطــبــيــق خــاص 
بــالــهــواتــف الــذكــيــة بــاســم )مــهــن( 
يمكن من خالله أن يقوم المهني 
إلكترونيًا.  كافة معامالته  بإنجاز 
ويـــخـــدم هـــذا الــنــظــام والــتــطــبــيــق 
مهنيا   18.672 نــحــو  لـــه  الــتــابــع 

مرخصا من الهيئة.
أما النظام االلكتروني الرابع 
ُيمكن  إلكتروني  مالي  نظام  فهو 
الهيئة  مـــع  الــمــتــعــامــلــيــن  جــمــيــع 

مـــن الـــدفـــع االلـــكـــتـــرونـــي إلنــجــاز 
معامالتهم.

وبالنسبة للبرنامج الخامس 
ــواتـــف الـــذكـــيـــة  ــهـ ــلـ هــــو تــطــبــيــق لـ
ُيـــعـــّد األول  بــالــمــفــتــشــيــن،  خـــاص 
يتم  المملكة حيث  في  نوعه  من 
المفتشين  قــبــل  مــن  اســتــخــدامــه 
بالهيئة ألغراض التفتيش ورصد 
الـــمـــخـــالـــفـــات وإعــــــــداد الــتــقــاريــر 
فـــــوريـــــا، كـــمـــا يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـؤول 
وأدائهم  المفتشين  متابعة حركة 

والوقت المستغرق للتفتيش.
مـــن جــهــتــه صـــرح الــمــهــنــدس 
وفــــيــــق أجــــــــور مـــســـتـــشـــار تــقــنــيــة 
ــلــــومــــات بـــالـــهـــيـــئـــة ومــــديــــر  الــــمــــعــ
بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــّول الـــرقـــمـــي بــأنــه 
ــنــــاء األنـــظـــمـــة بـــاســـتـــخـــدام  تــــم بــ
خدمات وأدوات التصميم والبنية 
الــتــحــتــيــة لــلــحــوســبــة الــســحــابــيــة 

لــشــركــة أمــــــــازون، مــمــا يـــزيـــد من 
البحرين  مملكة  استثمار  عوائد 
ــي ســـحـــابـــة أمــــــــــازون، ويــتــنــاغــم  فــ
ــع ســـيـــاســـة هــيــئــة الــمــعــلــومــات  مــ
ــيـــة، وهـــي  ــتـــرونـ ــكـ والـــحـــكـــومـــة اإللـ
أواًل«،  ــيـــة  ــابـ الـــســـحـ ــبــــة  »الــــحــــوســ
ــّور الــمــســتــقــبــلــي  ويـــضـــمـــن الــــتــــطــ
لـــأنـــظـــمـــة مـــــع تـــــطـــــّور ســـحـــابـــة 
أمــــــــازون، وتـــقـــدم األنـــظـــمـــة فــكــرة 
ــة  ــدمـ ــخـ ــــي )الـ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــــدة وذكـ ــديـ ــ جـ

الذاتية(.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا اســـتـــعـــرضـــت 
ــري  ــ ــدوســ ــ ــة الــ ــصــ ــورة حــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
المؤسسات  تنظيم  قسم  رئيس 
الصحية تفاصيل نظام منشآت 
ــن مــنــصــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــو عـ ــ الــــــــذي هـ
لكل  خــاص  وحــســاب  الكترونية 
مــؤســســة صــحــيــة تــحــتــوي على 
بها،  الــخــاصــة  المعلومات  كــافــة 

التفتيش  وتــقــاريــر  مــن خــدمــات 
والـــتـــوصـــيـــات وتـــوقـــيـــت انــتــهــاء 
بمعلومات  ويــربــط  التراخيص، 
بكل  الــخــاص  الــتــجــاري  السجل 
مــؤســســة. ويـــخـــدم هــــذا الــنــظــام 
حـــالـــيـــا  ــائــــمــــة  قــ مــــؤســــســــة   822
لعام  الهيئة  إحصائيات  بحسب 

.2021
كــمــا اســتــعــرضــت الـــدكـــتـــورة 
زبيدة الشيخ رئيسة قسم تنظيم 
الــخــاص  »مــهــن«  الــمــهــن تطبيق 
والمعني  الصحيين  بالمهنيين 
بتقديم كافة الخدمات المتعلقة 
التراخيص  تجديد  من  بالمهن 
ســـاعـــات  ــة  ــ ــافـ ــ وإضـ تــغــيــيــرهــا  أو 
التعليم المهني المستمر وطلب 
رســائــل حــســن الــســيــر والــســلــوك 
الــخــاصــة بــالــمــهــنــة، وجــمــيــع ما 

يتعلق بطلبات المهن.

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل يدشن األنظمة اإللكترونية الجديدة.

�أول هيئة حكومية بال ورق..

�إل��ك��ت��رون��ي��ة ج��دي��دة �أن��ظ��م��ة  ت��د���ش��ن 5  �ل�����ش��ح��ي��ة«  »�ل��م��ه��ن 
ال�����ص��ي��خ م��ح��م��د ب���ن ع���ب���داهلل: الأن���ظ���م���ة ت��ت��م��ا���ص��ى م���ع م�����ص��روع ال�����ص��م��ان ال�����ص��ح��ي

للمرة �لثالثة على �لتو�لي..

م��خ��ت��ب��رات »ح���م���د ال���ج���ام���ع���ي« م��ع��ت��م��دة 

م���ن ال��ك��ل��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ع��ل��م الأم���را����ض

الــمــخــتــبــرات  إدارة  حــصــلــت 
بمستشفى  ــدم  الــ وبــنــك  الــطــبــيــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي عــلــى 
ــادة االعــــتــــمــــاد الــــدولــــيــــة مــن  ــهــ شــ
األمراض  لعلم  األمريكية  الكلية 
أول  )CAP( ليصبح بذلك 
على  يحصل  حكومي  مستشفى 
على  الثالثة  للمرة  الشهادة  هــذه 
ــؤكــــد الـــتـــزامـــهـــا  ــا يــ ــمـ ــي مـ ــوالــ ــتــ الــ
الخدمات  أفضل  بتقديم  الراسخ 
أعلى  وفــق  والــفــحــوصــات  الطبية 
معايير الجودة، الكفاءة والسالمة 

المتبعة عالميا. 
ــلــــواء طبيب  الــ بـــذلـــك  صــــرح 
آل  اهلل  عطية  بــن  سلمان  الشيخ 
الملك  مــســتــشــفــى  قــائــد  خــلــيــفــة 
حـــمـــد الــــجــــامــــعــــي، مـــوضـــحـــا أن 
بعد التقييم  جـــاء  اإلنـــجـــاز  هـــذا 

اللجنة التابعة  بــه  قــامــت  الــــذي 
ــلــــوم  ــعــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــة األمــ ــيــ ــلــ ــكــ ــلــ لــ
االفتراضية  األمراض بالطريقة 
ــة مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ ــة مـــــن مـ ــونــ ــكــ ــمــ والــ
ــاء واألخــــصــــائــــيــــيــــن مــن  ــ ــ ـــبـ ــ األطــ
الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
والــتــي عــلــى إثــرهــا تــقــرر تجديد 
ــاء  ــفـ ــيـ ــتـ شــــــهــــــادة االعـــــتـــــمـــــاد السـ
الـــمـــخـــتـــبـــرات الـــطـــبـــيـــة لــجــمــيــع 
واجتياز  العالمية  الجودة  معايير 
ــات مـــــن خــــالل  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــمـ كــــافــــة الـ
تطوير العمل اإلداري والجاهزية 
احــتــيــاجــات  لتغطية  الــمــتــكــامــلــة 
حمد  الــمــلــك  مستشفى  مــرضــى 
الجامعي ومركز البحرين لأورام 
الطبي  للطاقم  العالية  والكفاءة 
والـــفـــنـــي مــمــا يــجــعــل مــخــتــبــرات 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
تــحــتــل الــــصــــدارة فـــي الــخــدمــات 
تحت  المنطقة  في  التشخيصية 
ــل ومــــــدرب  ــؤهــ ــم مــ ــاقــ إشـــــــــراف طــ
بــالــكــامــل، بــاإلضــافــة إلـــى أحـــدث 
الــمــعــدات واألجــهــزة والــتــقــنــيــات 
ــثــــة إلجـــــــراء  ــديــ الـــمـــبـــتـــكـــرة الــــحــ
ــر  ــثــ الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة األكــ
النتائج  دقــة  يضمن  بما  تعقيدًا 

وفعالية العالج.
ومـــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا أعـــــــربـــــــت 
الـــدكـــتـــورة ســهــى هـــجـــرس، رئــيــس 
الــدم  وبــنــك  الطبية  الــمــخــتــبــرات 
بهذا  اعــتــزازهــا  عــن  بالمستشفى 
لجهود  كثمرة  الذي جاء  اإلنجاز 
ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الــمــتــواصــل 
إدارة  مـــــن  الـــمـــســـتـــمـــر  والــــــدعــــــم 
الــمــســتــشــفــى، مـــؤكـــدة أنــهــا تــولــي 
المعايير  بتطبيق  بالغًا  اهتمامًا 
المخبرية،  بالتحاليل  العالمية 
وذلـــك مــن خـــالل تــأمــيــن تقنيات 
مــتــطــورة تــســاعــد فــي إنــجــاز تلك 
الفحوصات في أقل وقت وبأعلى 
ــة وجــــودة مــمــكــنــة، بــحــيــث يتم  دقـ
األخطاء  من  نهائي  بشكل  الحد 
البشرية، وهو ما يسهم في توفير 
أعـــلـــى الــمــســتــويــات مـــن الــرعــايــة 

التشخيصية والعالجية.
ــور بــشــار  ــتـ ــدكـ وبـــــــدروه أكــــد الـ

ــق الـــتـــدقـــيـــق  ــريــ ــيــــس فــ دبــــــــاس رئــ
ــوى الـــخـــدمـــات  ــتـ ــسـ ــمـ ــه بـ ــابــ ــجــ إعــ
الــــمــــخــــتــــبــــريــــة الـــــمـــــقـــــدمـــــة فـــي 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
ــتـــمـــام حــكــومــة  ــتــــي تــعــكــس اهـ والــ
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بـــالـــقـــطـــاع 
الصحي وجودة الخدمات الطبية 

المقدمة.
قــســم  أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  الــــجــــديــ
ــة وبـــنـــك  ــيــ ــبــ الــــمــــخــــتــــبــــرات الــــطــ
الــــدم يـــعـــدان مـــن أوائـــــل األقــســام 
العمل  بــاشــرت  الــتــي  الكلينيكية 
ــلــــك حــمــد  ــمــ ــتـــشـــفـــى الــ فــــــي مـــسـ
الــجــامــعــي مــنــذ الــتــأســيــس. وقــد 
ــقــــســــم مــــنــــذ ذلــــك  قــــــــدم هــــــــذا الــ
الحين كــل مــا يــلــزم األطــبــاء من 
تحاليل ونتائج تشخيصية عالية 
حيث  األمـــراض،  لمختلف  الدقة 
يــتــم إصـــــدار الــنــتــائــج الــمــخــبــريــة 
مـــن خــــالل الـــنـــظـــام اإللــكــتــرونــي 
الـــــخـــــاص الــــــــذي يــــربــــط جــمــيــع 
بالمختبر,  الــمــســتــشــفــى  ــام  أقـــسـ
كما يوفر القسم اختبار الحمض 
فــي  مـــــرة  النووي DNA وألول 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــمـــا يــضــمــن 
الــدقــة في  توفير أعلى درجــة مــن 
المنتقلة  األمــــراض  عــن  الكشف 
اآلمن  الدم  وتوفير  الدم  بواسطة 
فـــي كـــل األوقــــــات والـــقـــضـــاء على 
بعد  الــحــدوث  الـــواردة  االلتهابات 
تــقــلــيــل  أو  الـــــــدم  ــل  ــقـ نـ عـــمـــلـــيـــات 
احــتــمــالــيــة حــدوثــهــا ألدنـــى نسبة 

ممكنة.

ضــمــن احــتــفــاالت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بــأعــيــادهــا الــوطــنــيــة إحــيــاء لــذكــرى قيام 
الـــدولـــة الــبــحــريــنــيــة الــحــديــثــة فـــي عهد 
الــمــؤســس أحــمــد الــفــاتــح كـــدولـــة عــربــيــة 
تولي  وذكــرى  1783 ميالدية،  عــام  مسلمة 
المفدى  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
الرعاية  مــراكــز  نظمت   الحكم؛  مقاليد 
الــصــحــيــة األولـــيـــة فــعــالــيــة وطــنــيــة تحت 
ــة الـــفـــريـــق طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــايــ رعــ
المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
فائقة  األستاذة  للصحة، بحضور  األعلى 
وعدد  الصحة،  وزيرة  الصالح  بنت سعيد 
مــن كــبــار الــمــســؤولــيــن بــالــقــطــاع الصحي 

بمملكة البحرين.
ــبـــة  ــنـــاسـ ــل وبـــمـ ــفــ ــحــ وفــــــــي بــــــدايــــــة الــ
المجيدة  الــوطــنــيــة  بــاألعــيــاد  االحــتــفــال 
المجلس  رئــيــس  رفـــع  الــبــحــريــن  لمملكة 
األعـــلـــى لــلــصــحــة أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي 
لحضرة  السامي  المقام  إلى  والتبريكات 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  صاحب 
وإلــى  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الوزراء، بمناسبة احتفال مملكة  مجلس 
المجيدة،  الوطنية  بــأعــيــادهــا  البحرين 
الملك  بقيادة جاللة  االعتزاز  معربًا عن 
البحرين  مملكة  تــواصــل  وبــمــا  الــمــفــدى، 
إنـــجـــازه مــن خــطــوات كــبــيــرة عــلــى طريق 
ــي ظــل  ــاء، فــ ــ ــرخــ ــ ــدم والـــتـــنـــمـــيـــة والــ ــقـ ــتـ الـ
توجيهات جاللة الملك المفدى ومتابعة 
العهد رئيس  الملكي ولي  صاحب السمو 
على  الــدائــم  وحرصهما  الــــوزراء  مجلس 
دعــــم ومـــســـانـــدة الـــمـــشـــاريـــع والـــمـــبـــادرات 
الخدمات  منظومة  تطوير  إلــى  الــهــادفــة 
معايير  أعلى  وفق  المملكة  في  الصحية 

الجودة والكفاءة والتنافسية.
ونــــــــــــــوه بـــــــــــأن هـــــــــــذه االحـــــــتـــــــفـــــــاالت 
فــي ظــل تقدم  الــعــام  هــذا  تــأتــي  الوطنية 
لــلــحــيــاة العامة  ــودة مــيــســرة  مــلــحــوظ وعــ
ــة بــعــون اهلل  ــرازيـ ــتـ وفــــق اإلجــــــــراءات االحـ
ــاون جـــمـــيـــع األطــــــــراف،  ــعــ ــتــ ــيـــقـــه وبــ وتـــوفـ
لمنتسبي  الــكــبــيــرة  ــات  ــامـ ــهـ اإلسـ مــثــمــنــا 
كــل مراحل  فــي  الــرعــايــة الصحية  مــراكــز 
التصدي لجائحة كورونا وإنجاح حمالت 

الفحص والتطعيم والتواجد الفاعل في 
مراكز العزل والعالج على مدى ما يقارب 

العامين.
قــطــعــت  الــمــمــلــكــة  أن  إلـــــى  وتــــطــــرق 
خـــطـــوات مــلــمــوســة فـــي تــطــويــر بــرنــامــج 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، فـــي ظـــل الــتــغــيــيــرات 
الصحي  القطاع  يشهدها  التي  الشاملة 
تــمــهــيــدًا لتطبيق  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  فـــي 
ـــأّن مـــبـــادرة  ــ نـــظـــام الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، وبـ
التسيير الذاتي للرعاية الصحية األولية 
تــعــد مــن أهـــم مـــبـــادرات بــرنــامــج الضمان 
الصحية  الــرعــايــة  تعتبر  حيث  الصحي، 
األولية حجر األساس للخدمات الصحية 
البحرين.حيث يهدف مشروع  في مملكة 
التسيير الذاتي لتعزيز هذه المبادئ عبر 
مسيرة  األولــيــة،  للصحة  منظومة  خلق 
ــاء و إدارة  ــنـ ــًا مـــن قــبــل مــجــلــس األمـ ــيـ ذاتـ
الــرعــايــة األولـــيـــة، تــقــدم خــدمــات صحية 

متكاملة ومستدامة.
وأشاد في كلمته بجهود وزارة الصحة 
الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة  ــاء  ــنــ األمــ ومــجــلــس 
لمراكز الرعاية الصحية األولية في سرعة 
السمو  أمــر صــاحــب  تنفيذ  االنــتــهــاء مــن 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ساعة   24 ــدار  مـ عــلــى  الــخــدمــات  بتقديم 
في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات 

المملكة بما يسهم في تطوير واستدامة 
كفاءته  وتعزيز  الصحي  القطاع  خدمات 
وقد شكلت  المنشودة،  لأهداف  تحقيًقا 
التغطية الصحية  توفير  نقلة نوعية في 
من  وبالقرب  الساعة  مــدار  على  الشاملة 
ستمضي  تعالى  اهلل  وبــعــون  المواطنين، 
مملكة البحرين قدمًا بإطالق المزيد من 
والطبية  الصحية  والمشاريع  المبادرات 
ــادرات تــطــويــر الــرعــايــة  ــبـ بـــالـــتـــوازي مـــع مـ
ــداف  الــصــحــيــة الــشــامــلــة، تــجــســيــدًا ألهــ
المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد 

الزاهر لجاللة الملك المفدى.
إلى ذلك وخالل الكلمة التي ألقتها 
الرئيس  الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، أعـــربـــت عـــن بــالــغ 
فــخــرهــا بــحــصــول جميع مــراكــز الــرعــايــة 
كــأول جهات حكومية   - األولية  الصحية 
- على ترخيص الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، وذلك تنفيذا 
ــن رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــادر عــ ــ ــــصـ لـــلـــقـــرار الـ
لــســنــة2021   )23( رقــــم  لــلــصــحــة  األعـــلـــى 
بـــإصـــدار الئــحــة اشـــتـــراطـــات الــتــرخــيــص 
للمؤسسات  الصحية الحكومية والرقابة 
الــرابــعــة من  الــمــادة  عليها والــــذي نــصــت 
المؤسسات  كل  »تخضع  أن  على  الئحته 

ــا  ــهـ ــتـ ــزاولـ ــة الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مـ ــيـ ــحـ الـــصـ
وذلــك  الهيئة،  مــن  للترخيص  ألعمالها 
واإلجــراءات  واالشتراطات  لأحكام  وفقًا 
والالئحة  الــقــرار  فــي  عليها  المنصوص 
والــــقــــرارات الـــصـــادرة تــنــفــيــذًا لــهــا، وذلــك 
ــيـــة والـــســـالمـــة  ــالـ ــعـ ــاءة الـ ــفــ ــكــ ــان الــ لـــضـــمـ
تقديم  فــي  والفاعلية  الــالزمــة  والــســرعــة 
الخدمات الصحية، وفقًا ألفضل األسس 
الصحية  الــمــمــارســة  ومــعــايــيــر  الــعــلــمــيــة 

المعتمدة في مملكة البحرين«.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة جليلة 
السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحية األولية بالحضور على تفضلهم 
معربة  والتكريم،  الحفل  في  والمشاركة 
المناسبتين  بهاتين  ســعــادتــهــا  بــالــغ  عــن 
الــســعــيــدتــيــن فــي شــهــر األفـــــراح واألعــيــاد 
الــمــجــيــدة، والــتــي نحتفل بــهــا فــي ذكــرى 
بــاإلنــجــازات  واالحــتــفــال  الــوطــنــي،  العيد 

الصحية.
الحفل  انه في ختام  بالذكر  الجدير 
قد تم تكريم مجموعة من موظفي مراكز 
الرعاية الصحية األولية، وتم عرض فيلم 
البحرين  مملكة  حــكــومــة  اهــتــمــام  حـــول 
ــة والـــتـــي أولــــت الــقــطــاع  ــيـ بــالــصــحــة األولـ
الــصــحــي وصــحــة الــمــواطــنــيــن اهــتــمــاًمــا 
إنــشــاء شبكة من  فــي  بــالــًغــا، وتمثل ذلــك 

ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــــيــــة، في  ــراكـ مـ
وقد  المختلفة  البحرين  مملكة  مناطق 
وصــل عــدد الــمــراكــز الــيــوم إلــى 27 مركزا 
صحيا موزعة جغرافيا على مواقع يسهل 
تلبية  فيها  التوسع  وجــاري  لها  الــوصــول 

الحتياجات السكان.
وتمتاز الخدمات في الرعاية األولية 
في مملكة البحرين بأنها خدمات متميزة 
واعتمادات  وبشهادات  عالية  كفاءة  وذات 
دولــيــة فــالــخــدمــات تضاهي مــا يــقــدم في 
الصحي,  المجال  في  تقدمًا  الــدول  أكثر 
الــرعــايــة الصحية  حــيــث حــصــلــت مــراكــز 
األولــــيــــة عـــلـــى  االعـــتـــمـــاد الـــكـــنـــدي بــعــد 
المعايير  مــن   %99.1 عــلــى  اســتــيــفــاءهــا 
الكندي،  االعتماد  لهيئة  التابعة  الدولية 
إذ أن متطلبات الحصول على  المستوى 
الـــجـــودة عن  يــســتــوجــب تحقيق  الــمــاســي 
طـــريـــق تــقــيــيــم الـــمـــخـــرجـــات بــاســتــخــدام 
األدلـــــة والــبــراهــيــن وأفـــضـــل الــمــمــارســات 
ــات الـــمـــقـــدمـــة، كــمــا  ـــدمــ ــخـ لــتــحــســيــن الــ
الترخيص  على  الحصول  على  حــرصــت 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مــن  واالعــتــمــاد 
الــذي  األمــر  الصحية  والــخــدمــات  المهن 
يــعــكــس مــــدى اهــتــمــام مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الصحية  الــخــدمــات  بمستوى  بــاالرتــقــاء 

وفق المعايير الوطنية والعالمية.

} جانب من احتفاالت مراكز الرعاية الصحية األولية.
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أصـــــدر صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــن عــيــســى آل  الــمــلــك حــمــد بـ
ورعــــــاه   اهلل  حـــفـــظـــه  خـــلـــيـــفـــة 
المؤسسة  بإنشاء  ملكيا  امــرا 
الخيرية الملكية في 14 يوليو 
األيــتــام  رعـــايـــة  بــغــرض   2001
وتحقيق  الــمــحــتــاجــة  ــر  واألســ
إسهامات  لها  فكانت  الخير, 
الداخلي  المجتمع  فــي  بـــارزة 
إنــمــا  دل  إن  هــــذا  والـــخـــارجـــي 
ونــــبــــل روح  كـــــــرم  ــلــــى  يـــــــدل عــ
الــجــاللــة ومـــا يلفت  صــاحــب 
انــتــبــاهــنــا نـــحـــن كــمــواطــنــيــن 
لهذه  فــرع  أهــم  إلينا  بالنسبة 
الــــمــــؤســــســــة كــــفــــالــــة جــمــيــع 
األيتام البحرينيين من األسر 

المحتاجة واألرامل البحرينيات الالتي ال عائل 
ــذرة األولــــى  ــبـ لــهــن حــيــث كــانــت هــــذه الــلــجــنــة الـ

للمؤسسة الخيرية الملكية.
فــكــانــت لــفــتــة كــريــمــة مــن صــاحــب الــجــاللــة 
الـــتـــي تـــــدل عـــلـــى عـــمـــق إنـــســـانـــيـــتـــه واهـــتـــمـــامـــه 
به,  لــالرتــقــاء  البحريني  بــالــمــواطــن  الشخصي 
والنفسي  والــمــادي  الــروحــي  وأن هــذا االهــتــمــام 
يدل على عظمة روح جاللته الكريمة المعطاءة 

المحبة للخير للمواطن والوطن.
المتميزة  الرعاية  تقدم  المؤسسة  هــذه  إن 
والشاملة لأيتام واألرامل عن طريق فريق عمل 
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  رأســهــم  على  متخصص 
لأعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
يؤكد حرص  ما  وهــذا  الشباب,  وشئون  الخيرية 
جاللته على العمل الجاد والمثمر تحت رعاية 
ــن حــمــد حفظه  ــابــــة ســمــو الــشــيــخ نـــاصـــر بـ ورقــ
األيــتــام  كــفــالــة  عــلــى  تــعــمــل  ال  فــهــي  ورعاه,  اهلل 
تقدم  بل  المستحقة فقط  األســر  واألرامـــل من 

المؤسسة الخدمات اإلرشادية 
قسم  خالل  من  للمستفيدين 
يقدم  حيث  األسري,  اإلرشــــاد 
لـــهـــن االســــتــــشــــارات األســـريـــة 
لتخطى  الــتــنــمــويــة  والــبــرامــج 

مرحلة الفقد.
إن هـــذا الــعــمــل اإلنــســانــي 
عظمة  مــنــه  يتجلى  الــعــظــيــم 
الــمــلــك حــمــد بن  روح جــاللــة 
التي  عيسى حفظه اهلل ورعاه 
ــواطــــن والــمــقــيــم  ــمــ أبــــهــــرت الــ
أجمع,  الــــــعــــــالــــــم  وأبــــــــهــــــــرت 
فـــقـــد مـــنـــح االتــــحــــاد الـــدولـــي 
المؤسسة  الــعــرب  للمنجزين 
ــائــــزة  ــيـــة جــ ــكـ ــلـ ــيــــريــــة الـــمـ الــــخــ
عربية  خيرية  مؤسسة  أفضل 
إسهاماتها  والتميز نظير  اإلبــداع  خالل منتدى 
ــة فــي الــعــديــد مــن األعــمــال  ــاثـ اإلنــســانــيــة واإلغـ
نفعي  مــردود  لها  كان  والتي  واإلغاثة  اإلنسانية 
مملكة  وخـــارج  داخـــل  المحتاجين  على  مباشر 

البحرين.
إن لــلــرعــايــة الــمــتــمــيــزة واالهـــتـــمـــام األبـــوي 
الذي يوليه جاللة الملك المفدى األثر الكبير 
والنجاحات  اإلنــجــازات  من  العديد  تحقيق  في 

لتكتمل مسيرة اإلصالح والخير.
ونـــحـــن نـــدعـــو الـــجـــمـــيـــع لــتــحــقــيــق الــعــمــل 
من  الــمــنــشــودة  المجتمعية  والــشــراكــة  الــخــيــري 
بحسب  كــل  واألرامـــــل  المحتاجين  بسمة  أجـــل 

مقدرته واختصاصه.
وأخيرا نقول دام عزك وظلك سيدي صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة حفظه  الــجــاللــة حــمــد 
عام  وكــل  العظيم  اإلنــجــاز  هــذا  ورعـــاه على  اهلل 
والقيادة الرشيدة بخير بمناسبة العيد الوطني 

المجيد وكل عام والشعب البحريني بخير. 

العمل الإن�صاني.. في روح جالة الملك

بقلم:
فاطمة احلواج .

} الشيخ سلمان بن عطية اهلل.
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أعــربــت فــوزيــة بنت عــبــداهلل زيــنــل رئيسة 
مجلس النواب عن استعداد مملكة البحرين 
الســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
2023م،  العام  في  الدولي  البرلماني  لالتحاد 

مؤكدة تقديم طلٍب رسمي بشأن ذلك.
أكــبــر تجمع  استضافة  أن خــطــوة  وأكـــدت 
بــرلــمــانــي عــالــمــي، تــهــيــأت فــي ظــل مــا تشهده 
متطورة،  مؤسسية  بنية  من  البحرين  مملكة 
ــاُر إلــيــهــا بـــاإلشـــادة  ونــهــضــة ديــمــقــراطــيــة يـــشـ
تحققت  صــاعــدة،  نيابية  وتجربة  والــتــقــديــر، 
بفضل الدعم الالمحدود من حضرة صاحب 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــاللــة 

عاهل البالد المفدى.
حـــريـــص  الــــــنــــــواب  ــلـــس  مـــجـ أن  وذكــــــــــرت 
ــاون مـــع الــبــرلــمــانــات  ــعـ ــتـ عــلــى مـــد جـــســـور الـ
الــصــديــقــة، ومـــواصـــلـــة الــــزيــــارات الــمــتــبــادلــة 
مــعــهــا، وتــعــزيــز مــســار الــعــمــل الــمــشــتــرك مع 
ــة، الســيــمــا  ــيـ ــدولـ الــمــؤســســات الــبــرلــمــانــيــة الـ
لتعميق  تطلعا  الــدولــي،  البرلماني  االتــحــاد 
المواقف  وتوحيد  التشريعية  المجالس  دور 
ذات  ــمـــوضـــوعـــات  والـ الــقــضــايــا  إزاء  والـــــــرؤى 
التي  التحديات  وتجاوز  المشترك،  االهتمام 
خالل  من  ودعمها  والعالم،  المنطقة  تواجه 

الجهود التشريعية والسياسية.
بـــالـــتـــعـــاون  الـــنـــهـــوض  أن  ــى  ــ إلــ وأشـــــــــارت 
البرلماني الدولي، وتوسعة أطر التكامل بين 
المؤسسات التشريعية يمثل أولوية للمجلس 

لتحقيق  البحرين، سعيًا  مملكة  في  الوطني 
ذلك  أن  مؤكدة  الشعوب،  وتطلعات  طموحات 
يــســتــدعــي تــضــافــر الـــجـــهـــود بــيــن الــســلــطــات 
الــتــشــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بــــالــــوقــــوف عــلــى 
األهــداف  إلى  للوصول  مشتركة،  عمل  قاعدة 
الموحدة، منوهة لتجربة التعاون المثمر بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة 
نتائج  مـــن  ذلـــك  إزاء  تــحــقــق  ومـــا  الــبــحــريــن، 
إيــجــابــيــة، بــدعــم ومــســانــدة مــن لـــدن صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 

خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
عبر  أو  المحلي،  التعاون  مستوى  على  ســواء 
دمــــج الــجــهــود بــيــن الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة، لــبــلــوغ الــغــايــات 
الــوطــنــيــة الــســامــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالقــات 

الخارجية مع دول العالم.
ــاء ذلــــك خــــالل لـــقـــاء رئــيــســة مجلس  جــ
العام  مــارتــن شونجنغ األمــيــن  أمــس  الــنــواب، 
النائب  الدولي، وبحضور  البرلماني  لالتحاد 
لــرئــيــســة  األول  الـــنـــائـــب  ســلــمــان  عــبــدالــنــبــي 

النائب  زايـــد  عــلــي  والــنــائــب  الـــنـــواب،  مجلس 
الـــثـــانـــي لــرئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب، والـــنـــواب 
والدكتور  الدولي،  البرلماني  االتحاد  أعضاء 
األمين  بأعمال  القائم  الشيراوي  ياسر صقر 

العام لمجلس النواب.
ــت رئـــيـــســـة  ــرضــ ــعــ ــتــ ــاء اســ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــالل الـ
البرلماني  العمل  تعزيز  النواب سبل  مجلس 
ــواب واالتــــحــــاد  ــنــ الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن مــجــلــس الــ
المجلس  دعـــم  مـــؤكـــدة  الـــدولـــي،  الــبــرلــمــانــي 
متعددة  كمنظمة  البرلماني  االتحاد  لجهود 
توحيد  على  فاعلة  بــصــورة  تسهم  األطــــراف، 
الــعــالــم تحت سقف  بــرلــمــانــات  ورؤى  مــواقــف 
إرساء مبادئ األمن  واحد، سعيًا لإلسهام في 
أفضل  مستقبل  وتحقيق  الدوليين،  والسالم 

للعالم أجمع.
مــن جــانــبــه، وجــه األمــيــن الــعــام لالتحاد 
ولمجلس  للرئيسة  الشكر  الدولي  البرلماني 
ــلـــى حــــفــــاوة االســـتـــقـــبـــال وحــســن  الـــــنـــــواب عـ
البحرين  مملكة  أن  سعادته  مؤكدًا  الضيافة، 
ثرية  وبرلمانية  ديمقراطية  تجربة  تمتلك 
ورفيعة المستوى ويحتذى بها في المنطقة، 
مؤكدًا الدور الفاعل للفريق البرلماني لمملكة 
البحرين في االجتماعات البرلمانية الدولية، 
ــا يــقــدمــه مــن أداء الفــــٍت، وحــضــور مــؤثــر،  ومـ
الحصول  البحرين  مملكة  أهــل  الـــذي  األمـــر 
ــازات الــمــتــمــيــزة في  عــلــى الــعــديــد مـــن اإلنــــجــ

المجال البرلماني.
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} لقاء رئيسة مجلس النواب مع األمين العام لالتحاد البرلماني الدولي.

ــاد الــدكــتــور يــاســر صــقــر الــشــيــراوي  أشــ
القائم بأعمال األمين العام لمجلس النواب 
بارز  تقدم  البحرين من  بما حققته مملكة 
اإلقليمية  الــعــالقــات  تنمية  فــي  فــاعــل  ودور 
والدولية من خالل االهتمام البارز بتفعيل 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة، وتــعــزيــز األمــن 
المبادرات  وتبني  الدولي،  والسلم  اإلقليمي 
الــحــضــاريــة الــرفــيــعــة لــخــدمــة اإلنــســانــيــة، 
المرأة  لقضايا  األولوية  إعطاء  إلى  إضافة 
والتنمية  والديمقراطية  اإلنــســان  وحــقــوق 
المستدامة، بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 

البالد المفدى.
وأكــــد الــشــيــراوي عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
والمؤسسات  الدولي  البرلماني  االتحاد  مع 
والــبــرلــمــانــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة خاصة 
مثل  المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  في 
ــتــــجــــارب الــتــشــريــعــيــة  ــبــــادل الـــخـــبـــرات والــ تــ
والرقابية ودور البرلمانات في قضايا حقوق 

والـــمـــرأة والطفل  والــديــمــقــراطــيــة  اإلنــســان 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــمــســتــدامــة  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ والـــديـ

وغيرها، والبناء على اإليجابيات والمواجهة 
المشتركة والجماعية للتحديات وذلك من 

أجــــل تــحــقــيــق األهــــــداف الـــمـــرجـــوة لــصــالــح 
الشعوب.

ــالل لــقــائــه أمــــس مــارتــن  ــاء ذلــــك خــ جــ
البرلماني  لالتحاد  الــعــام  شونغنغ األمين 
الـــدولـــي، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة وبــحــث سبل 
بين  الخبرات  وتبادل  العالقات  وتعزيز  دعم 
الــنــواب واألمــانــة  الــعــامــة لمجلس  األمــانــة 

العامة لالتحاد البرلماني الدولي.
ومن جانبه، وجه األمين العام لالتحاد 
بأعمال  للقائم  الشكر  الــدولــي  البرلماني 
الــلــقــاء، معبرًا عن  الــعــام على هــذا  األمــيــن 
الديمقراطية  للتجربة  واحــتــرامــه  تقديره 
التوجيهات  بفضل  البحرينية  والبرلمانية 
ــن حـــضـــرة صــاحــب  ــة الـــكـــريـــمـــة مــ ــايــ ــرعــ والــ
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجاللة 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى وجــهــود جــاللــتــه في 
والــمــســاواة  والتعايش  التسامح  قيم  إعــالء 
بين أفراد المجتمع وما يقوم به من جهود 

على كافة المستويات.

د. يا�ضر ال�ضيراوي: توطيد عالقات التعاون مع المنظمات البرلمانية الدولية 

} جانب من لقاء الشيراوي مع مارتن شونغنغ.

السفير  مملكة البحرين برئاسة  شــاركــت 
نــانــســي عـــبـــداهلل جــمــال رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
االســتــراتــيــجــيــة بــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، فـــي ورشـــة 
عــمــل بــنــاء الـــقـــدرات حـــول الــعــقــوبــات الــمــالــيــة 
عــقــدت  والـــتـــي  اإلدراج،  وأنــظــمــة  الــمــســتــهــدفــة 
اإلرهــاب  تمويل  استهداف  مركز  مع  بالتنسيق 

)TFTC( والذي مقره الرياض. 
ــارك مــــن مــمــلــكــة  ــشــ ــمــ وتـــضـــّمـــن الــــوفــــد الــ
ــفـــات مــكــافــحــة  ــلـ ــبـــحـــريـــن مــخــتــصــيــن فــــي مـ الـ
غــســل األمـــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب مــن عـــدد من 
ــوزارات والــمــؤســســات الــوطــنــيــة الــمــعــنــيــة في  ــ ــ الـ
ومـــصـــرف  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  مــنــهــا  الــمــمــلــكــة، 
البحرين المركزي والمركز المشترك لمكافحة 
واإلدارة  الــمــالــيــة  الــتــحــريــات  وإدارة  اإلرهــــــاب 
االقــتــصــادي  واألمـــن  الــفــســاد  الــعــامــة لمكافحة 
وااللــكــتــرونــي الــتــابــعــيــن لــــوزارة الــداخــلــيــة، كما 
بــلــغ الـــعـــدد اإلجـــمـــالـــي لــلــمــشــاركــيــن قـــرابـــة 80 
للدول  ممثلين  ومتمرسين  خبراء  من  مشاركا 
اإلرهـــاب،  تمويل  استهداف  مركز  فــي  األعــضــاء 

وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والواليات المتحدة األمريكية.

هذه  فــي  البحرين  مملكة  مــشــاركــة  وتــؤكــد 
الــــورشــــة، الــتــي تــركــز عــلــى الــعــقــوبــات الــمــالــيــة 
األهمية  الدولية،  اإلدراج  وأنظمة  المستهدفة 
الـــقـــصـــوى الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا الــمــمــلــكــة لــمــتــابــعــة 

المستجدات الدولية في هذه الملفات النشطة، 
كــمــا تــعــكــس إيــمــانــهــا الــكــامــل بـــضـــرورة توحيد 
المواقف ما بين الشركاء اإلقليميين والدوليين 
أجــل  مــن  المشتركة  الــجــهــود  تــعــزيــز  فــي سبيل 
مـــحـــاربـــة تـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب وتــجــفــيــف مــنــابــعــه 

لضمان السالم واالستقرار العالمي.

الــرابــعــة  الــورشــة فــي نسختها  وتــأتــي هـــذه 
التي  العمل  العام ضمن سلسلة من ورش  لهذا 
والتي  اإلرهــاب  تمويل  استهداف  ينظمها مركز 
سبيل  فــي  السنة  مــدار  على  دوري  بشكل  تعقد 
االستراتيجي  الــتــعــاون  وزيـــادة  الجهود  تكثيف 

وتوحيد المواقف في ملفات مكافحة اإلرهاب.

ال���ق���درات ب���ن���اء  ع��م��ل  ور����ض���ة  ت�����ض��ت��ق��ط��ب  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة 

الإدراج واأن���ظ���م���ة  ال��م�����ض��ت��ه��دف��ة  ال��م��ال��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات  ح����ول 

} جانب من ور�شة العمل.

رفع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
إلى  والــتــبــريــكــات  التهاني  آيـــات  أســمــى  الــشــورى 
المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، 
بمناسبة يوم الشرطة البحرينية ومرور 102 عام 
بالغ  عن  معربا  البحرين،  شرطة  تأسيس  على 
االعتزاز  بهذه المناسبة وما تحمله من دالالت 
تاريخية، ومعاٍن سامية، وإسهامات لرجال األمن 
ودعـــم جاللة  ورعـــايـــة  اهلل  مــن  الــبــواســل بفضل 
الوطن  أمــن  على  الحفاظ  في  المفدى  الملك 

وسالمته واستقراره.
وثّمن رئيس مجلس الشورى دور وإسهامات 
الشرطة البحرينية وجاهزيتها في حفظ األمن، 
وأداء الواجب الوطني بكل تفاٍن ووالء وإخالص، 
وداعــيــا لهم  ــرار،  األبــ الــواجــب  مستذكًرا شــهــداء 

بالرحمة والمغفرة.
وهّنأ رئيس مجلس الشورى صاحب السمو 
ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
المناسبة  بــهــذه  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد 
الــوطــنــيــة، مـــؤكـــًدا أن االحــتــفــال بــيــوم الــشــرطــة 
الفخر  إلـــى  تــدعــو  وطــنــيــة  مــنــاســبــة  البحرينية 

تفاٍن  بكل  لعطائهم  الشرطة  برجال  واالعــتــزاز 
ــي بــنــاء  وإخــــــالص وتــضــحــيــاتــهــم لــلــمــســاهــمــة فـ
نهضة الوطن، وضمان أمنه واستقراره، في ظل 
العهد الزاهر لصاحب الجاللة الملك المفدى.

أول  للفريق  الــشــورى  رئيس مجلس  وبـــاَرك 
ــد بــن عــبــداهلل آل خليفة وزيــر  ركـــن الــشــيــخ راشـ
الداخلية، بمناسبة مرور 102 عام على تأسيس 
شرطة البحرين، معرًبا عن الفخر واالعتزاز بما 
حققته الشرطة البحرينية من إنجازات وطنية 
في  أسهمت  تأسيسها،  منذ  مخلصة  وعــطــاءات 
المملكة،  الحفاظ على األمن ونشر األمان في 
نتاج ما تحظى به من دعم من القيادة الحكيمة، 
ــر الــداخــلــيــة الــمــتــواصــل  ومــتــابــعــة واهــتــمــام وزيــ
والدؤوب وتحفيزهم لمواصلة العطاء من أجل 
استقرار الوطن  الغالي ونشر  األمن  واالستقرار 
ــّز وجـــل بالرحمة  فــي ربـــوعـــه، داعـــًيـــا الــمــولــى عـ
عز  المولى  ســائــاًل  الــواجــب،  لشهداء  والمغفرة 
وجــــل أن يــحــفــظ وزيــــر الــداخــلــيــة ويــوفــقــه في 
في  تسهم  التي  اإلنــجــازات  مــن  المزيد  تحقيق 
في  البحرين  مملكة  فــي  واألمـــان  األمــن  تعزيز 

ظل القيادة الحكيمة. 

مملكة  احتفاالت  بمناسبة 
ــنـــي  ــوطـ ــبــــحــــريــــن بـــالـــعـــيـــد الـ الــ
الــمــجــيــد وعــيــد جــلــوس جــاللــة 
ــد  ــائــ ــت شـــــعـــــار »قــ ــحــ ــك تــ ــلــ ــمــ الــ
وطـــــن«  يـــــا  عـــــــزك  دام  ــــب  ــعـ ــ وشـ
ــات مــســابــقــة  ــيـ ــالـ ــعـ اخـــتـــتـــمـــت فـ
صــيــد األســمــاك الــســنــويــة التي 
نظمها نادي يخت البحرين يوم 
ديسمبر   10 الــمــوافــق  الجمعة 
مــتــســابــقــا   44 بــمــشــاركــة   2021
النقدية  الجوائز  على  تنافسوا 
التي بلغ مجموعها 3000 دينار 
جوائز  إلــى  باإلضافة  بحريني، 

عينيه أخرى.
شـــمـــلـــت مـــســـابـــقـــة الــصــيــد 
األســــمــــاك، حيث  مـــن  أنــــــواع   4
ــــس الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي  ــافــ ــ ــنــ ــ ــ ت
بعد  ممكن  وزن  أكــبــر  اصــطــيــاد 
مناطق  في  اإلبحار  من  يومين 
مختلفة داخل المياه اإلقليمية 

للمملكة.
على مستوى سمك الهامور 
المركز  الــرويــعــي  مــبــارك  حــقــق 
كيلوجرامات   6.40 بــوزن  األول 
مــتــفــوقــا عــلــى جـــاســـم بـــودهـــوم 
صاحب المركز الثاني الذي بلغ 
كيلوجرامات،   5.15 صيده  وزن 
الثالث  الــمــركــز  فــي  حــل  بينما 
مــحــمــد أحــمــد بــــوزن بــلــغ 3.85 

كيلوجرامات.
وفي نوع اسماك الكنعد فاز 
عــلــي حــســيــن مـــتـــروك بــالــمــركــز 
األول بوزن بلغ 2.30 كيلوجرام، 
فيما حقق عباس حمزة المركز 
الثاني بوزن بلغ 2.05 كيلوجرام، 
فــيــمــا جـــاء مــبــارك خــلــف ثالثا 

بواقع 1.90 كيلوجرام.
أســمــاك الشعري  نـــوع  وفـــي 
بـــوزن  أوال  يـــونـــس عــيــســى  ــاء  جــ
إبــراهــيــم  ــم  ثـ كــيــلــوجــرام   1.95
 1.55 بـــــــــوزن  ــا  ــيــ ــانــ ثــ ــدي  ــ ــحــ ــ الــ
كــيــلــوجــرام وعــبــدالــصــمــد علي 
فــي الــمــركــز الــثــالــث بـــوزن 1.45 

كيلوجرام.
وفــــــي أســـــمـــــاك الــــجــــد فـــاز 
ــوم  ــ ــودهـ ــ ــم بـ ــ ــاسـ ــ الــــمــــتــــســــابــــق جـ
 7.15 بــــــــوزن  األول  بـــالـــمـــركـــز 
رائــد  والمتسابق  كــيــلــوجــرامــات 
عــبــداهلل بــالــمــركــز الــثــانــي بــوزن 

1.00 كيلوجرام.
ــة صـــرح  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبـــــهـــــذه الـ
ــن عـــضـــو  ــ ــسـ ــ ــم حـ ــيــ ــكــ ــحــ ــدالــ ــبــ عــ
الــبــحــريــن  يــخــت  إدارة  مــجــلــس 
ورئـــيـــس لــجــنــة مــســابــقــة صيد 

لهذا  المسابقة  بـــأن  األســمــاك 
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ ــام جــــــــاءت بــ ــ ــعـ ــ الـ
ــتــــفــــاالت الــمــمــلــكــة بــالــعــيــد  احــ
جلوس  وعيد  المجيد  الوطني 

جاللة الملك.
وأعرب عن خالص التهاني 
والــتــبــريــكــات لــلــمــقــام الــســامــي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى ولصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
الشيخ  ولسمو  الــــوزراء  مجلس 
ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال الخيرية 
مجلس  رئــيــس  الشباب  وشـــؤون 
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة 

والغاز.
الـــــــريـــــــاضـــــــات  إن  وقــــــــــــــال 
هي  أنواعها  بمختلف  التراثية 
الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة  غـــنـــي  إرث 
وهذا  األصيل  الوطني  وتراثها 
ــم، حــيــث تمثل  ــ مــحــل فــخــر دائـ

ــاء  هــــذه الـــريـــاضـــات تـــاريـــخ اآلبــ
على  تعاقبوا  الــذيــن  واألجــــداد 
المنطلق  هذا  ومن  ممارساتها 
نــعــمــل عــلــى حــفــظــهــا لــألجــيــال 
ــة كـــونـــهـــا تــعــتــبــر جــــزءا  ــادمـ ــقـ الـ
ــن هـــويـــة اإلنـــســـان  ال يــتــجــزأ مـ
الــــبــــحــــريــــنــــي والـــــســـــعـــــي نــحــو 

استدامتها.
مـــن جــانــبــه صــــرح حسين 
درويـــــــــش نــــائــــب رئــــيــــس لــجــنــة 
مــســابــقــة صــيــد األســـمـــاك بأنه 
أقـــيـــمـــت احـــتـــفـــاالت مــصــاحــبــة 
توزيع  تم  الفعالية، حيث  لهذه 
الغفير  للجمهور  قيمة  جــوائــز 
الذين حضروا خالل االحتفال 
ــزيــــن وتــخــلــلــه  ــائــ ــفــ ــتـــويـــج الــ ــتـ بـ
ــانـــي الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــزف لـــألغـ ــ عـ
وصاحبه  جميل  احتفالي  جــو 
الــشــركــات  عـــرض لبعض  أيــضــا 
المتخصصة في صيانة مكائن 
قـــامـــوا بعمل  ــوارب، حــيــث  ــ ــقـ ــ الـ
صــيــانــة مــجــانــيــة وتــخــفــيــضــات 

على قطع الغيار.

العه��د وول��ي  المل��ك  يهن��ئ  ال�ض��ورى  رئي���س 

البحري�ن �ض�رطة  ال�وزراء بمنا�ض�بة ي�وم  رئي��س 

ن�����������ادي ي�����خ�����ت ال�����ب�����ح�����ري�����ن ي����ك����رم 

ال��م�����ض��ارك��ي��ن ب��م�����ض��اب��ق��ة ���ض��ي��د الأ���ض��م��اك 

كتب إسالم محفوظ:

سنة  الحبس  عقوبة  التمييز  محكمة  أقـــرت 
توأم  وفــاة  في  خطأ  بالتسبب  المتهمين  لألطباء 
تفرضه  بــمــا  بــاإلخــالل  إدانــتــهــم  بــعــد  السلمانية، 

عليهم أصول مهنتهم.
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة قــد تــلــقــت بــالغــًا من 
ــوالدة  الـ الــحــديــثــي  عليهما  المجني  الــتــوأم  ــد  والـ
الطبي  السلمانية  مستشفى  في  المختصين  بأن 
متوفيتان،  أنــهــمــا  عــلــى  عليهما  المجني  ســلــمــوه 
فيما تبين له في المقبرة أنهما على قيد الحياة 
ذاتـــه،  المستشفى  إلـــى  مــبــاشــرة  بــإعــادتــهــمــا  فــقــام 
الذين أكدوا له أن إحدى المولودتين مازالت على 
قيد الحياة وتم نقلها إلى غرفة اإلنعاش، إال أنها 

فارقت الحياة في وقت الحق.
الــتــحــقــيــق فـــور تلقيها  الــنــيــابــة  بـــاشـــرت  وقـــد 
األخــطــاء  لتقرير  الفنية  اللجنة  ونــدبــت  الــبــالغ 
المهنية واألخالقية لمزاولي مهنة الطب البشري 
المشكلة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

ــذي انــتــهــى إلـــى تحديد  والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــ
الــمــســؤولــيــات لــلــكــادر الــطــبــي الــــذي أشــــرف على 
إثر وضعهما،  والتعامل معهما  التوأم  حالة وضع 
بالنيابة  الشرعي  الطبيب  إليه  توصل  فضاًل عما 
العامة من أن التوأم غير مكتملي األشهر الرحيمة 
جزئيًا  تنفسًا  وتنفسا  الحياة  وفيهما  ولـــدا  وقــد 
صغر  إلــى  نظرًا  طارئة  حالة  تعتبر  والدتهما  وأن 
كـــان يستلزم  األمــــر  هـــذا  وأن  الــرحــمــي،  عــمــرهــمــا 
طالما  القصوى  الرعاية  إلــى  الفور  على  نقلهما 
كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور 
إلـــى الــرعــايــة الــقــصــوى قــد فـــوت الــفــرصــة إلنــقــاذ 

حياتهما.
عليهما  المجني  والدي  استمعت ألقوال  كما 
رئــيــس وعــضــو باللجنة  الــواقــعــة وأقـــــوال  وشــهــود 
الــمــنــتــدبــة وكــذلــك إلـــى طــبــيــب مــن ذوي الــخــبــرة 
الــمــعــتــمــدة فـــي الــتــخــصــص الـــــذي اســتــعــانــت به 
أثبت  والــذي  التقرير  فيما تضمنه  وذلــك  اللجنة 
مع  تعامل  الــذي  الطبي  الــكــادر  أعضاء  مسؤولية 

الحالة. 

ال��ت��م��ي��ي��ز ت���ق���ر ال��ح��ب�����س ���ض��ن��ة ل���الأط���ب���اء 

ال��م��ت�����ض��ب��ب��ي��ن ف���ي وف�����اة ت������واأم ال�����ض��ل��م��ان��ي��ة

الصالح،  بن صالح  أكد علي 
رئيس مجلس الشورى، أن السلطة 
البحرين،  مملكة  في  التشريعية 
البرلمانات  جميع  على  منفتحة 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ والــــمــــجــــالــــس الـ
الــعــالــم، وذلـــك حــرًصــا على  دول 
الـــتـــعـــاون الـــتـــشـــريـــعـــي، وتــنــســيــق 
القضايا  تجاه  والـــرؤى  المواقف 
بناء  أنَّ  إلـــى  مــشــيــًرا  الــمــشــتــركــة، 
الــعــالقــات مــع الــبــرلــمــانــات يأتي 
والتوجهات  الـــرؤى  مــع  انسجاًما 
الملكية السامية من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى 

الــمــفــدى، وحــــرص جــاللــتــه على 
والصداقة  األخـــوة  روابـــط  تعزيز 
القائمة على االحترام والتعايش 

مع جميع دول وشعوب العالم.
وثـــــــــّمـــــــــن رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
من  العالية  المستويات  الشورى 
السلطة  بين  والتكامل  الــتــعــاون 
الــتــشــريــعــيــة والــحــكــومــة بــرئــاســة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة،  بن حمد  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما 
يحقق منجزات ونجاحات وطنية 
تحرص السلطة التشريعية على 
البرلمانية  المحافل  في  إبرازها 

الدولية.
جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 
ــورى، أمـــس  ــ ــشـ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ رئـ
مـــارتـــن شــونــغــونــغ األمـــيـــن الــعــام 
لـــالتـــحـــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي، 
بـــحـــضـــور جـــمـــال مــحــمــد فــخــرو 
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب 
عــلــي سلمان  الـــشـــورى، وجــمــيــلــة 
المجلس،  لرئيس  الثاني  النائب 
وهـــالـــة رمــــزي فــايــز نــائــب رئــيــس 

لجنة الخدمات بالمجلس.
من جانبه، أكد األمين العام 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي أن 
تشهده  الــذي  الملحوظ  التقدم 

الــمــجــاالت  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
ــة،  ــمـــوحـ طـ رؤى  ــكـــس  ــعـ يـ كـــــافـــــة، 
ــعـــات مــســتــقــبــلــيــة تــضــمــن  ــلـ وتـــطـ
اســـتـــدامـــة الــتــنــمــيــة واالزدهـــــــــار، 
مـــشـــيـــًدا بــــــــاألدوار الــمــهــمــة الــتــي 
تـــقـــوم بـــهـــا الــــوفــــود الــبــرلــمــانــيــة 
تــقــّدمــه  ومـــا  الــبــحــريــن،  لمملكة 
مــن اقــتــراحــات وأفــكــار بــّنــاءة في 
اجــتــمــاعــات االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي 
ــا ُيـــســـهـــم فــــي رفـــد  ــمـ ــي، وبـ ــ ــدولـ ــ الـ
الدولي  البرلماني  العمل  مسيرة 
بمزيٍد من التطور، ويعود بالنفع 

والخير على الشعوب والدول.
وأعرب األمين العام لالتحاد 

االعــتــزاز  عــن  الــدولــي  البرلماني 
الديمقراطية  بالمسيرة  والثناء 
تشهده  ومـــا  الــبــحــريــن،  لمملكة 
من نهضة تشريعية تعزز المكانة 
المرموقة للمملكة في المجاالت 

كافة. 
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الم�ض�تركة الق�ضاي�ا  ب�ض�اأن  وال�تن�ضي��ق  الت��ضري�ع��ي  الت�ع��اون  لتعمي�ق 
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} تكريم الم�شاركين بالم�شابقة.

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
النعيم،  راشـــد  بــن  بــرئــاســة فيصل  أمــس  الــشــورى  بمجلس 
المرسوم بقانون رقم )24( لسنة 2021 بتعديل المادة )13( 
من القانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بن  ناصر  الشيخ  بحضور  البديلة، 
الــوزارة، كما حضر  الداخلية، وعدد من ممثلي  وزارة  وكيل 
االجتماع ممثلو وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 

وممثل المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
ونــاقــش أعــضــاء الــلــجــنــة مــرســوم الــقــانــون مــع ممثلي 

ــــدوا أن الــمــرســوم يــهــدف إلـــى الــتــوســع  الـــــــوزارات الـــذيـــن أكـ
مع  يتماشى  بما  البديلة،  والتدابير  العقوبات  تطبيق  في 
التطور الحديث والمستمر للمنظومة اإلصالحية الحالية 
ــتـــزام بــمــبــادئ حــقــوق اإلنـــســـان، كــمــا يهدف  مــن خـــالل االلـ
الــمــرســوم أيــضــا إلـــى الــحــفــاظ عــلــى األســــرة مــن التشتت 
ادماجه في  المحكوم عليه من خالل  والعمل على إصالح 
والمصلحة  المجتمع مرة أخرى من دون اإلخــالل باألمن 
تقدير  والقدرة على  المرونة  الداخلية  وزارة  ومنح  العامة، 
مـــواءمـــة الـــظـــروف واألوضـــــاع الــخــاصــة بــالــمــحــكــوم عليهم 

اللجنة  بحثت  كما  المجتمعية.  أو  الشخصية  وظروفهم 
فـــي ذات االجــتــمــاع مـــشـــروع قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
القانون رقم )11( لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق 
هشام  الــشــيــخ  بــحــضــور   ،2021 لــســنــة   )25( رقـــم  لــلــمــرســوم 
لشؤون  الداخلية  وزارة  وكــيــل  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
الـــوزارة،  والــجــوازات واإلقــامــة، وعــدد مــن ممثلي  الجنسية 
للشؤون  المساعد  الوكيل  الخياط  يعقوب  خليل  والسفير 
القنصلية والموارد والمعلومات بوزارة الخارجية وعدد من 

ممثلي الوزارة.
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ـــ32  افــتــتــحــت صــبــاح امـــس الــنــســخــة الـ
الــخــريــف« تحت رعــايــة وزارة  مــن »مــعــرض 
ويستمر  والسياحة,  والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة 
حتى 21 ديسمبر الجاري، بمركز البحرين 
بمشاركة  والــمــؤتــمــرات  للمعارض  الــدولــي 
الــمــعــروفــيــن بما  الــتــجــزئــة  تــجــار  600 مــن 
الجديدة  المنتجات  فــي   %20 ــادة  زيـ يمثل 
الــمــعــروضــة هـــذا الـــعـــام، وذلـــك تــزامــنــا مع 
لمملكة  المجيد  الوطني  العيد  احتفاالت 
البحرين يومي 16 و17 ديسمبر، وبمشاركة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــشـــركـــات والــتــجــار 
بـــمـــعـــروضـــات ومــنــتــجــات تــتــمــيــز بــالــجــودة 
والــتــنــافــســيــة، مـــع بــيــع أكــثــر مـــن 95% من 
تــبــلــغ مساحتها  والـــتـــي  الــمــعــرض  أرضـــيـــة 

16,602 متر مربع.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
ناصر  د.  والــمــعــارض  للسياحة  الــبــحــريــن 
علي قائدي أن الحضور المجاني هذا العام 
المعرض  إلى  الحضور  زيــادة  سيعمل على 
وارتفاع القوة الشرائية مع توافر البضائع 
التي  الــمــعــرض  فــي  المختلفة  والــبــرامــج 
تجذب الزوار, مشيرا إلى توفير التسهيالت 

المختلفة للعارضين.

ــاف قــائــدي »نــحــن ســعــيــدون جــدا  وأضــ
بعودة قطاع المعارض مرة أخرى للنشاط 
وهو  العام  هــذا  الخريف  معرض  وبافتتاح 
المعارض  أكبر  من  ويعتبر  سنوي  معرض 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي الـــبـــحـــريـــن، بــعــد فـــتـــرة من 
الــتــأجــيــل االضــــطــــراري نــتــيــجــة الـــظـــروف 
كورونا،  جائحة  فرضتها  التي  االستثنائية 
الفتا إلى أن عودة هذا المعرض الفريد من 
نوعه تبشر بتعافي قطاع صناعة المعارض 
ــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن«، وشـــكـــر الــشــركــة  فــ
لتنسيق وتنظيم المعرض، وتوقع أن يكون 
وانــتــعــاش للقطاع  إقــبــال كبير جــدا  هــنــاك 
ــتــــجــــاري أســــــوة بـــمـــعـــرض الـــمـــجـــوهـــرات  الــ
التجاري  القطاع  بالنفع على  والذي يعود 

والسياحي في المملكة.
تــزامــن معرض  إلـــى أن  وأشــــار قــائــدي 
الخريف هذا العام مع عطلة العيد الوطني 
لمملكة البحرين يجعل من زيارته محطة 
مهمة على أجندة المواطنين والمقيمين، 
إضافة إلى السياح والزوار الذين يقصدون 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــلـــمـــشـــاركـــة والــتــمــتــع 
بما  الــوطــنــي  بالعيد  االحــتــفــال  بفعاليات 
فـــي ذلـــك الــفــعــالــيــات الــتــي تــقــيــمــهــا هيئة 
شعار  تحت  والمعارض  للسياحة  البحرين 

#في_حب_البحرين.
الــبــحــريــن  هــيــئــة  أن  قـــائـــدي  د.  وأكـــــد 
في  جهدا  تدخر  لــن  والــمــعــارض  للسياحة 

شركات  لمختلف  الـــالزم  الــدعــم  كــل  توفير 
والعالمية  واإلقليمية  المحلية  المعارض 
ــن أجـــــل تــنــظــيــم مــخــتــلــف  الـــتـــي تــعــمــل مــ
البحرين،  واألنشطة في مملكة  الفعاليات 
وذلك لما لصناعة المعارض من أهمية في 
تحقيق األهداف الطموحة التي تضمنتها 
-2022 السياحية  البحرين  استراتيجية 

.2026
ويــســتــمــر الــمــعــرض عــلــى مـــدى تسعة 
أيام بمشاركة عارضين من 18 دولة بما في 
العربية  والمملكة  وفلسطين  الكويت  ذلك 
وتايالند  وإندونيسيا  وسنغافورة  السعودية 
وتــونــس وتــركــيــا وبــولــنــدا والـــســـودان، بينما 
ســيــكــون لــكــل مـــن الــصــيــن ومــصــر والــهــنــد 
وباكستان وعمان واليمن واإلمارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة والـــكـــويـــت جــنــاحــهــم الــوطــنــي 
يــعــرضــون فــيــه أفـــضـــل فــنــونــهــم وحــرفــهــم. 
ــريــــف هــــــذا الـــعـــام  ــرض الــــخــ ــعــ ــيـــز مــ ــتـــمـ ويـ
بمجموعة كبيرة ومتنوعة من البضائع من 
جميع أنحاء العالم، بما في ذلك األطعمة 
التجميل  وأدوات  واألزيــــــاء  الــمــتــخــصــصــة 
واأللعاب  والتكنولوجيا  المنزلي  والديكور 
والـــمـــنـــســـوجـــات والـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــنــتــجــات 

األخرى.
ــع الـــمـــســـتـــوى األخـــضـــر  ــ ــا مـ ــ ــًي ــاشــ ــمــ وتــ
الضوئية،  ــارات  ــ اإلشـ لــنــظــام  الــبــحــريــن  فــي 
لألفراد  مفتوًحا  الخريف  معرض  سيكون 

ــا  ــقـ ــيــــر الـــُمـــلـــقـــحـــيـــن، ووفـ الـــُمـــلـــقـــحـــيـــن وغــ
لــــإرشــــادات الــحــكــومــيــة الــمــوضــوعــة لــهــذه 
اإلنترنت  عبر  التسجيل  ويــعــد  الفعالية، 
ــذا الـــعـــام، بغض  ــًيـــا هــ لــكــل مـــشـــارك إلـــزامـ

النظر عن العمر. 
ســتــمــنــح  عــــاًمــــا،   32 مـــنـــذ  ــرة  ــ مـ وألول 
لجميع  المجاني  الدخول  الرقمية  الشارة 
التسعة.  الــمــعــرض  أيـــام  فــي جميع  ــزوار  الــ
إذ ُيطلب من المتسوقين االحتفاظ برمز 
االســتــجــابــة الــســريــعــة الـــخـــاص بــهــم على 
هــواتــفــهــم الــمــحــمــولــة إذا رغــبــوا فــي زيـــارة 

معرض الخريف عدة مرات.
الــعــام بشكل  هــذا  المعرض  أعــد  ولقد 
ــد تـــمـــامـــا لــــلــــزوار حـــيـــث الــكــثــيــر مــن  ــديـ جـ
في  البهجة  إلدخـــال  تنتظرهم  المفاجآت 
الطعام  عــربــات  مــن  والــصــغــار  الكبار  قلوب 
والموسيقى  الطلق  الــهــواء  فــي  المتنقلة 
الــمــزارعــيــن. عــالوة  ألــعــاب وســـوق  ومنطقة 
إلى  أيًضا  النجم  الضيف  يعود  ذلــك  على 
»الدب  الشهيرة  الدمية  العام،  الظهور هذا 
دبدوب« والتي سيتمكن الصغار من التقاط 

صور معها طوال أيام الفعالية.
الترفيه طوال فترة  برنامج  وسيستمر 
المعرض تزامنا مع إقامة احتفاالت العيد 
الــوطــنــي الــمــجــيــد بــمــا فـــي ذلــــك مــشــاركــة 
ــرق الـــغـــنـــائـــيـــة الــعــربــيــة  ــفــ ــن الــ الـــعـــديـــد مــ

والبحرينية الشعبية ودي جيه.

دخول جماين جلميع �لزو�ر يف �أكرب معر�ض ت�سوق

ع��ار���ض  600 ب��م�����ش��ارك��ة  ال��خ��ري��ف  م��ع��ر���ض  ان��ط��اق 
قائ���دي: ع���ودة معر����ض �خلري���ف تب�س���ر بتع���ايف قط���اع �ملعار����ض 
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قـــــال الــــدكــــتــــور عــــــادل ســالــم 
المصرفية  الــخــدمــات  عــام  مدير 
ــريـــن  ــبـــحـ ــنــــك الـ ــي بــ ــ ــراد فــ ــ ــ ــألفـ ــ ــ لـ
الـــحـــظ  ــاب  ــ ــــحـ أصـ إن  والــــكــــويــــت 
السعيد من المودعين في حساب 
ديسمبر   31 بــحــلــول  ــيـــرات«  ــهـ »الـ
مـــوعـــد  عـــلـــى  ســـيـــكـــونـــون   2021
ــوز بــــواحــــدة مــن  ــفــ ــة الــ ــرصـ مــــع فـ
بقيمة  األولــى  كبريين،  جائزتين 
ــار واألخــــــرى  ــنــ نـــصـــف مـــلـــيـــون ديــ
ربـــع مــلــيــون ديــنــار، وذلــك  بقيمة 
من خالل السحب الذي سيجريه 
البنك على هاتين الجائزتين في 

فبراير القادم.
إلــى  الجميع  ســالــم  د.  ــا  ودعـ
اغتنام هذه الفرصة واإليداع في 
حساب الهيرات أو زيادة إيداعاتهم 
في هذا الحساب قبل نهاية العام 
فرصهم  لتعزيز  وذلـــك  الــجــاري، 
في الفوز بهذه المبالغ الضخمة 

وتحقيق أحالمهم، مع العلم بأنه 
الهيرات  حسابات  فتح  باإلمكان 
الــجــديــدة وتــمــويــلــهــا بــاســتــخــدام 
دون  مـــــن   BBKPLUS ــبـــيـــق  تـــطـ

الحاجة إلى زيارة أي فرع.
وقــــال: »أمــــام الــمــودعــيــن في 
حساب الهيرات من بنك البحرين 
والكويت فرصة مواتية لالنضمام 
الفائزين  مــن  طويلة  قائمة  إلــى 
السابقين بجوائز الهيرات والتي 
تجاوز مجموعها 16 مليون دينار 
بحريني منذ انطالقتها قبل نحو 

20 عاما«.
وأشار إلى أن جوائز »الهيرات« 
انتماء  رابـــط  الـــدوام  على  لت  مثَّ
ووالء بين بنك البحرين والكويت 
وعمالئه، ويجري إعالن نتائجها 
في أجواء احتفالية تؤكد العالقة 
الوثيقة بين الجانبين، كما تمثل 
هذه الجوائز رسائل تهنئة وشكر 

المودعين  إلى جميع  البنك  من 
في حساب الهيرات، وتفتح فرصا 
تحقيق  أجــل  مــن  أمــامــهــم  كبيرة 
نحو  حياتهم  وتغيير  تطلعاتهم 

األفضل.
أوضح  صلة  ذي  صعيد  على 

د. سالم أنه إلى جانب اإلمكانية 
ضخمة،  بــجــوائــز  للفوز  الكبيرة 
أمام  أيضا  الهيرات  حساب  يوفر 
للتوفير  مــنــاســبــا  وعــــاًء  الــعــمــالء 
واالدخار، ويساعدهم على تنظيم 
وتـــخـــطـــيـــط شـــؤونـــهـــم الـــمـــالـــيـــة، 
ــة نــفــقــاتــهــم، ويــــعــــزز مــن  ــ ــوازنـ ــ ومـ
لإيفاء  التخطيط  على  قدرتهم 
بــالــتــزامــاتــهــم الــمــالــيــة الــحــالــيــة 

والمستقبلية.
ــنــــك الـــبـــحـــريـــن  وقـــــــد بـــــــدأ بــ
والــكــويــت جــوائــز الــهــيــرات الــعــام 
ألــــف ديــنــار  بــمــنــح 250  الــحــالــي 
محظوظين،  لفائزين  بحريني 
تــلــتــهــا الــحــمــلــة الــصــيــفــيــة الــتــي 
نقدية  جــوائــز  فـــائـــًزا   41 منحت 
ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألـــــــــف   500 ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ ــإجـ ــ بـ
ــة الـــجـــوائـــز  ــافــ ــإضــ ــنـــي، وبــ بـــحـــريـ
الكبرى سيصل المبلغ اإلجمالي 
الهيرات  من  الممنوحة  للجوائز 

بحريني  ديــنــار   1.750.000 إلــى 
هذا العام.

وحــــــول هـــــذا األمــــــر قـــــال د. 
سالم: »تأتي جوائز الهيرات هذا 
إلى  تصل  مبالغ  بمجموع  العام 
ألـــف ديـــنـــار، وذلــك  مــلــيــون و750 
ــي دلـــيـــل عـــلـــى أن ريـــــــادة بــنــك  فــ
تقتصر  ال  والـــكـــويـــت  الــبــحــريــن 
عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
المصرفية الشاملة لعمالئه، بل 
تجارب  توفير  إلــى  ذلــك  تتعدى 
تــغــيــر حياتهم  قـــد  لــهــم  مــتــمــيــزة 
نحو األفضل من خالل مجموعة 
ــز الــقــيــمــة  ــوائــ ــجــ واســــعــــة مــــن الــ
ــوال الــــعــــام، وتــعــكــس حــرصــنــا  ــ طـ
الــدائــم مــن أجـــل الــحــفــاظ على 
البنوك  أكثر  كواحد من  مكانتنا 
المحلية المفضلة لدى مختلف 
األفـــراد والــمــؤســســات فــي مملكة 

البحرين«.

 250 اأو   500 ل��رب��ح  م�شاعفة  ف��ر���ض  وال��ك��وي��ت«:  »ال��ب��ح��ري��ن 

األ���ف دي��ن��ار ع��ن��د الإي�����داع ف��ي »ال��ه��ي��رات« ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام

} د. عادل سالم.

اخُتتمت أعمال المؤتمر 
الــخــلــيــجــي الــســنــوي الــســابــع 
لخدمة العمالء والمراجعين 
ــذي انــعــقــد تــحــت رعــايــة  ــ والــ
زايــــــــد بـــــن راشــــــــد الــــزيــــانــــي، 
ــة والــــتــــجــــارة  ــاعـ ــنـ وزيـــــــر الـــصـ
والـــــســـــيـــــاحـــــة، تــــحــــت شـــعـــار 
»تجربة العمالء والمراجعين 
فـــي عــصــر الـــتـــطـــور الــرقــمــي 
وذلك  االصطناعي«  والذكاء 
يـــــوم الــخــمــيــس الـــمـــوافـــق 2 
مـــركـــز  ــي  ــ فـ  2021 ــبـــر  ديـــســـمـ
بفندق  للمؤتمرات  البحرين 

كراون بالزا - البحرين.
وشــــــــــارك فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر 
من  مـــشـــاركـــا   120 مـــن  أكـــثـــر 
ــات فــي  ــســ ــؤســ ــمــ مـــخـــتـــلـــف الــ
والــخــاص.  الــعــام  القطاعين 
وناقش المؤتمر عدة محاور، 
خدمة  مستقبل  مــنــهــا:  ــان  كـ

وتــجــربــة الــعــمــالء والــزبــائــن، 
ــيــــل عــبــر  ــمــ ــعــ كــــســــب ثــــقــــة الــ
تـــطـــبـــيـــق أحـــــــدث الــتــقــنــيــات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ االســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـ
لــتــحــســيــن تــجــربــة الــعــمــيــل، 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــتـــحـــكـــم 
بـــــاالنـــــجـــــذاب االســـتـــهـــالكـــي 
الـــرقـــمـــي، تــعــزيــز مــســتــويــات 

ذكاء الموظف، وغيرها.
حلقة  المؤتمر  وتخللت 
نقاشية شارك فيها نخبة من 
المختصين والمسؤولين في 
مختلف القطاعات الخدمية، 
مــثــل عـــدنـــان يــوســف أحــمــد، 
جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس 
مصارف البحرين، ممثاًل عن 
الشيخة  المصرفي،  القطاع 
خليفة،  آل  سلمان  بنت  هند 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 

القابضة، ممثلًة عن  الراشد 
قطاع البيع بالتجزئة، جمال 
مـــحـــمـــد فــــــخــــــرو، الـــشـــريـــك 
إم  بــي  كــي  لشركة  التنفيذي 
جي البحرين، والنائب األول 
ــيـــس مـــجـــلـــس الــــشــــورى،  ــرئـ لـ
مــمــثــاًل عــن قــطــاع الــخــدمــات 
كــاالســتــشــارات  المتخصصة 
ــات الـــمـــحـــاســـبـــيـــة،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
فـــــــــــراس أحـــــــمـــــــد، الــــرئــــيــــس 
ــة صــلــة  ــركــ ــشــ ــيــــذي لــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الــخــلــيــج، مــمــثــاًل عـــن قــطــاع 
تـــجـــربـــة الــعــمــيــل مــــن خـــالل 
مـــراكـــز االتـــصـــال، بــاإلضــافــة 
لمشاركة المتحدث الرئيسي 
ستيفين  الــدكــتــور  للمؤتمر، 
الحلقة  بيليغم في هذه  فان 
النقاشية التي أدارها عبداهلل 
إدارة  رئيس مجلس  الحامد، 
جمعية اإلنترنت البحرينية.

لخدم�ة  الخليج�ي  »الموؤتم�ر  اأعم�ال  اختت�ام 

ال��ع��م��اء« ت��ح��ت رع��اي��ة وزي���ر ال��ت��ج��ارة 

والمقاييس  الــفــحــص  إدارة  تستضيف 
ــة والــــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة  ــاعـ ــنـ بــــــــــوزارة الـــصـ
العامة  االجتماع السادس والثالثين للجنة 
ــلـــمـــواصـــفـــات الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة الــتــقــيــيــس  لـ
ــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول  الــخــلــيــجــيــة لـ
الخليج العربية بحضور ومشاركة كل أجهزة 
التعاون  مجلس  بـــدول  الوطنية  التقييس 
وذلـــك على مــدى يــومــي الــثــالثــاء واالربــعــاء 

الموافق 13-14 ديسمبر الجاري.
وكيل  الدوسري  أحمد  إيمان  وافتتحت 
دورة  والــســيــاحــة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة 
العامة  االجتماع السادس والثالثين للجنة 
كــل األجــهــزة  مــشــاركــة  لــلــمــواصــفــات مثمنة 
بالحضور  ســواء  األعــضــاء  بــالــدول  الوطنية 
الشخصي في بلدهم الثاني مملكة البحرين 
بمشاركة  رحبت  كما  بعد،  بالمشاركة عن  أو 

كـــل مــــن، نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
الــربــط الــكــهــربــائــي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
األوروبــيــة  المفوضية  ومستشار  الخليجي 
باإلضافة إلى مدير جامعة الخليج العربي 

لالستشارات وإدارة االبتكار والتقييس.
وبينت أن هذا االجتماع سيتناول محاور 
المختلفة  الــتــقــيــيــس  أنــشــطــة  تــغــطــي  عـــدة 
والتي من بينها مناقشة مشاريع المواصفات 
اللجان  وخطط  الفنية،  واللوائح  القياسية 
الفنية لعام 2022م، كما ستستعرض اللجنة 
الــمــشــاركــة في  اجــتــمــاعــهــا ســبــل تفعيل  فــي 
هذا  )الكودكس(،  الغذائي  الدستور  أنشطة 
باإلضافة إلى آلية نقل الخبرات في مجاالت 
التجميل  مــســتــحــضــرات  مــجــال  مــنــهــا  ــدة  عـ
ومواد العناية الشخصية مع المنظمات ذات 

العالقة وغيرها من المواضيع.

لجنة  اجتماع  ت�شت�شيف  والتجارة«  »ال�شناعة 

الموا�شفات التابعة لهيئة التقيي�ض الخليجية

مجلي،  إيــمــان  تعيين  تــم 
المدير العام لشركة البحرين 
 )bni( ــلـــتـــأمـــيـــن  لـ الــــوطــــنــــيــــة 
لــكــل  IBISممثلًة  ـــ  لــ ســـفـــيـــرة 
والشرق  البحرين  مملكة  من 
 IBIS األوسط. ويعتبر برنامج
جديدا  تــعــاونــا   Ambassadors
وخبراء   IBIS Worldwide بين 
عــالــمــيــيــن فـــي مــجــال إصـــالح 

حوادث السيارات.
على   IBIS ســفــراء  ويعمل 
جمع معرفتهم الشخصية مع 
العالميين  الــصــنــاعــة  خــبــراء 
لتطوير شبكة من قادة الفكر، 
حــيــث ســيــوفــر هــــؤالء األفــــراد 
محتوى فريًدا ومبتكًرا مرادًفا 
والتي  التجارية،   IBIS لعالمة 
ســتــســهــم فـــي تــحــســيــن قــطــاع 
إصـــالح حـــوادث الــســيــارات في 

جميع أنحاء العالم.

وتــعــلــيــًقــا عــلــى تــعــيــيــنــهــا، 
ــي  ــ ــن دواعــ ــ ــلـــي: »مــ ــالــــت مـــجـ قــ
ســـــــــــــروري تـــعـــيـــيـــنـــي ســـفـــيـــرة 
 IBIS ســــــــفــــــــراء  ــج  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــبــ ــ لــ
فــي   IBIS ســــيــــســــاعــــد  ــث  ــيــ حــ
االرتــــــــقــــــــاء بــــمــــجــــال إصــــــالح 

حــــــــوادث الــــســــيــــارات عــالــمــيــًا 
فــــي جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات مــن 
األهمية  ذات  الــبــحــوث  خـــالل 
وفــرص  االصطناعي  والــذكــاء 
ــادل الــخــبــرات  ــبــ ــل وتــ ــواصـ ــتـ الـ
بــيــن األعـــضـــاء. وإنــنــي فــخــورة 
الكيان  لهذا  أكــون سفيرة  بــأن 
الــمــتــمــيــز الــــــذي أتـــطـــلـــع مــن 
ــة  ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ خـــــــاللـــــــه إلــــــــــى الــ
التأمين  مــجــال  فــي  بخبراتي 
ــز أهـــــــــداف الـــمـــنـــتـــدى  ــزيــ ــعــ وتــ
تصليح  ورش  لقطاع  الــدولــي 
ــع مــســتــوى  ــ ــيــــارات فــــي رفـ الــــســ
ــة ومــــــهــــــارات ومـــعـــايـــيـــر  ســــالمــ
العالمية  واألســــــواق  الــقــطــاع 
ــارات،  ــيـ ــسـ ــوادث الـ ــ ــ ــــالح حـ إلصــ
اإليجابي حول  التغيير  ودعم 
الـــعـــالـــم وتـــوفـــيـــر إطــــــار عــمــل 
لــلــتــركــيــز عــلــى هــــذه الــركــائــز 

الثالث«.

IBIS اإيم�ان مجل�ي �ش�فيرة لبرنام�ج

} إيمان مجلي.

ـــت أكــــاديــــمــــيــــة الـــخـــلـــيـــج  ـــعــ وقــ
شــراكــة  اتــفــاقــيــة   »GAA« لــلــطــيــران 
مع مركز السيف للتدريب الصحي 
جمعية  دورات  وتــقــديــم  لــلــتــرويــج 
ــة الـــتـــي تــتــكــون  ــيـ ــكـ ــريـ الـــقـــلـــب األمـ
مــن BLS )دعـــم الــحــيــاة األســاســي( 
و Heartsaver)اإلســــعــــافــــات األولــيــة 

واإلنعاش القلبي الرئوي(.
لمركز  التعاون  هــذا  وسيسمح 
 »SHTC« الصحي  للتدريب  السيف 
من  تتكون  شاملة  بــرامــج  بتقديم 
األســاســي  الــحــيــاة  دعـــم  فـــي  دورات 
األولية  اإلســعــافــات  ودورات   ،»BLS«
ــي والـــــــرئـــــــوي »  ــبـ ــلـ ــقـ واإلنـــــــعـــــــاش الـ

.»Heartsave
 SHTC عـــالوة عــلــى ذلـــك، فـــإن

ســيــقــومــون بـــالـــتـــرويـــج والــتــســويــق 
التابعة   Heartsaverو  BLS لــــدورات 
ألكــــاديــــمــــيــــة الـــخـــلـــيـــج لـــلـــطـــيـــران 

.»GAA«
شبكة  مـــن  جـــــزًءا   GAA وتــعــد 
األمريكية  القلب  جمعية  أنشأتها 
لــهــا،  الــتــابــعــة  والـــشـــركـــات   »AHA«
دورات  إلى  الوصول  نطاق  لتوسيع 
ودورات  األســـاســـيـــة،  الـــحـــيـــاة  دعــــم 
ــاش  ــ ــعـ ــ ــة واإلنـ ــ ــيــ ــ ــات األولــ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ اإلسـ

الرئوي.
الرئيس  علق  المناسبة  وبهذه 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ألكـــاديـــمـــيـــة الــخــلــيــج 
العباسي  ظــافــر  الكابتن  للطيران 
قـــائـــال: »نــتــقــدم بــخــالــص تــقــديــرنــا 
على  الحكيمة  لــلــقــيــادة  وامــتــنــانــنــا 

تــفــانــيــهــا فـــي بـــنـــاء هــــذه الــمــمــلــكــة 
الــــقــــويــــة فـــــي مـــــجـــــاالت الــتــعــلــيــم 
ــب والـــــصـــــحـــــة واألمـــــــــن  ــ ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــرى، والـــتـــي يتم  ــ والــقــطــاعــات األخــ
ــن  ــواطــ ــمــ ــة الــ ــدمــ ــخــ تـــســـخـــيـــرهـــا لــ
الــبــحــريــنــي والــمــقــيــم واالقـــتـــصـــاد 
قيادتنا  حــكــمــة  وبــفــضــل  الــوطــنــي. 
وسرعة تجاوبها مع جائحة كورونا 
ــل الـــوطـــنـــي  ــمـ ــعـ ــريــــق الـ بـــتـــكـــويـــن فــ
نحن   ،19-Covidانتشار لمكافحة 

نجتمع حضوريا هنا اليوم«.
ــي: »يـــســـعـــدنـــا  ــاســ ــبــ ــعــ وقــــــــال الــ
ــيـــة الــــشــــراكــــة، ومـــن  ــيـــع اتـــفـــاقـ تـــوقـ
خــــالل هــــذا الـــتـــعـــاون، نـــهـــدف إلــى 
في  وخبراتنا  معرفتنا  بين  الجمع 
والتكنولوجيا  والــتــدريــب  التعليم 

لــبــنــاء عــالقــتــنــا وتــرســيــخ شــراكــتــنــا، 
التعاون  مــن  لمزيد  األبـــواب  وفــتــح 
والمجتمع  الصناعة  يــخــدم  الـــذي 
والمملكة، ونتطلع إلى إنجاح هذه 
وتعاون  تكاتف  مــن خــالل  الــشــراكــة 
جـــمـــيـــع األطـــــــــــراف، وبــــدعــــم كــافــة 

الجهات المعنية«.
ــالـــت الــرئــيــس  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن الصحية »نهرا«: »إن القطاع 
ــهــــد مــــــؤخــــــرا حـــركـــة  الــــطــــبــــي يــــشــ
فتح  فــي  تتمثل  دؤوبـــة  استثمارية 
العديد من المؤسسات الطبية من 
جانب، ومن جانب آخر عقد العديد 
واألنشطة  العلمية  المؤتمرات  من 
في  دفعنا  الـــذي  األمـــر  التعليمية، 

المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
ــى دعـــم  ــ والــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة إلــ
وتشجيع التعليم الطبي والتطوير 
ــل رفــع  الــمــهــنــي الــمــســتــمــر مـــن أجــ
الــمــمــارســيــن  أداء  وكــــفــــاءة  جــــــودة 
في  آمنة  رعــايــة  لتوفير  الصحيين 

الوقت المناسب«. 
ــيــــس  مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــلـــــق رئــ
مـــركـــز الــســيــف لــلــتــدريــب الــصــحــي 
ســامــي الــبــســيــط: »إنـــه لــمــن دواعـــي 
بتوقيع  الــيــوم  نحتفل  أن  ســـرورنـــا 
ــاون بــيــن أكــاديــمــيــة  ــعـ ــتـ اتــفــاقــيــة الـ
لــلــطــيــران ومــركــز السيف  الــخــلــيــج 
لــلــتــدريــب الــصــحــي، والــتــي ستكون 
شـــراكـــة جــوهــريــة بــيــن الــقــطــاعــيــن 
بال شك من حيث  والــخــاص  العام 

والتعليمية،  التدريبية  المخرجات 
تــأتــي مكملة التــفــاقــيــات  أنــهــا  كــمــا 
الـــتـــي ســبــق أن وقــعــنــاهــا  ــتـــعـــاون  الـ
مـــع جـــهـــات دولـــيـــة كـــبـــرى كــجــامــعــة 
ــون الـــفـــرنـــســـيـــة وجـــامـــعـــة  ــ ــوربـ ــ ــسـ ــ الـ
الــقــديــس يــوســف بــالــبــنــان وغــيــرهــا 

شريكة  نعتبرها  التي  الجهات  من 
أســـاســـيـــة واســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة 
إلينا، حيث إننا وضعنا على عاتقنا 
مـــا بوسعنا  كـــل  تــقــديــم  مــســؤولــيــة 
لالرتقاء بمنظومة التدريب المهني 
والــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر فـــي الــمــجــال 

الــصــحــي، وذلـــك مــن خــالل تقديم 
والبرامج  المستمر  التعليم  برامج 
المهنية ذات الجودة العالية، والتي 
تسهم في تطوير مهارات العاملين 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي والــقــطــاعــات 

األخرى ذات الصلة«.

اتفاقية تعاون بين اأكاديمية الخليج للطيران ومعهد ال�شيف للتدريب ال�شحي 



بتنا  وإلــى أي مــدى  بالتجميل  إلــى أي حــٍد أصبحنا نهتُم 
نشعر أن هناك مشكلة ما في مظهرنا الخارجي قد تصل إلى 
الهوس الذي يقودنا إلى إجراء جراحة تجميلية قد ال نحتاج 

إليها مثلما نحن مقتنعون.
فـــي عــصــرنــا الــحــالــي بــاتــت تــطــبــيــقــات شــبــكــات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي تــؤثــر فينا نــظــرا إلـــى إتــاحــتــهــا طـــوال الــيــوم على 
أسهل،  المحتوى  مــن  الــنــوع  هــذا  عــن  البحث  فــصــار  هــواتــفــنــا، 
ضغطة زر وتجد تجارب كثيرة عما تبحث عنه، وحتى من دون 
بحث أصبح المعروض أكثر من المطلوب، وقد أظهرت العديد 
من الدراسات األكاديمية زيادة نسبة المصابين بهذا النوع من 
التواصل االجتماعي، ومؤخرا  انتشار شبكات  االضطراب، بعد 
والتجميل عن هذا  الجلدية  األمــراض  أطباء  تحدث عدد من 
الــحــاالت  عـــدد  ازديــــاد  بسبب  الطبية  صفحتنا  فــي  الــمــوضــوع 
جائحة  فترة  خــال  وخصوصا  عيادتهم  فــي  عليهم  الــمــتــرددة 
كورونا التي زادت من هوس التجميل من دون داٍع، وتأثير ذلك 

في الصحة النفسية.
إن الصورة التي رسمتها وسائل اإلعام والدعاية للجمال 
غير  الرسائل  عن  عبارة  هي  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
تجارب  أو  معينة،  لمنتجات  للترويج  طرحها  يتم  المباشرة، 
معينة بطريقة غير متخصصة على سبيل المثال إنقاص الوزن 
أشخاص  يــد  على  معينة  منتجات  خــال  مــن  لــه  الترويج  يتم 
إلى  وتصل  مثلهم  تصبح  أن  حلمك  فيصبح  إعاميا  مؤثرين 

النتيجة التي وصلوا إليها.
حول  الشركات  إقــبــال  مستغرًبا  وليس  ناجح  تكتيك  وهــو 
األضرار  في  التفكير  دون  المؤثرين«، من  »تسويق  على  العالم 

الناتجة عن ذلك.
المتخصصين من األطباء وحساباتهم موجودة  إن قنوات 
بــالــفــعــل ويــبــذلــون فــيــهــا قـــصـــارى جــهــودهــم لــخــدمــة الــمــرضــى 
سريع  بشكل  وتجميلية  مرضية  حــاالت  عــاج  في  والمتابعين 
الصورة  إلدراك  االجتماعي  الــتــواصــل  رواد  عليه  يقبل  وسهل 
أهله  من  العلم  اطلبوا  فرجاء  مبالغات،  أي  دون  من  الجميلة 

وكما قال الشاعر الرصافي »فكل باد جادها العلم أزهرت«.

ه����و�����س ال��ت��ج��م��ي��ل 

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة
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الــســكــتــة الــدمــاغــيــة مــشــكــلــة صــحــيــة خــطــيــرة تــهــدد 
من  جــزء  عن  الــدم  تدفق  ينقطع  عندما  تحدث  الحياة، 
إذ  مهمة،  دقيقة  كل  الدماغية،  الجلطة  وأثــنــاء  الــدمــاغ. 
الــذي  الــدمــاغ  تــلــف  الــســريــع مــن  الــعــاُج  يمكن أن يقلل 
قد تسببه السكتة الدماغية. ومن خال معرفة عامات 
إجــــراءات  اتــخــاذ  الــدمــاغــيــة، يمكننا  الــجــلــطــة  ــراض  ــ وأعـ
األعــراض  من  العديد  ويوجد  حياة.  إنقاذ  وربما  سريعة 
السطور  فــي  الــدمــاغــيــة،  بالجلطة  بــاإلصــابــة  ُتــنــذر  الــتــي 
التالية، نتعرف على األعراض األولية للجلطة الدماغية 
بحوارنا مع الدكتور هاني حميدان استشاري مخ وأعصاب 

والجلطات الدماغية بمجمع السلمانية الطبي. 
*ما الجلطات الدماغية؟

- تحدث الجلطة أو السكتة الدماغية عندما تنقطع 
ــدادات الــدم إلــى جــزء مــن الــدمــاغ، الحبل الشوكي، أو  إمـ
الحصول  مــن  األنسجة  يمنع  مــا  تنخفض،  أو  الشبكية 

على األكسجين والعناصر المغذية.
لذا تبدأ خايا الدماغ بالموت خال دقائق.
*ما أنواع الجلطات الدماغية؟ وما أسبابها؟

هما  الدماغية  للجلطات  رئيسيان  نــوعــان  يوجد   -
الجلطة اإلقفارية والجلطة النزفية 

أنــواع  أكــثــر  الــدمــاغــيــة اإلقــفــاريــة: وهــي  أوال السكتة 
السكتات الدماغية شيوعا، وتحدث عندما تصبح األوعية 

الدموية التي تمد الدماغ بالدم ضيقة أو مسدودة.
التضيق يتصل عادة بسبب تراكم الرواسب الدهنية 
ــدم، ومــرض  وتــصــلــب الــشــرايــيــن بسبب ارتـــفـــاع ضــغــط الــ
ويحدث  الــدم.  في  الكوليسترول  نسبة  وارتــفــاع  السكري 
االنسداد بسبب خثرة دموية إما أن تأتي من القلب عند 
من  الخثرة  تأتي  أو  القلب  في خفقان  اضطراب  حــدوث 
أحد األوعية الدموية وتسري في مجرى الدم وتسد أوعية 

دموية أصغر.
ثــانــيــا الــســكــتــة الــدمــاغــيــة الــنــزفــيــة: تــحــدث عندما 

يحصل تسريب من األوعية الدموية أو تتمزق.
من أهم األسباب: ارتفاع ضغط لدم. 

العاج الزائد بمميعات الدم )مضادات التخثر(. 
انــتــفــاخــات فــي نــقــاط ضعيفة فــي جــــدران األوعــيــة 

الدموية )تمدد األوعية الدموية(. 
إصابات جسدية من حوادث. 

رواسب بروتينية في جدران األوعية الدموية وتؤدي 
إلى ضعف في جدار األوعية. 

تــؤدي  أن  الممكن  مــن  اإلقــفــاريــة  الدماغية  السكتة 
إلى نزيف. 

تمزق تشابك غير طبيعي لألوعية الدموية الرقيقة 
.AVM )الجدران )التشوه الشرياني الوريدي

*هل هناك أعراض واضحة على المريض؟ 
 FAST نعم، باختصار فكر بـ -

FACE: حدوث شلل أو تدلي جانب واحد من  الوجه 
الوجه. 

األذرع ARM: عند محاولة رفع الذراعين تنحدر ذراع 
واحد نحو األسفل لوجود ضعف.

الكام SPEECH: عندما تكون طريقة الكام مشوشة 
أو غريبة. 

الــمــؤشــرات يجب  TIME: عــنــد حــــدوث هـــذه  الــوقــت 
االتصال باإلسعاف فورا.

أو  الــذراع  أو  بالوجه  الخدر  أو  الشلل  إلى  باإلضافة 
الساق، كما يمكن أن تحدث مشاكل في اإلبصار في عين 
مصحوبا  المفاجئ  الشديد  الصداع  االثنين.  أو  واحــدة 

بالقيء أو الدوار أو تغير في الوعي. 
صعوبة في المشي أو فقدان التوازن بشكل مفاجئ. 

*ما طرق التشخيص؟
يــتــم الــتــشــخــيــص بــعــمــل أشـــعـــة مــقــطــعــيــة أو رنــيــن 
 MRI( مغناطيسي مع أشعة للشرايين لتوضيح االنسداد

.)BRAIN-CT BRAIN

الدم  سريان  قصور  إلظهار  خاصة  أشعة  توجد  كما 
.)CTP( إلى أنسجة الدماغ

*كيف يكون العاج؟
خال  االقفارية  الدماغية  الجلطة  تذويب  يمكن   -
ــات ونـــصـــف الـــســـاعـــة عـــن طـــريـــق إعــطــاء  ــاعـ أول أربـــــع سـ

المريض دواء في الوريد لتذويب الجلطة.
كذلك يمكن عمل قسطرة إلزالة الخثرة إذا كانت في 
شريان رئيسي كبير بعد حدوث الجلطة بساعات وأفضل 

النتائج تكون بسرعة العاج.
*هل هناك طرق للوقاية من الجلطات؟

- هناك عدة طرق للوقاية منها: 

- ضبط ارتــفــاع ضغط الــدم مــن أهــم األشــيــاء التي 
عن  الــدمــاغــيــة  السكتة  خطر  لتقليل  بها  الــقــيــام  يمكن 

طريق تغيير نمط الحياة واألدوية.
المشبعة في  والدهون  الكوليسترول  - خفض كمية 
بالشرايين  الدهون  تراكم  من  للتقليل  الغذائي  النظام 
ــة خفض  ــ ويــتــم ذلـــك عــن طــريــق الــنــظــام الــغــذائــي وأدويـ

الكوليسترول.
التدخين  التبغ، حيث يزيد  - االقاع عن استخدام 
المدخنين  الدماغية لدى  بالسكتة  من خطورة اإلصابة 

وغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي 
- إدارة مرض السكري عن طريق الحمية والتمارين 
في  السكر  نسبة  للحفاظ على  الــوزن  وفقدان  الرياضية 

الدم.
الحفاظ على وزن صحي من العوامل التي تؤدي إلى 
والسكري،  الوعائية  القلب  وأمــراض  الــدم  ضغط  ارتفاع 
لـــذا مـــن الـــضـــروري اتـــبـــاع نــظــام غـــذائـــي غــنــي بــالــفــاكــهــة 
والخضراوات ويحتوي على خمس حصص أو أكثر يوميا 

ليقلص من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.
الــنــظــام الــغــذائــي الــمــتــوســط الـــذي يــركــز عــلــى زيــت 
ينصح  الكاملة  والحبوب  والمكسرات  والفواكه  الزيتون 

باتباعه.
بانتظام مدة 30 دقيقة 4 مرات  الرياضة  - ممارسة 

أسبوعيا، يقلل من اإلصابة بالسكتات الدماغية.
- عـــاج انــقــطــاع الــنــفــس االنــــســــدادي الــنــومــي وهــو 
فترات  التنفس  في  توقف  إلى  يــؤدي  النوم  في  اضطراب 
قصيرة بشكل متكرر أثناء النوم )العاج يتكون من جهاز 
لضغط إيجابي في مجرى الهواء من خال قناع إلبقاء 

مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم(. 
- تجنب المخدرات مثل الكوكايين والميثامفيتامين 
حــيــث تــعــتــبــر عـــوامـــل خــطــر أســاســيــة لــإصــابــة بــالــنــوبــة 

اإلقفارية العابرة أو السكتة الدماغية.

} د. هاني حميدان.

أضــواء سيجال  بمركز  الجمعات  الدكتور محمد  نصح 
والطبيب المعتمد لدى شركة جي بي اس العالمية لصناعة 

األسنان في مدينة الدمام قراء الخليج الطبي  قائا:
األيام  هذه  التركيبات  أو  األسنان  صناعُة  تشهُد 

بجميع  مسبوقة  غير  وطفرًة  نوعية  نقلًة 
إذ  الــتــركــيــبــات  بجمالية  المقاييس 

رئيسيين:  عنصرين  على  تعتمُد 
ــاة الــــســــن  ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
تفاصيله  بجميع  الطبيعي 
تقبل  اآلخــر  واألمــر  المثالية 

الـــلـــثـــة واألنــــســــجــــة حـــول 
السن لها.

من شروط  البد  كان  العنصرين  هذين  لتحقيق  ولكن 
أكاديمي  بشكل  السن  تحضير  فــي  الطبيب  بــإبــداع  تتمثل 
األحجام  وتوزيع  التركيبة  لشكل  األسنان  مختبر  وهندسة 
ومحاكاة األسنان الطبيعة بالجمالية القصوى وهذا 

 .GPS ما وجدناه في مختبر
ويجعلنا نحن األطباء مؤتمنين 
بالتعامل مع أفضل معمل حتى 
ا  سريرّيً العمل  نــجــاح  نضمن 

ا. وجمالّيً
وهذا ما حققه لنا معمل 
لــصــنــاعــة  الـــعـــالـــمـــي   gps

األسنان.
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يوم ال�سرطة منا�سبة لتقدير الدور الوطني للداخلية ورجالتها يف حفظ الأمن.. وزراء:

املنظومة الأمنية حجر الزاوية يف عملية ال�ستقرار والتنمية

البلديات والتخطيط  الأ�شغال و�ش�ؤون  وقال وزير 

الأمن  اإن  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س  العمراين 

اأحدهما  يف  خلل  اأي  متالزمان،  عن�شران  والتنمية 

املنظ�مة  اأن  اإىل  م�شرًيا  الآخر،  على  �شلًبا  ينعك�س 

البناء وال�شتقرار  الزاوية يف عملية  الأمنية هي حجر 

والتنمية.

مملكة  يف  ال�شرطة  بي�م  الحتفال  اأن  خلف  واأكد 

والمتنان  التقدير  لإبداء  مهمة  منا�شبة  ُيعد  البحرين 

الداخلية  وزارة  به  تق�م  الذي  الكبري  ال�طني  للدور 

ورجالتها يف حفظ الأمن وال�شتقرار وحماية و�ش�ن 

يف  البحرين  مملكة  �شهدتها  التي  ال�طنية  املكت�شبات 

�شاحب  حل�شرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  املجالت  �شتي 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى. 

ال�شرطة  بي�م  مبنا�شبة  الحتفال  اأن  وراأى 

دي�شمرب  �شهر  من  ع�شر  الرابع  ي�افق  الذي  البحرينية 

ه� احتفال وطني ي�شاف اإىل احتفالت اململكة ال�طنية 

ال�طني  البناء  ملحمة  خاللها  من  ن�شتذكر  التي 

اجلميع  ينعم  خاللها  من  التي  والفداء  والت�شحية 

بالأمن والأمان.

اإىل  وامتنانه  �شكره  خال�س  عن  خلف  وعربرّ 

الداخلية  وزير  راأ�شهم  الداخلية وعلى  وزارة  منت�شبي 

ويف ال�قت نف�شه ر�شالة امتنان وتعزية لأ�شر ال�شهداء 

الذين كان�ا دائًما حمل فخر وتقدير.

وزير  الرميحي  حممد  بن  علي  اأ�شاد  جانبه  من 

للتنمية  البحرين  معهد  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الإعالم 

يف  البحرين  ل�شرطة  املخل�شة  باجله�د  ال�شيا�شية 

مكت�شباته  عن  والذود  وا�شتقراره،  ال�طن  اأمن  حفظ 

احل�شارية.

واأعرب عن تقديره وجميع اأبناء املجتمع البحريني 

تاأدية  يف  الداخلية  وزارة  منت�شبي  واإ�شهامات  جله�د 

يف  عالية  ومهنية  واأمانة  بكفاءة  الأمنية  واجباتهم 

اإطار ال�لء جلاللة امللك املفدى والإخال�س والت�شحية 

يف  والطماأنينة  الأمان  وب�شط  ال�طن  �شالمة  اأجل  من 

امل�اطنني واملقيمني. نف��س 

واأ�شار وزير الإعالم اإىل حر�س ال�زارة واعتزازها 

بتفعيل ال�شراكة مع وزارة الداخلية يف تنفيذ مبادرات 

اخلطة ال�طنية لتعزيز النتماء ال�طني وتر�شيخ قيم 

امل�اطنة »بحريننا«، ودعم دور جلنة حماربة التطرف 

واإطالق  الأم�ال،  وغ�شل  ومت�يله  الإرهاب  ومكافحة 

برامج وحمالت ت�ع�ية.

والتجارة  ال�شناعة  وزير  اأ�شاد  جانبه  من 

اأول  الفريق  بجه�د  الزياين  را�شد  بن  زايد  وال�شياحة 

الداخلية  اآل خليفة وزير  ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  ركن 

وت�شحيات رجال ال�شرطة، معرًبا عن الفخر والعتزاز 

من  فيه  ملا  الداخلية  وزارة  يف  فرد  كل  به  يق�م  ملا 

حتقيق ا�شتقرار الأمن والأمان لكل م�اطن ومقيم على 

اأر�س مملكة البحرين.

اأ�شا�شية  ركيزة  والأمان  الأمن  باأن  ال�زير  د  واأكرّ

التميز  هذا  باأن  اأكد  كما  وم�شتقر،  ق�ي  اقت�شاد  لبناء 

اجلاللة  �شاحب  لدن  من  دعم  من  به  حتظى  ما  نتاج 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب  ومتابعة 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س ال�زراء.

باجله�د  وتقديره  اعتزازه  بالغ  عن  اأعرب  كما 

العالية  واجلاهزية  املحرتف  الأمني  والأداء  املتميزة 

لرجال ال�شرطة، متمنًيا الزياين جلميع منت�شبي وزارة 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  مقدمتهم  ويف  الداخلية 

الت�فيق  كل  امل�قر،  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

والنجاح وخدمة هذا ال�طن الغايل.

من جانبه، اأ�شاد وزير العمل والتنمية الجتماعية، 

جميل بن حممد علي حميدان، بالدور الذي ي�شطلع به 

احل�شارية  املنجزات  على  املحافظة  ال�شرطة يف  رجال 

املكت�شبات  و�ش�ن  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

التنم�ية يف هذا العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

وحك�مته امل�قرة برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

واملبادرات  باجله�د  ال�شدد  هذا  يف  وم�شيًدا  ال�زراء، 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  يبذلها  التي  املت�ا�شلة 

عبداهلل اآل خليفة، وزير الداخلية.

واأكد حميدان يف ت�شريح له مبنا�شبة ي�م ال�شرطة 

ل�شتدامة  اأ�شا�شيتني  ركيزتني  وال�شتقرار  الأمن  اأن 

التنمية ال�شاملة، حيث اإن البيئة الآمنة ت�شهم يف تعزيز 

يحفزهم  مما  واملقيمني  للم�اطنني  بالطماأنينة  ال�شع�ر 

مبا  م�شيًدا  التنمية،  م�اقع  خمتلف  يف  امل�شاركة  على 

يف  واحرتافية  تط�ر  من  الأمنية  الأجهزة  اإليه  و�شلت 

التعامل مع خمتلف الق�شايا الأمنية، ما اأدى اإىل تعزيز 

حالة الأمن والأمان يف رب�ع بلدنا الغايل.

ال�شباب  �ش�ؤون  وزير  امل�ؤيد  ت�فيق  بن  اأمين  واأكد 

مهمة  وطنية  منا�شبة  ُيعد  ال�شرطة  ي�م  اأن  والريا�شة 

ال�شرطة  به  تق�م  الذي  الرائد  بالدور  واعتزاًزا  تقديًرا 

الأمن  روح  وبث  البحرين  اأمن  حماية  يف  البحرينية 

اأحد  تعترب  البحرينية  ال�شرطة  اأن  اإىل  م�شرًيا  والأمان، 

اأهم املرتكزات التي �شاهمت يف حتقيق مملكة البحرين 

لإجنازات ن�عية على خمتلف الأ�شعدة.

ال�شباب والريا�شة يف ت�شريح  وقال وزير �ش�ؤون 

ال�شرطة  تعي�شه  الذي  التط�ر  »اإن  املنا�شبة:  بهذه  له 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اهتمام  نتيجة  ه�  البحرينية 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

بال�شرطة البحرينية وحر�س جاللته على تط�ير هذه 

للتط�ر  واحلقيقي  املثايل  الأمن�ذج  وجعلها  املنظ�مة 

ولأمنها  للبحرين  واحلامي  البحرين  تعي�شه  الذي 

�شاحب  قبل  من  الكبري  الهتمام  و�شط  ا�شتقرارها 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء«.

»ن�شيد  والريا�شة:  ال�شباب  �ش�ؤون  وزير  وتابع 

باجله�د الكبرية التي يبذلها الفريق اأول ال�شيخ را�شد 

تط�ير  اأجل  من  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  اهلل  عبد  بن 

مثالًيا  من�ذًجا  باتت  حتى  البحرينية  ال�شرطة  منظمة 

�شبيل  يف  للت�شحية  مثالً  ال�شرطة  منت�شب�  واأ�شحى 

املجتمع  يف  الطماأنينة  بث  البحرين  واأمن  ا�شتقرار 

كاملة«. ب�ش�رة  البحريني 

وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  اأ�شادت  كما 

الأمن  تعزيز  يف  الداخلية  وزارة  بجه�د  ال�شحة، 

التهنئة  مقدًما  البحرين،  مبملكة  ال�شتقرار  وحتقيق 

اإىل الفريق اأول ركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية مبنا�شبة ي�م ال�شرطة البحرينية، واإىل 

ال�زارة. جميع منت�شبي 

بي�م  �شن�ًيا  الحتفال  اإن  ال�شحة  وزيرة  وقالت 

ال�شرطة البحرينية هي منا�شبة يتم من خاللها ت�شليط 

التي  املخل�شة  واجله�د  الإجنازات  اأهم  على  ال�ش�ء 

والأمان  الأمن  ب�شط  �شبيل  يف  ال�شرطة  رجال  يبذلها 

للقيادة  ال�شديدة  الت�جيهات  ظل  يف  الغالية  مبملكتنا 

احلكيمة.

ياأتي  املنا�شبة  بهذه  الحتفال  اأن  »كما  واأ�شافت: 

ال�طنية  اجله�د  بهذه  وعرفاًنا  وتكرمًيا  تقديًرا 

الب�ا�شل«،  ال�شرطة  رجال  يقدمها  التي  وللت�شحيات 

�شرطة  �شجلتها  التي  امل�شرفة  بالإجنازات  م�شيدًة 

التي  ال�شتباقية  الأمنية  اخلطط  وجناح  البحرين 

الظروف  كل  مع  التعامل  تعزيز  يف  �شاهمت  قد  لطاملا 

بهذا  القيام  �شبيل  يف  امل�شتجدات  خمتلف  ي�اكب  مبا 

امل�اطنني  �شالمة  حلفظ  امل�شرف  ال�طني  ال�اجب 

الغالية. البحرين  واملقيمني وال�شتقرار مبملكة 

تطور كبري واأداء متمّيز وكفاءة عالية.. فعاليات وطنية:

جهوٌد جبارة تبذلها ال�سرطة البحرينية يف مكافحة اجلرمية وا�ستتباب الأمن

ال�شرطة  مراكز  تط�ير  »مت  ال�شباغ:  وقالت 

الأ�شرية،  للم�شاكل  ق�شم  تخ�شي�س  مت  اأن  لدرجة 

مع  بالتعاون  الإ�شالح  يف  اجتماعًيا  دوًرا  ويبذل�ن 

وقائًيا  ال�شرطة  دور  واأ�شبح  والطفل،  ال�شرة  نيابة 

داخل  وال�شلم  والعدل  الأمن  بث  يف  ا  واأي�شً وعالجًيا 

املجتمع«.

خال�س  عن  الذوادي  وفاء  امل�اطنة  واأعربت 

هذه  البحرينية،  ال�شرطة  ي�م  مبنا�شبة  التهاين 

وت�جهت  اجلميع،  قل�ب  على  العزيزة  املنا�شبة 

وزير  واإىل  اهلل،  حفظها  احلكيمة  القيادة  اإىل  بالتهنئة 

هذه  اأن  م�ؤكدة  ال�زارة،  منت�شبي  وجميع  الداخلية 

التي  اجله�د  بكل  واعتزاز  فخر  ي�م  هي  املنا�شبة 

وا�شتقراره،  ال�طن  اأمن  حفظ  يف  الأمن  رجال  يبذلها 

و�شالمة امل�اطنني واملقيمني على تراب ال�طن الغايل. 

واأ�شافت: »ويف هذا الي�م كذلك ن�شتذكر ال�شهداء 

فداًء  اأرواحهم  بذل�ا  ممن  الداخلية،  وزارة  اأبناء  من 

وهذه  ال�ا�شعة،  باجلنان  لهم  اهلل  وندع�  لل�طن، 

والنتماء  ال�لء  قيم  على  مثال  خري  هي  الت�شحية 

ال�شكر  فكل  الأمن،  رجال  بها  يتميز  التي 

ن�شعر  الذي  عطاءهم  وعلى  لهم  والتقدير 

مفا�شل حياتنا«. كل  كم�اطنني يف  فيه 

وقال امل�اطن �شكري الي�ان�شة: »يف 

بن  حمد  املفدى  امللك  جاللة  قيادة  ظل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى 

ملح�ًظا  تط�ًرا  البحرين  �شهدت 

وزارة  واأهمها  املجالت،  �شتى  يف 

واأ�شبحت  تط�رت  التي  الداخلية 

متميزة  وحرفية  عالية  كفاءة  ذات 

والتي  اإداراتها  مبختلف  واجباتها  بجميع  بالقيام 

العلمية  والتقنية  التكن�ل�جيا  ت�شتخدم  اأ�شبحت 

وب�شرعة  بدقة  لها  امل�كلة  مهامها  اإجناز  من  احلديثة 

اإيجاًبا يف خدمة ال�طن وامل�اطنني  اأكرث، مما انعك�س 

البحرين«.  واملقيمني يف مملكة 

وزارة  اأن  امل�شرتيحي،  خالد  امل�اطن  وذكر 

قبل  من  وملهمة  لها  مثيل  ل  بقيادة  حتظى  الداخلية 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق 

الداخلية امل�قر حفظه اهلل، واأن الحتفال بي�م ال�شرطة 

ياأتي كعالمة م�شيئة يف اإجنازات ال�طن، 

البحرين  مملكة  يف  اأننا  فيه  �شك  ل  ومما 

�شبحانه  اهلل  بف�شل  واأمان  اأمن  يف  نعي�س 

الر�شيدة  القيادة  وت�جيهات  اأولً  وتعاىل 

وثم بف�شل هذه العي�ن ال�شاهرة ل�شرطة 

ل  والتقدير  ال�شكر  واإن  البحرين، 

وت�شحياتهم  جه�دهم  ي�يف 

الأمن  لتعزيز  يبذل�نها  التي 

مملكتنا  يف  وال�شتقرار 

الغالية. 

اأن  ن�شيم،  ندى  البحرينية  الكاتبة  واأو�شحت 

ال�طن، ولعجب يف ذلك؛ لأن  ال�شرطة وازدهار  ي�م 

جه�د  وراءها  تقف  والأمان  الأمن  حتقيق  م�شاعي 

متلك  ما  اأغلى  ال�طن  تهدي  خمل�شة  و�ش�اعد  جبارة 

لكي يتم حتقيق ال�شتقرار املجتمعي يف كل املجالت، 

رجال  يقظة  النبيلة  الأهداف  هذه  وراء  اأن  �شك  وبال 

يف  عالية  بكفاءة  يتميزون  الذين  الكرام  ال�شرطة 

اإىل  للت�شدي  املبذولة  اجله�د  يف  ومتيز  الأداء 

على  العاملني  لكل  حتية  وقدمت  املختلفة،  الق�شايا 

ال�طن.  وحماية  حمايتنا 

حمم�د  البحريني  الإعالمي  قال  جانبه  من 

مملكة  يف  ال�شرطة  بي�م  الحتفال  »اإن  البنخليل: 

الأمني  باجلانب  الدولة  اهتمام  يعك�س  البحرين 

الذي  الكبري  بالدور  ويذكرنا  كم�اطنني  لنا  ويجدد 

وتقدمي  الأمن  حفظ  يف  البحرين  �شرطة  به  تق�م 

اآمن  جمتمع  اإيجاد  يف  ت�شهم  التي  اخلدمات  خمتلف 

ومنظم«.

واأكد البنخليل على اأن م�شت�ى الكفاءة والفاعلية 

ب�زارة  واملنت�شبني  البحرينية  ال�شرطة  تظهرها  التي 

يف  قدمية  فهي  ج�دة،  وذات  جًدا  عالية  الداخلية 

الأمنية،  الظروف  جتدد  مع  ومتجددة  تاريخها 

ال�شعيد  على  الكبرية  الإجنازات  ذلك  على  والدليل 

املحلي والدويل والتط�ر ال�شريع يف ت�فري الإمكانات 

والأجهزة والأدوات وال��شائل امل�شتخدمة يف احلفاظ 

البحرين. اأمن مملكة  على 

واأ�شاف: »وما زاد على ذلك ه� ثقافة التعامل مع 

خدمات ال�شرطة اإلكرتونًيا، كل ذلك �شاهم يف م�اكبة 

الأمني«. العامل يف املجال  البحرين دول  مملكة 

�صكري اليوان�صةندى ن�صيمد. علي ال�صائغ ابت�صام ال�صباغ

وزير الإعالم  وزير �صوؤون ال�صبابوزير العملوزير التجارةوزير الأ�صغال وزيرة ال�صحة

حممود البنخليلوفاء الذواديخالد امل�صرتيح

حمرر ال�صوؤون املحلية:

اأّكد وزراء اأن املنظومة الأمنية يف مملكة البحرين حجر الزاوية يف عملية البناء وال�صتقرار والتنمية امل�صتدامة، م�صيدين باجلهود اجلبّارة التي تبذلها ال�صرطة البحرينية يف 

توفري كل مقّومات الأمن والأمان وخلق الأجواء املواتية لال�صتقرار والنماء والزدهار القت�صادي، معربني عن اعتزازهم بالأداء املتميّز واجلاهزية العالية لرجال ال�صرطة.

واأّكد الوزراء اأن اجلهود الأمنية احلثيثة والبطولت العظيمة التي ي�صطرها رجال ال�صرطة، لهي املرتكز ال�صلب الذي ي�صون جميع مكت�صبات الوطن يف جميع اجلوانب 

القت�صادية واملعي�صية، منّوهني باأهمية الحتفاء بيوم ال�صرطة بو�صفه يوًما للوفاء والت�صحيات والبذل والعطاء يف �صبيل الوطن ورفعته ومنائه.
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لدى زيارته مهرجان اإ�سراقة امل�ستقبل الوطني للفنون 

امل�ست�سار احلمر ي�سيد بجهود الفنانني البحرينيني يف اإبراز الوجه احل�ساري للبحرين
قام م�شت�شار جاللة امللك ل�ش�ؤون الإعالم 

نبيل بن يعق�ب احلمر ي�م اأم�س بزيارة اإىل 

ال�طني  امل�شتقبل  »اإ�شراقة  مهرجان  م�قع 

ال�شرق  األ�ان  من�شة  تنظمه  الذي  للفن�ن« 

مبنا�شبة  ويقام  امل��ش�ي  عبا�س  للفنان 

الحتفال بالأعياد ال�طنية املجيدة، يف غابة 

حتى  وي�شتمر  ال�شمالية  باملحافظة  كرزكان 

التا�شع ع�شر من �شهر دي�شمرب اجلاري.

على  الزيارة  بداية  يف  احلمر  واطلع 

من  العديد  من  املهرجان  عليه  ا�شتمل  ما 

بينها  من  والربامج  والأن�شطة  الفعاليات 

الف�ت�غرافية  وال�ش�ر  الت�شكيلية  املعار�س 

اإىل  وا�شتمع  وغريها،  الفنية  والــ�ر�ــس 

هذا  يف  امل��ش�ي  عبا�س  الفنان  من  اإيجاز 

اخل�ش��س.

عن  احلمر  نبيل  امل�شت�شار  اأعــرب  وقد 

البحرينيني  الفنانني  جله�د  وتقديره  �شكره 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  من  واأ�شقائهم 

والذي  الفني  املهرجان  هذا  يف  امل�شاركني 

ال�ثيقة  الأخــ�يــة  العالقات  عمق  عك�س 

البلدين  بــني  القائم  ال�طيد  والــتــعــاون 

الفن�ن  جمــالت  يف  وبخا�شة  ال�شقيقني 

والثقافة.

من  اململكة  ت�شهده  مبا  احلمر  واأ�شاد 

وفكرية يف ظل  واأدبية  وفنية  ثقافية  نه�شة 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الزاهر  العهد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه.

الت�شكيليني  الفنانني  اإ�شهامات  مثنًيا على 

احل�شاري  ال�جه  ــراز  اإب يف  البحرينيني 

هذه  يف  وم�شاركتهم  للمملكة  والثقايف 

الفنية  باأعمالهم  العزيزة  ال�طنية  املنا�شبة 

لهذا  وانتماءهم  وولءهم  حبهم  جت�شد  التي 

الأعمال  مب�شت�ى  من�ًها  العزيز،  ال�طن 

احت�اها  التي  الت�شكيلية  والل�حات  الفنية 

الفنان  اإبداعات  تعك�س  والتي  املهرجان  هذا 

الفن  م�شرية  ترثي  والتي  ومتيزه  البحريني 

م�قع  اأن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  الت�شكيلي يف 

الت�شجيع  يف  ي�شاهم  املهرجان  هذا  اإقامة 

متمنًيا  اخل�شراء،  البيئة  على  احلفاظ  على 

م�شريتهم  يف  وال�شداد  الت�فيق  كل  للجميع 

القادمة. الفنية  واأعمالهم 

وقد عربرّ الفنان�ن امل�شارك�ن عن �شكرهم 

هذه  على  احلمر  نبيل  للم�شت�شار  وتقديرهم 

وحر�شه  املهرجان  بهذا  واإ�شادته  الزيارة 

الفن  وحركة  الفنانني  وت�شجيع  دعم  على 

اململكة. يف  الت�شكيلي 

تخدم نحو 18 األف مهني و822 موؤ�س�سة طبية

املهن ال�سحية تد�سن خم�سة اأنظمة اإلكرتونية يف اآن واحد

خديجة العرادي:

حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن 

لل�شحة، و�شمن برنامج التح�ل الرقمي بالهيئة 

ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

اإلكرتونية  اأنظمة  خم�شة  بتد�شني  الهيئة  قامت 

�شيمكِّن  دي�شمرب 2021، مما  الإثنني 13  اأم�س 

بامل�ؤ�ش�شات  تقدمي خدماتها اخلا�شة  الهيئة من 

ال�شحية واملهن ال�شحية رقميًّا بالكامل.

و�شرَّح ال�شيخ حممد بن عبداهلل باأن النظام 

ال�شمان  وم�شروع  الربط  مع  يتما�شى  اجلديد 

ال�شحي املزمع تفعيله قريًبا.

ال�طنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقالت 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية الدكت�رة مرمي 

اجلالهمة باأن ت�شميم وتنفيذ الأنظمة ا�شتغرق 

الإلكرتونيرّة  الأنظمة  اأنه  اإىل  لفتة  �شهًرا،   11

)مهن(،  الطبيرّة  املهن  تنظيم  نظام   )1( ت�شمل: 

)من�شاآت(،  ال�شحيرّة  املن�شاآت  تنظيم  نظام   )2(

لله�اتف  تطبيق   )4( املحا�شبة،  نظام   )3(

الذكية للمهنيني، )5( تطبيق تفتي�س املن�شاآت.

خا�س  تطبيق  تد�شني  مت  »كما  واأ�شافت: 

من  ميكن  )مهن(  با�شم  الذكية  باله�اتف 

معامالته  جميع  باإجناز  املهني  يق�م  اأن  خالله 

اإلكرتونًيرّا. ويخدم هذا النظام والتطبيق التابع 

ا من الهيئة«. له نح� 18672 مهنًيا مرخ�شً

 وتابعت: »اأما النظام الإلكرتوين الرابع فه� 

كِّن جميع املتعاملني مع  اإلكرتوين ميمُ نظام مايل 

الهيئة بالدفع الإلكرتوين من اإجناز معامالتهم«.

للربنامج  وبالن�شبة  اأنه  اجلالهمة  وذكرت 

خا�س  الذكية  لله�اتف  تطبيق  فه�  اخلام�س 

اململكة  يف  ن�عه  من  الأول  ويمُعد  باملفت�شني، 

بالهيئة  املفت�شني  قبل  من  ا�شتخدامه  يتم  حيث 

واإعداد  املخالفات  ور�شد  التفتي�س  لأغرا�س 

متابعة  للم�ش�ؤول  ميكن  كما  ف�ريًّا،  التقارير 

امل�شتغرق  وال�قت  واأدائهم  املفت�شني  حركة 

للتفتي�س.

اأج�ر،  وفيق  املهند�س  �شررّح  جهته  من   

ومدير  بالهيئة،  املعل�مات  تقنية  م�شت�شار 

ل الرقمي قائالً: »مت بناء الأنظمة  برنامج التح�رّ

والبنية  الت�شميم  واأدوات  خدمات  با�شتخدام 

اأمازون،  ل�شركة  ال�شحابية  للح��شبة  التحتية 

البحرين  مملكة  ا�شتثمار  ع�ائد  من  يزيد  مما 

�شيا�شة  مع  ويتناغم  اأمازون،  �شحابة  يف 

وهي  الإلكرتونية  واحلك�مة  املعل�مات  هيئة 

ر  التط�رّ وي�شمن  اأولً«،  ال�شحابية  »احل��شبة 

اأمازون.  �شحابة  ر  تط�رّ مع  لالأنظمة  امل�شتقبلي 

وهي  وذكية  جديدة  فكرة  الأنظمة  وتقدم 

»اخلدمة الذاتية«.

من قبل مهرجان املراأة العربية للإبداع يف جمهورية م�سر

»امللكية للأعمال الإن�سانية« حت�سد جائزة اأف�سل موؤ�س�سة جمتمعية

امللكية  امل�ؤ�ش�شة  ح�شدت 

اأف�شل  جائزة  الإن�شانية  لالأعمال 

م�ؤ�ش�شة جمتمعية من قبل مهرجان 

اأقيم  والذي  لالإبداع  العربية  املراأة 

يف جمه�رية م�شر العربية.

الأمني  تقدم  املنا�شبة  وبهذه 

لالأعمال  امللكية  للم�ؤ�ش�شة  العام 

ال�شيد  م�شطفى  الدكت�ر  الإن�شانية 

امللكية  للم�ؤ�ش�شة  العام  الأمني 

ال�شكر  بخال�س  الإن�شانية  لالأعمال 

�شاحب  ح�شرة  اإىل  والتقدير 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

الأب�ية  رعايته  على  ورعاه  اهلل 

واأبناء  باأ�شر  الكبري  واهتمامه 

امل�ؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية 

به  الذي حتظى  الالحمدود  والدعم 

امل�ؤ�ش�شة يف جميع اأعمالها اخلريية 

الكرمي  الدعم  مثمًنا  والإن�شانية، 

قبل  من  امل�ؤ�ش�شة  به  حتظى  الذي 

�شاحب  بقيادة  امل�قرة  احلك�مة 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�زراء، م�شيداً بجه�د �شم� ال�شيخ 

اآل خليفة يف قيادة  نا�شر بن حمد 

العمل الإن�شاين من خالل امل�ؤ�ش�شة 

امللكية لالأعمال الإن�شانية.

كما قال باأن هذه اجلائزة تاأتي 

بها  تفخر  التي  الإجنازات  �شمن 

للت�جيهات  كان  حيث  امل�ؤ�ش�شة 

ال�شامية جلاللة امللك املفدى حفظه 

الكرمي  جاللته  ودعم  ورعاه،  اهلل 

على  وعطفه  الكبرية  واإن�شانيته 

جميع املحتاجني يف خمتلف الدول 

ال�شديقة وال�شقيقة من اأهم الع�امل 

حتقيق  من  امل�ؤ�ش�شة  مكنت  التي 

�شم�  بقيادة  املتميز،  الإجناز  هذا 

خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

حيث ل تدخر مملكة البحرين جهداً 

واملنك�بني  املت�شررين  م�شاعدة  يف 

ومد يد الع�ن اإليهم، وذلك انطالقاً 

التي جتمع  الإن�شانية  الروابط  من 

مملكة البحرين مع خمتلف �شع�ب 

امل�ؤ�ش�شة  حققته  وما  العامل، 

امللكية من نقالت ن�عية وم�شاريع 

امل�شت�يني  على  وكبرية  متميزة 

و�شعها  مما  واخلارجي،  الداخلي 

العمل  يف  الرائدة  امل�ؤ�ش�شات  مع 

م�شت�ي  على  والإن�شاين  اخلريي 

رئي�س  قالت  جانبها  من  العامل. 

يف  لالإبداع  العربية  املراأة  مهرجان 

اآمال  الدكت�رة  ال�شاد�شة  دورته 

امل�ؤ�ش�شة  تكرمي  ياأتي  باأنه  اإبراهيم 

تقديراً  الإن�شانية  لالأعمال  امللكية 

للمجتمع  ريادي  دور  تقدمه من  ملا 

وعلى رعايتها لالأيتام والأرامل.

م�سطفى ال�سيد

جامعة البحرين: المتحانات

النهائية يف مواعيدها املقررة

البحرين  جامعة  رئي�س  نائب  قال 

اخلريجني،  و�ش�ؤون  املجتمع  خلدمة 

والت�شجيل،  القب�ل  عميد  باأعمال  القائم 

اإن  الأن�شاري،  �شالح  حممد  الدكت�ر 

للف�شل  النهائية  المتحانات  جداول 

الدرا�شي الأول باقية كما هي يف الت�اريخ 

املحددة لها.

واأ�شاف اأن امتحانات طلبة التمهيدي 

�شتك�ن يف الفرتة من 28 اإىل 30 دي�شمرب 

امل�اد  امتحانات  �شتجرى  بينما   ،2021

بح�شب  التالية  الدرا�شية  لل�شن�ات 

من  الفرتة  يف  �شابًقا،  املقررة  الت�اريخ 

متمنًيا جلميع  يناير 2022،  اإىل 13   3

الطلبة الت�فيق والنجاح. 

اتخذت  فقد  نف�شه،  ال�شعيد  وعلى 

الإجراءات  جميع  البحرين  جامعة 

المتحانات  لعقد  املي�شرة  الحرتازية 

�شالمة  ي�شمن  مبا  ح�ش�رًيا  النهائية 

الطلبة واملنت�شبني للجامعة، اإذ مت ت�زيع 

التباعد  ي�شمن  مبا  والقاعات  ال�شف�ف 

ال�شتعدادات  اإىل  اإ�شافة  الجتماعي، 

المتحانات،  عقد  اأماكن  بتعقيم  اخلا�شة 

مبكافحة  اخلا�شة  الإر�شادات  ت�فري  مع 

ك�رونا.

حميدان: �سرف الدعم املايل لأكرث من

128 األف م�ستفيد بدًءا من يناير القادم
يف  الــ�زراء  جمل�س  لقرار  تنفيًذا 

املقدم عرب  الدعم  بزيادة  الي�م  جل�شته 

حمدودة  لالأ�شر  املايل  الدعم  برنامج 

عالوة  خالل  من   ،%10 بن�شبة  الدخل 

اإىل  �شرفها  يتم  التي  ــايل  امل الدعم 

العمل  وزير  اأكد  م�شتفيًدا،   128082

حممد  بن  جميل  الجتماعية  والتنمية 

كل  اتخذت  الــ�زارة  اأن  حميدان  علي 

لتنفيذ  ــة  والإداري الفنية  ــراءات  الإج

خالل  مــن  ال�شلة  ذات  الــقــرارات 

والربط  الإلكرتونية  الأنظمة  م�اءمة 

العالقة  ذات  اجلــهــات  مــع  التقني 

مل�شتحقيه  الــدعــم  و�ــشــ�ل  ل�شمان 

بالتعاون  امل�شرفية،  ح�شاباتهم  عرب 

وزارة  يف  املمثلة  املعنية  اجلهات  مع 

وهيئة  ال�طني  والقت�شاد  املالية 

اإذ  الإلكرتونية،  واحلك�مة  املعل�مات 

يناير  من  ابتداًء  ال�شرف  بدء  �شيتم 

الجتماعي  ال�شمان  باأن  علًما   ،2022

ي�شمل  فيما  م�شتفيًدا،   16783 ي�شمل 

الدخل  املحدودة  الأ�شر  عالوة  برنامج 

وفق  م�شتفيد،  األــف   128 من  اأكــرث 

اجلاري. دي�شمرب  �شهر  اإح�شائية 

م�شاعدة  اأن  حميدان  واأو�ــشــح 

دعم  بهدف  تاأتي  الجتماعي  ال�شمان 

امل�اطنني من ذوي الدخل املحدود، كما 

اجلديدة  ال�شرف  فئات  اعتماد  �شيتم 

للدعم املايل بالزيادة 10% بحيث تك�ن 

راتبه  يقل  )ملن  �شهرًيا  دنانري   110

�شهرًيا  ديناًرا  دينار(، و77   300 عن 

)ملن يقع دخله بني 301 دينار و700 

)ملن  �شهرًيا  ديــنــاًرا  و55  ديــنــار(، 

و1000  دينار   701 بني  دخله  يقع 

امل�اطن  يح�شل  و�ــشــ�ف  ــار(.  ــن دي

على  الجتماعي  ال�شمان  من  امل�شتفيد 

مع  امل�شتحقات  على  املايل  الدعم  مبلغ 

م�ؤكًدا  تلقائي،  ب�شكل  املقرة  الزيادة 

احلالية  املعايري  ذات  تطبيق  ا�شتمرار 

والدعم  الجتماعي  ال�شمان  ل�شتحقاق 

املايل دون وج�د اأي تغيري.

بالت�افق  ياأتي  القرار  هذا  اإن  وقال 

مع جمل�س الن�اب والذي مت بالت�ازي 

القان�ن  من   )9( ــادة  امل تعديل  مع 

ب�شاأن   2006 ل�شنة   )18( ــم  رق

قيمة  لزيادة  الجتماعي،  ال�شمان 

بن�شبة  الربنامج  من  مل�شتحقيه  الدعم 

والقرارات  بالت�جيهات  من�ًها   ،%10

لهتمام  تر�شيًخا  تاأتي  التي  احلك�مية 

الأطر  وفق  بامل�اطنني  الدائم  احلك�مة 

وال�شعي  والت�شريعية،  القان�نية 

املقدم  الدعم  على  للمحافظة  امل�شتمر 

امل�شاعدات  حــزم  يف  واملتمثلة  لهم 

وغري  املبا�شر  والدعم  الجتماعية 

عدة  زيادتها  على  والعمل  املبا�شر، 

وفق  املا�شية  ال�شن�ات  خالل  مرات 

ي�اكب  ــا  ومب املــتــاحــة  ــات  ــان ــك الإم

م�ؤكًدا  للم�اطنني،  املعي�شي  امل�شت�ى 

من  امل�اطنني  ت�يل  احلك�مة  اأن  على 

الأكرث  وال�شرائح  املحدود  الدخل  ذوي 

ق�ش�ى. اأول�ية  لها  احتياًجا 
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�سمن اجتماع رئي�سة جمل�س النواب بالأمني العام لالحتاد الربملاين الدويل

البحرين تتقدم ر�سمًيا بطلب ا�ست�سافة اجتماع الربملان الدويل يف العام 2023

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأعربت  

البحرين  مملكة  ا�ستعداد  عن  النواب  جمل�س 

ل�ست�سافة اجتماعات اجلمعية العامة لالحتاد 

موؤكدة  2023م،  العام  يف  الدويل  الربملاين 

تقدمي طلٍب ر�سمي ب�ساأن ذلك.

جتمع  اأكرب  ا�ست�سافة  خطوة  اأن  واأكدت 

برملاين عاملي، تهياأت يف ظل ما ت�سهده مملكة 

البحرين من بنية موؤ�س�سية متطورة، ونه�سة 

والتقدير،  بالإ�سادة  اإليها  ي�ساُر  دميقراطية 

وجتربة نيابية �ساعدة، حتققت بف�سل الدعم 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من  الالحمدود 

املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  حمد 

حفظه اهلل ورعاه.

النواب حري�س على  اأن جمل�س  وذكرت  

ال�سديقة،  الربملانات  مع  التعاون  ج�سور  مد 

وتعزيز  معها،  املتبادلة  الزيارات  وموا�سلة 

م�سار العمل امل�سرتك مع املوؤ�س�سات الربملانية 

الدولية، ل�سيما الحتاد الربملاين الدويل، تطلعا 

وتوحيد  الت�سريعية  املجال�س  دور  لتعميق 

واملو�سوعات  الق�سايا  اإزاء  والروؤى  املواقف 

التحديات  وجتاوز  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 

التي تواجه املنطقة والعامل، ودعمها من خالل 

اجلهود الت�سريعية وال�سيا�سية.

بالتعاون  النهو�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 

بني  التكامل  اأطر  وتو�سعة  الدويل،  الربملاين 

للمجل�س  اأولوية  الت�سريعية ميثل  املوؤ�س�سات 

لتحقيق  �سعياً  البحرين،  مملكة  يف  الوطني 

اأن  موؤكدة  ال�سعوب،  وتطلعات  طموحات 

ال�سلطات  بني  اجلهود  ت�سافر  ي�ستدعي  ذلك 

قاعدة  على  بالوقوف  والتنفيذية،  الت�سريعية 

عمل م�سرتكة، للو�سول اإىل الأهداف املوحدة، 

ال�سلطتني  بني  املثمر  التعاون  لتجربة  منوهة 

البحرين،  مملكة  يف  والتنفيذية  الت�سريعية 

اإيجابية، بدعم  اإزاء ذلك من نتائج  وما حتقق 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لدن  من  وم�ساندة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

اهلل، �سواء على  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

م�ستوى التعاون املحلي، اأو عرب دمج اجلهود 

والدبلوما�سية  الر�سمية  الدبلوما�سية  بني 

ال�سامية  الوطنية  الغايات  لبلوغ  الربملانية، 

دول  مع  اخلارجية  العالقات  م�ستوى  على 

العامل.

�سرورة  النواب  جمل�س  رئي�سة  واأكدت  

وتوطيد  الربملانية  الدبلوما�سية  تفعيل 

ال�سديقة  الربملانات والحتادات  العالقات مع 

يف كافة املجالت، وتبادل اخلربات والزيارات، 

لال�ستفادة من التجارب الت�سريعية والرقابية 

على  النواب  جمل�س  حر�س  موؤكدة  املختلفة، 

بالتجارب  البحرينية  الربملانية  امل�سرية  رفد 

على  النفتاح  من  وال�ستفادة  الناجحة، 

النه�سة  على  �سواهد  تقدمي  يف  الآخرين، 

الدميقراطية والت�سريعية ال�ساملة، والتطورات 

احل�سارية يف مملكة البحرين. 

جاء ذلك خالل لقاء رئي�سة جمل�س النواب 

العام  الأمني  �سوجننغ  مارتن  ام�س،  �سباح 

النائب  وبح�سور  الدويل،  الربملاين  لالحتاد 

عبدالنبي �سلمان النائب الأول لرئي�سة جمل�س 

الثاين  النائب  زايد  علي  والنائب  النواب، 

اأع�ساء  والنواب  النواب،  جمل�س  لرئي�سة 

الحتاد الربملاين الدويل، والدكتور يا�سر �سقر 

ملجل�س  العام  الأمني  باأعمال  القائم  ال�سرياوي 

النواب.  

جمل�س  رئي�سة  ا�ستعر�ست  اللقاء  وخالل 

امل�سرتك  الربملاين  العمل  تعزيز  �سبل  النواب 

بني جمل�س النواب والحتاد الربملاين الدويل، 

الربملاين  الحتاد  جلهود  املجل�س  دعم  موؤكدة 

ب�سورة  ت�سهم  الأطراف،  متعددة  كمنظمة 

برملانات  وروؤى  مواقف  توحيد  على  فاعلة 

لالإ�سهام  �سعياً  واحد،  �سقف  حتت  العامل 

الدوليني،  وال�سالم  الأمن  مبادئ  اإر�ساء  يف 

وحتقيق م�ستقبل اأف�سل للعامل اأجمع.

لالحتاد  العام  الأمني  وجه   ، جانبه  من   

وملجل�س  للرئي�سة  ال�سكر  الدويل  الربملاين 

وح�سن  ال�ستقبال  حفاوة  على  النواب 

البحرين  مملكة  اأن  �سعادته  موؤكداً  ال�سيافة، 

ثرية  وبرملانية  دميقراطية  جتربة  متتلك 

املنطقة،  يف  بها  ويحتذى  امل�ستوى  ورفيعة 

ململكة  الربملاين  للفريق  الفاعل  الدور  موؤكداً 

الدولية،  الربملانية  الجتماعات  يف  البحرين 

وما يقدمه من اأداء لفٍت، وح�سور موؤثر، الأمر 

الذي اأهل مملكة البحرين احل�سول على العديد 

من الإجنازات املتميزة يف املجال الربملاين.

     كما واأ�ساد مبا بلغته مملكة البحرين، 

وتطوير  متكني  يف  متقدمة  م�ستويات  من 

ال�سعب  العمل الربملاين خلدمة  اأدوات واآليات 

البحريني، وهو ما يجعل التجربة الدميقراطية 

البحرينية حمل اعجاب من اجلميع ملا ت�سجله 

الإ�سرار  اإىل  اإ�سافة  ومتناٍم،  كبري  تطور  من 

الدبلوما�سية  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار  على 

الربملانية كاآلية �سعبية للتوا�سل مع التجارب 

واخلربات املماثلة.

رئ���ي�������س���ة جم���ل�������س ال������ن������واب: ال���ب���ح���ري���ن ت�������س���ه���ُد ن���ه�������س���ة دمي����ق����راط����ي����ة رف��ي��ع��ة

»بلدي املحرق« يقرتح اإعادة النظر يف �سقف الراتب عند تخ�سي�س الوحدة ال�سكنية.. وزير الأ�سغال:

خطة لتطوير منافذ م�سروع �سرق احلد الإ�سكاين على 3 مراحل
خديجة العرادي:

رفع جمل�س بلدي املحرق مقرتًحا ملجل�س 

النواب يق�سي باإعادة النظر يف حتديد ن�سبة 

�سقف الراتب عند تخ�سي�س الوحدة ال�سكنية، 

وذلك من خالل التعديل على املادة 4 من قرار 

يزيد  »األ  لت�سبح  الإ�سكان  ب�ساأن   909 رقم 

األف  على  الطلب  تقدمي  عند  ال�سهري  دخله 

ومائتني دينار بحريني«.

واأ�سار مقدم املقرتح غازي املرباطي اإىل اأن 

حتديد �سقف الراتب مببلغ 1200 دينار عند 

تخ�سي�س الوحدة الإ�سكانية فّوت الكثري على 

م�سكن  على  احل�سول  من  الوحدات  م�ستحقي 

العمر له ولأ�سرته.

وقال اإن القرار النافذ ل ين�سجم مع فرتات 

على  املواطن  يق�سيها  التي  الطويلة  النتظار 

قوائم الطلبات مما ي�سعه يف معر�س فقدانه 

الزيادة  بفعل  وذلك  ال�ستحقاق،  �سروط  اأحد 

الطبيعية يف دخله.

ووافق املجل�س على ت�سجيل جزيرة حلب 

واأق�سى  ال�سيخ خليفة  الواقعة جنوب ج�سر 

بلدية  ل�سالح  وال�سلطة  النعيم  حالتي  غرب 

ترفيهي  �سياحي  ملعلم  وحتويلها  املحرق، 

حيث ُتعد اجلزيرة موقًعا جذاًبا.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  قال  بدوره، 

خلف  ع�سام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

باإعداد  قام  الأ�سغال  ب�سوؤون  الطرق  قطاع  اإن 

برنامج لتطوير �سبكة الطرق املوؤدية مل�سروع 

�سرق احلد الإ�سكاين على مراحل مبا يتنا�سب 

مع حركة املرور احلالية وامل�ستقبلية.

للقيام  �سركة  تعيني  اإىل  واأ�سار 

اإعداد  من  للم�سروع  الهند�سية  باخلدمات 

مل�سروع  التف�سيلية  والت�ساميم  الدرا�سات 

الإ�سكاين،  احلد  �سرق  م�سروع  منافذ  تطوير 

بدرا�سة  املعني  ال�ست�ساري  يقوم  حيث 

الإ�سكاين  احلد  �سرق  م�سروع  احتياجات 

وتطوير  جديدة  منافذ  ا�ستحداث  من 

بهدف  لها،  املوؤدية  احلالية  والطرق  املنافذ 

نف�سه  وبالوقت  الإ�سكاين،  امل�سروع  خدمة 

املرورية  الزدحامات  م�ساكل  مع  التعامل 

احللول  واإيجاد  الرئي�سة  التقاطعات  على 

لها. الهند�سية 

خطة  و�سعت  الوزارة  اأن  اإىل  ولفت 

الإ�سكاين  احلد  �سرق  م�سروع  منافذ  لتطوير 

على 3 مراحل، الأوىل فورية حيث مت النتهاء 

من تنفيذ املنفذ الأول )اجلنوبي( بتاريخ 13 

التقاطع  �سي�ستوعب  حيث  املا�سي،  نوفمرب 

نحو 4000 مركبة يف ال�ساعة يف الجتاهني.

تطوير  ت�سمل  الثانية  املرحلة  اإن  وقال 

اإن�ساء  �سيتم  حيث  )الأو�سط(،  الثاين  املنفذ 

جميع  مع  اجتاه  كل  يف  واحد  مب�سار  �سارع 

منطقة  �سيخدم  حيث  امل�ساحبة،  الأعمال 

اخلدمات جنوب مرفاأ احلد بالإ�سافة للم�سروع 

الإ�سكاين، ومن املوؤمل طرحه يف مناق�سة خالل 

الربع الأول من العام 2022.

الثالثة  املرحلة  اأن  الأ�سغال  وزير  وتابع 

ال�سمايل  املنفذ  تطوير  على  ت�ستمل  والنهائية 

بطاقة ا�ستيعابية عالية، من خالل اإن�ساء ج�سر 

واأعمال  اجتاه  كل  يف  م�سارات  بثالثة  بحري 

اأر�سي  تقاطع  لإن�ساء  الأر�سية  لتوفري  الردم 

اإن الت�ساميم الأولية  باإ�سارات �سوئية، حيث 

لهذه املرحلة يف طور الإعداد.

ورفع جمل�س بلدي املحرق تو�سية بخف�س 

ر�سوم منتزه الأمري خليفة من 500 اإىل 300 

فل�س، وذلك بعد افتتاح احلديقة للعموم قبل 

م�سرًيا  اجلائحة،  خالل  اإغالقها  منذ  اأيام  عدة 

تو�سيته  مع  من�سجمة  تاأتي  تو�سيته  اأن  اإىل 

ال�سابقة بتحديد 300 فل�س ر�سوًما للدخول، 

ول�سيما يف ظل عدم ت�سغيل منطقة الألعاب.

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  واأفاد 

والتخطيط العمراين ع�سام خلف بعدم اإمكان 

اخلريية،  احلد  جمعية  عقار  ت�سنيف  تغيري 

ك�سدقة  موقوف  اجلمعية  مبنى  اأن  اإىل  لفًتا 

جارية يعود ريعها مل�ساجد البحرين.

»درا�سات« ينظم ور�سة عمل

تفاعلية ملمثلي مراكز اخلدمة احلكومية

نظم مركز البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية 

الإثنني  يوم  »درا�سات«  والطاقة  والدولية 

تفاعلية  عمل  ور�سة  2021م،  دي�سمرب   13

يف  احلكومية  اخلدمة  مراكز  ملمثلي  وتعريفية 

اإطار ال�ستعدادات اجلارية  مملكة البحرين، يف 

يف  �ستنطلق  التي  الثالثة،  التقييم  دورة  لبدء 

�سهر يناير 2022م.

ال�سيخ  الدكتور  اأعرب  املنا�سبة،  وبهذه 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، رئي�س جمل�س اأمناء 

تقييم  جلنة  رئي�س  نائب  »درا�سات«  مركز 

بتنظيم  �سعادته  عن  احلكومية،  اخلدمة  مراكز 

مع  متا�سيا  املتخ�س�سة،  الور�سة  لهذه  املركز 

توجهاته الرامية اإىل تفعيل ال�سراكة املجتمعية، 

املوؤ�س�سات  مع  ا�سرتاتيجي  كحليف  وامل�ساهمة 

احلكومية املعنية، ودعم خطط التنمية ال�ساملة.

برنامج  اأن  الأمناء  جمل�س  رئي�س  واأو�سح 

التقييم، الذي انطلق مببادرة كرمية من �ساحب 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ومب�سرة يف  طيبة  ونتائج  كبريا،  حقق جناحا 

التقدم  اإىل  م�سريا  والتفاعل،  ال�ستجابة  درجة 

اأف�سل  لتقدمي  احلكومية،  اخلدمة  ملراكز  املحرز 

والكفاءة  اجلودة  معايري  اأعلى  وفق  اخلدمات، 

والتميز.

بوب�سيت،  عي�سى  اإجالل  الور�سة،  قدمت 

مبركز  الراأي  ا�ستطالعات  اإدارة  مديرة 

جلنة  يف  املركزي  الفريق  ورئي�سة  »درا�سات« 

تقييم مراكز اخلدمة احلكومية، التي ا�ستعر�ست 

ب�سكل مف�سل، اآليات التقييم واملعايري احلاكمة، 

املن�سات  ت�سجيع  الآتية:  املحدثة  الفئات  يف 

الرقمنة،  ا�سرتاتيجيات  ومواكبة  الفرتا�سية، 

تدفق  واإدارة  املطولة،  العمل  فرتات  وتنظيم 

الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  واأخريا  العمالء، 

للت�سدي لفريو�س كورونا.

م�ست�سفى امللك حمد ينال �سهادة العتمادية

الدولية من الكلية الأمريكية لعلم الأمرا�س

�سلمان  ال�سيخ  طبيب  اللواء  �سرح 

م�ست�سفى  قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن 

املختربات  اإدارة  اإن  اجلامعي  حمد  امللك 

ح�سلت  بامل�ست�سفى  الدم  وبنك  الطبية 

الكلية  من  الدولية  العتماد  �سهادة  على 

الأمرا�س )CAP( لي�سبح  الأمريكية لعلم 

على  يح�سل  حكومي  م�ست�سفى  اأول  بذلك 

التوايل  على  الثالثة  للمرة  ال�سهادة  هذه 

اأف�سل  بتقدمي  الرا�سخ  التزامها  يوؤكد  مما 

اأعلى  وفق  والفحو�سات  الطبية  اخلدمات 

املتبعة  وال�سالمة  الكفاءة  اجلودة،  معايري 

عامليا. 

التقييم  بعد  الإجناز  هذا  وجاء 

للكلية  التابعة  اللجنة  به  قامت  الذي 

بالطريقة  الأمرا�س  لعلوم  الأمريكية 

من  جمموعة  من  واملكونة  الفرتا�سية 

الأطباء والأخ�سائيني من الوليات املتحدة 

جتديد  تقرر  اإثرها  على  والتي  الأمريكية، 

املختربات  ل�ستيفاء  العتماد  �سهادة 

العاملية  اجلودة  معايري  جلميع  الطبية 

تطوير  خالل  من  املتطلبات  كافة  واجتياز 

املتكاملة  واجلاهزية  الإداري  العمل 

امللك  م�ست�سفى  مر�سى  احتياجات  لتغطية 

لالأورام  البحرين  ومركز  اجلامعي  حمد 

والفني  الطبي  للطاقم  العالية  والكفاءة 

حمد  امللك  م�ست�سفى  خمتربات  يجعل  مما 

اخلدمات  يف  ال�سدارة  حتتل  اجلامعي 

الت�سخي�سية يف املنطقة حتت اإ�سراف طاقم 

موؤهل ومدرب بالكامل، بالإ�سافة اإىل اأحدث 

املبتكرة  والتقنيات  والأجهزة  املعدات 

الأكرث  الطبية  الفحو�سات  لإجراء  احلديثة 

وفعالية  النتائج  دقة  ي�سمن  مبا  تعقيداً 

العالج.

هجر�س،  �سهى  الدكتورة  اأعربت  وقد 

الدم  وبنك  الطبية  املختربات  رئي�س 

الإجناز  بهذا  اعتزازها  عن  بامل�ست�سفى 

من  �سنوات  جلهود  كثمرة  جاء  الذي 

اإدارة  من  امل�ستمر  والدعم  املتوا�سل  العمل 

اهتماماً  تويل  اأنها  موؤكدة  امل�ست�سفى، 

بالتحاليل  العاملية  املعايري  بتطبيق  بالغاً 

تقنيات  تاأمني  خالل  من  وذلك  املخربية، 

متطورة ت�ساعد يف اإجناز تلك الفحو�سات يف 

اأقل وقت وباأعلى دقة وجودة ممكنة، بحيث 

يتم احلد ب�سكل نهائي من الأخطاء الب�سرية 

وهو ما ي�سهم يف توفري اأعلى امل�ستويات من 

الرعاية الت�سخي�سية والعالجية..

رئي�س  دبا�س  ب�سار  الدكتور  اأكد  وقد 

اخلدمات  مب�ستوى  اإعجابه  التدقيق  فريق 

حمد  امللك  م�ست�سفى  يف  املقدمة  املختربية 

حكومة  اهتمام  تعك�س  والتي  اجلامعي 

وجودة  ال�سحي  بالقطاع  البحرين  مملكة 

اخلدمات الطبية املقدمة.

املختربات  ق�سم  اأن  بالذكر  واجلدير 

الأق�سام  اأوائل  من  يعد  الدم  وبنك  الطبية 

الكلينيكية التي با�سرت العمل يف م�ست�سفى 

وقد  التاأ�سي�س.  منذ  اجلامعي  حمد  امللك 

يلزم  ما  ذلك احلني كل  منذ  الق�سم  قدم هذا 

ت�سخي�سية  ونتائج  حتاليل  من  الأطباء 

يتم  حيث  الأمرا�س.  ملختلف  الدقة  عالية 

النظام  خالل  من  املخربية  النتائج  اإ�سدار 

جميع  يربط  الذي  اخلا�س  الإلكرتوين 

اأق�سام امل�ست�سفى باملخترب، كما يوفر الق�سم 

اختبار احلم�س النووي DNA ولأول مرة 

اأعلى  يف مملكة البحرين مما ي�سمن توفري 

الأمرا�س  عن  الك�سف  يف  الدقة  من  درجة 

الآمن  الدم  وتوفري  الدم  بوا�سطة  املنتقلة 

اللتهابات  على  والق�ساء  الأوقات  كل  يف 

اأو  الدم  نقل  عمليات  بعد  احلدوث  الواردة 

تقليل احتمالية حدوثها لأدنى ن�سبة ممكنة.

ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل 
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ت�صمنت عدًدا من املجالت من �صمنها البحوث والتطوير والذكاء ال�صطناعي والعناية بالأطفال

�صركات عاملية يف جمال التدريب ت�صتثمر يف البحرين
جنح جمل�س التنمية القت�سادية يف ا�ستقطاب 

جمال  يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات  من  عدد 

البحرين  مملكة  يف  لال�ستثمار  وذلك  التدريب، 

�سمن خطة املجل�س ال�سرتاتيجية لتعزيز املهارات 

يبقى  اأن  ل�سمان  والعمل؛  للبحرينيني  املتنوعة 

البحريني اخليار الأمثل للتوظيف.

واأطلق مركز مينا التدريبي فرًعا له يف مملكة 

يف  معا�سرة  تدريبية  برامج  �سيوفر  البحرين 

والبيانات  والتطوير،  والبحوث  الإدارة  جمالت 

الأحياء  وتربية  ال�سطناعي،  والذكاء  الكبرية، 

املراأة  الربامج  هذه  ت�ستهدف  حيث  املائية، 

املهنية  التخ�س�سات  اأ�سحاب  وجميع  البحرينية 

العاملة.

ويف الوقت نف�سه قامت موؤ�س�سة مونتي�سوري 

هولندا  ومقّرها  العاملية  ال�سهرة  ذات  الدولية 

كاأول  البحرين  مملكة  يف  لها  مركز  بافتتاح 

م�سروع من نوعه يف ال�سرق الأو�سط، حيث تقدم 

ماريا  الدكتورة  وفل�سفة  روؤى  على  يعتمد  منهًجا 

الذاتية،  بالدوافع  النمو  تعزيز  يف  مونتي�سوري 

العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  جتربتها  متت  والتي 

اإذ �سيقدم املركز دورات متعددة  منذ عام 1929، 

احتياجاتهم  خالل  من  الأطفال  اإر�ساد  على  تركز 

التنموية.

اإطالق  نيتها  عن  البحرين  »فابالب«  واأعلنت 

خلق  يف  املهارات  تطوير  على  �سرتكز  اأكادميية 

من  الأدنى  واحلد  الأولية  النماذج  وت�سميم 

تقنيات  با�ستخدام  للتطبيق  القابلة  املنتجات 

خططها  جانب  اإىل  احلديثة،  الرقمي  الت�سنيع 

لتاأ�سي�س مركز وطني للبحوث والتطوير.

مركز  مدير  جابري  ثناء  الأ�ستاذة  وقالت 

اأول  نرى  اأن  »ي�سعدنا  مونتي�سوري«:  »املنامة 

الأو�سط  ال�سرق  يف  مونتي�سوري  تدريب  مركز 

اأعرب  اأن  واأود  البحرين،  مملكة  يف  اأبوابه  يفتح 

عن تقديري للدعم الذي تلقيناه من اململكة والدور 

الذي لعبه جمل�س التنمية القت�سادية والعديد من 

الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية الأخرى، وهو ما 

فكرته  املركز وحتويل  باإطالق  الت�سريع  اأ�سهم يف 

اإىل حقيقة واقعة«.

ومن جهتها قالت املهند�سة دعاء العايل، مديرة 

فاب لب البحرين: »تعترب البحرين البيئة املثالية 

ريادة  تعزيز  اأهدافنا يف  اأعمالنا وحتقيق  لتطوير 

بيئة  باعتبارها  ال�سابة  املواهب  وتطوير  الأعمال 

حتظى بقوة عاملة موؤهلة«.

املدير  املديفع  علي  لل�سيد  ت�سريح  ويف 

التنمية  مبجل�س  لال�ستثمارات  التنفيذي 

القت�سادية بهذه املنا�سبة قال: »ن�سعى يف جمل�س 

ال�ستثمارات  ل�ستقطاب  القت�سادية  التنمية 

اأن  ويهمنا  الوظائف،  خلق  يف  للم�ساهمة  العاملية 

ي�ستفيد البحرينيون من الفر�س املتاحة يف قطاع 

التعليم والتدريب، ويتواكب هذا مع خطة التعايف 

يف  و�ست�سهم  احلكومة  اأطلقتها  التي  القت�سادي 

العاملة  القوة  مهارات  �ستنمي  التي  الفر�س  خلق 

كما  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف  البحرينية 

وجاذبة  لالأعمال  موؤاتية  ببيئة  البحرين  وتتميز 

للموؤ�س�سات واملراكز التعليمية والتدريبية العاملية 

التي  التناف�سية  املزايا  من  لال�ستفادة  ت�سعى  التي 

تتيحها بيئة الأعمال يف اململكة«.

وقد حلت مملكة البحرين يف املرتبة الأوىل على 

 ICT« تقرير  يف  اخلليجية  التعاون  جمل�س  دول 

يف  املتقدمة  املواهب  بتوافر  يتعلق  فيما   »Price
الربجمة احلا�سوبية، كما وقامت »�سيتي« باإطالق 

ال�سرق  منطقة  يف  للتكنولوجيا  مراكزها  اأوىل 

مما  البحرين  مملكة  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

�سي�سهم يف خلق 1000 وظيفة يف جمال التحول 

الرقمي والربجمة للبحرينيني خالل العقد القادم.

علي املديفع

اإميان جملي �صفرية لـ»IBIS« يف ال�صرق الأو�صط  

مت تعيني اإميان جملي، املدير العام ل�سركة البحرين 

لكل  ممثلًة   »IBIS«لـ �سفرية   ،)bni( للتاأمني  الوطنية 

بالذكر  واجلدير  الأو�سط.  وال�سرق  البحرين  مملكة  من 

اأن برنامج IBIS Ambassadors هو تعاون جديد بني 

اإ�سالح  جمال  يف  عامليني  وخرباء   IBIS Worldwide
حوادث ال�سيارات.

�سيعمل �سفراء IBIS على جمع معرفتهم ال�سخ�سية 

قادة  من  �سبكة  لتطوير  العامليني  ال�سناعة  خرباء  مع 

الفكر. حيث �سيوفر هوؤلء الأفراد حمتوى فريًدا ومبتكًرا 

يف  �ست�ساهم  والتي  التجارية،   IBIS لعالمة  مرادًفا 

حت�سني قطاع اإ�سالح حوادث ال�سيارات يف جميع اأنحاء 

العامل. وتعليًقا على تعيينها، قالت اإميان جملي: »اإنه ملن 

 IBIS دواعي �سروري تعييني ك�سفرية لربنامج �سفراء 

حيث �سي�ساعد IBIS يف الرتقاء مبجال اإ�سالح حوادث 

البحوث  القطاعات من خالل  عاملًيا يف جميع  ال�سيارات 

التوا�سل  وفر�س  ال�سطناعي  والذكاء  الأهمية  ذات 

اأكون  وتبادل اخلربات بني الأع�ساء. واإنني فخورة باأن 

يف  خالله  من  اأتطلع  والذي  املتميز  الكيان  لهذا  �سفرية 

اأهداف  تعزيز  اإىل  التاأمني  جمال  يف  بخرباتي  امل�ساهمة 

برفع  ال�سيارات  ت�سليح  ور�س  لقطاع  الدويل  املنتدى 

والأ�سواق  القطاع  ومعايري  ومهارات  �سالمة  م�ستوى 

التغيري  ودعم  ال�سيارات،  حوادث  لإ�سالح  العاملية 

على  للرتكيز  عمل  اإطار  وتوفري  العامل  حول  الإيجابي 

هذه الركائز الثالث«.

اأكادميية اخلليج للطريان ومعهد ال�صيف 

للتدريب ال�صحي يوقعان اتفاقية تعاون

للطريان  اخلليج  اأكادميية  وقعت 

»GAA« اتفاقية �سراكة مع مركز ال�سيف 

للتدريب ال�سحي للرتويج وتقدمي دورات 

تتكون  التي  الأمريكية  القلب  جمعية 

الأ�سا�سي(  احلياة  )دعــم   »BLS« من 

الأولية  )الإ�سعافات   »Heartsaver«و

الرئوي(. القلبي  والإنعا�س 

ال�سيف  ملركز  التعاون  هذا  و�سي�سمح 

بتقدمي   ،»SHTC« ال�سحي  للتدريب 

يف  دورات  من  تتكون  �ساملة  برامج 

ودورات   ،»BLS« الأ�سا�سي  احلياة  دعم 

القلبي  والإنعا�س  الأولية  الإ�سعافات 

 .»Heartsaver« والرئوي

الرئي�س  علق  املنا�سبة  ــهــذه  وب

للطريان  اخلليج  لأكادميية  التنفيذي 

»ي�سعدنا  قائالً:  العبا�سي  ظافر  الكابنت 

تدريب  مركز  مع  ال�سراكة  اتفاقية  توقيع 

�سراكة  هــذه  تكون  اأن  اآملني  ال�سيف، 

تقدم  مميزة  نتائج  اإىل  تــوؤدي  ناجحة 

اأعلى معايري التدريب والتعليم يف جمال 

قدراتنا  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  ال�سحة، 

يف  البحرينية  العاملة  القوى  تاأهيل  يف 

وخارجها«. الطريان  �سناعة 

التنفيذي  الرئي�س  قالت  ومن جانبها، 

ال�سحية  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

التواجد  �سروي  دواعي  ملن  »اإنه  »نهرا«: 

الر�سمي  التوثيق  مًعا  لن�سهد  اليوم  معكم 

لتوقيع اتفاقية التعاون فيما بني اأكادميية 

للتدريب  ال�سيف  مركز  وبــني  اخلليج 

من  املحفل  هذا  ال�سحي، حيث جنتمع يف 

الإنعا�س  )�سهادة  برناجمكم  تد�سني  اأجل 

القلب  جمعية  من  املعتمد  الرئوي  القلبي 

�سك  بال  �سيخدم  ــذي  وال الأمريكية(، 

ال�سحيني  املمار�سني  من  كبرية  �سريحة 

جمال  يف  للعاملني  ــا  واإمن للح�سر  ل 

يف  ذلك  �سي�سب  وبالتايل  ا  اأي�سً الطريان 

واملراجعني  املر�سى  وخدمة  م�سلحة  يف 

اأف�سل  على  وح�سولهم  وامل�سافرين 

اأعرب  اأن  اأود  هنا  ومن  املمكنة،  النتائج 

الأكادميية  لأعمال  الهيئة  دعم  عن  لكم 

ال�سحي  للتدريب  ال�سيف  مركز  واأعمال 

اأهمية ال�سراكة املجتمعية بني  انطالًقا من 

اململكة«. موؤ�س�سات 

مركز  رئي�س  علق  جانبه،  ومــن 

�سامي  ال�سحي  للتدريب  ال�سيف 

اأن  �سرورنا  دواعي  ملن  »اإنه  الب�سيط: 

التعاون  اتفاقية  بتوقيع  اليوم  نحتفل 

ومركز  للطريان  اخلليج  اأكادميية  بني 

والتي  ال�سحي،  للتدريب  ال�سيف 

القطاعني  بني  جوهرية  �سراكة  �ستكون 

حيث  مــن  �سك  بــال  واخلــا�ــس  الــعــام 

والتعليمية«. التدريبية  املخرجات 
 اإميان جملي



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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احتفاالت  ظّل  يف  �سكنية  وحدة  األفي  توزيع 

اململكة باأعيادها الوطنية اأدخل البهجة يف قلوب اآالف 

للجهود  وفخٍر  باعتزاٍز  تنظر  التي  البحرينية  االأ�سر 

واخلدمية  التنموية  امل�ساريع  يف  اجلبّارة  احلكومية 

الكربى لتحقيق احلياة الكرمية جلميع املواطنني.

من اأبوظبي القمة االأوىل عام 1981م  

اإىل الريا�ض القمة اخلليجية 42 عام 2021

و�سعوبنا  دولنا  م�سرية  تعزز  خليجية  قمة 

ب�سمة  تاأ�سي�ض#جمل�ض_التعاون_اخلليجي  اخلليجية.. 

را�سخة لقادة موؤ�س�سني راحلني.
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اأول  يجري  مارك�ين  غ�لييلم�  العامل   -  1901

ات�شال ل�شلكي.

يف  برينابي�  �شانتياغ�  ملعب  اإفتتاح   -  1947

مدريد.

1957 - تاأ�شي�ص الهالل الأحمر املغربي.

اجل�لن  ب�شم  قراًرا  ت�شدر  اإ�شرائيل   -  1981

ال�ش�ري املحتل، وفر�ص قان�نها عليه، واملجتمع الدويل 

يقابل القرار بالرف�ص.

1988 - ال�ليات املتحدة ت�افق للمرة الأوىل على 

اإجراء مباحثات مبا�شرة مع منظمة التحرير الفل�شطينية 

وذلك منذ اعرتاف الأمم املتحدة باملنظمة كممثل �شرعي 

املتحدة  الأمم  ع�ش�ية  ومنحها  الفل�شطيني  لل�شعب 

ب�شفة مراقب.

2003 - رئي�ص باك�شتان برفيز م�شرف ينج� من 

حماولة اغتيال هي الثالثة منذ ت�ليه ال�شلطة.

كاأط�ل ج�شر  ميل� ر�شمًيا  افتتاح ج�شر   -  2004

يف العامل.

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  قادة   -  2009

بني  الكهربائي  الربط  م�شروع  الك�يت  من  يطلق�ن 

دولهم.

2013 - مركبة ت�شاجن اآه-3 ال�شينَيّة تهبط على 

ل  اأَوّ بذلك  لُت�شبح  »ي�ت�«،  م�شبار  القمر حاملًة  �شطح 

مركبة تفعل ذلك ُمنذ �شنة 1976م.

2017 - �شركة والت ديزين تعلن عن ا�شتح�اذها 

�شينت�ش�ري  فر�شت  »ت�نتي  �شركة  اأ�ش�ل  معظم  على 

ف�ك�ص« مقابل 52.4 مليار دولر.

�شريالنكا تك�شف عن اأكرب اأحجار الياقوت الأزرق
ك�شفت �شركة اأحجار كرمية يف �شريالنكا النقاب عن ج�هرة نادرة تزن 

310 كيل�غرامات، قالت اإنها اأكرب اأحجار الياق�ت الأزرق التي مت العث�ر 

عليها حتى الآن.

وقالت الهيئة ال�طنية لالأحجار الكرمية واملج�هرات يف �شريالنكا اإنها 

عينات  على خم�ص  الكرمية  الأحجار  اختبارات حتديد  من  �شل�شلة  اأجرت 

ماأخ�ذة من احلجر، وفق »اأ�ش��شيتد بر�ص«.

ويف خطاب امل�شادقة الذي مت تقدميه اإىل املالكني الذين ك�شف�ا النقاب 

عن احلجر اأم�ص الأحد، قالت الهيئة: »على حد علمنا، هذه العينة هي يف 

ال�اقع عينة نادرة ومل يتم ت�شجيلها يف امل�ؤلفات اجلي�ل�جية«.

واأ�شاف اأنه عندما متت اإزالة الطبقة اخلارجية للفح�ص، اأظهر اجلزء 

اأن  اإىل  ي�شري  ما  الرقيق،  الأزرق  بالل�ن  اجل�دة  متفاوت  مظهًرا  الداخلي 

احلجر ه� ياق�ت اأزرق.

وقال �شانكا روانديثا، مدير معهد الأحجار الكرمية يف راتناب�را، وهي 

ال�شركة التي متتلك حاليا احلجر ال�شخم، اإن املالكني يخطط�ن للح�ش�ل 

على خدمات مثمن حملي اأو اأجنبي لالأحجار الكرمية قريًبا لتحديد �شعر 

احلجر.

ذكرت تقارير هندية اأم�ص الإثنني اأن املمثلة الهندية 

كارينا كاب�ر اأ�شيبت بفريو�ص ك�رونا.

واأفادت �شحيفة تاميز اأوف اإنديا باأن كارينا »41 

عاًما«   40« اأرورا  اأمريتا  واملذيعة  املمثلة  و  عاًما« 

اأ�شيبتا بفريو�ص ك�رونا.

مكافحة  ق�اعد  اإنهما خرقتا  العالم  و�شائل  وقالت 

الفرتة  يف  حفالت  عدة  وح�شرتا  ك�رونا  فريو�ص 

الأخرية.

اإ�شابة املمثلة

الهندية كارينا كابور بكورونا

الرجل اخلارق.. تلقى لقاح كورونا 10 مرات خالل يوم واحد

اأن  الربيطانية  ذكرت �شحيفة »ديلي ميل« 

ا ما تلقى اللقاح امل�شاد لفريو�ص ك�رونا  �شخ�شً

10 مرات يف ي�م واحد فقط.

ووقعت احلادثة يف ني�زيلندا، لكن مل يتم 

باأنه  تظاهر  الذي  الرجل،  ه�ية  عن  الك�شف 

�شخ�ص خمتلف يف كل مرة زار فيها مراكز طبية 

متعددة لتلقي اللقاح.

تلقي  خيار  اإىل  ذهب  الرجل  هذا  اأن  ويبدو 

من  عدد  طلب  على  بناء  مرات   10 اللقاح 

تداعياته  من  يخ�ش�ن  الذين  اللقاح،  مناه�شي 

عليهم، ودفع ه�ؤلء مبلًغا مالًيا لقاء ذلك.

الأ�شخا�ص  ه�ؤلء  اأن  ال�شلطات  وتعتقد 

حتى  �شخ�شياتهم  لنتحال  الرجل  دفع�ا 

يتمتع�ا باحلريات املتاحة لالأ�شخا�ص امللقحني 

يف ني�زيلندا، اإذ تفر�ص ال�شلطات يف البالد على 

م�اطنيها اإبراز �شهادة التطعيم يف اأماكن كثرية.

ولن تعزز اجلرعات الإ�شافية نظام املناعة 

من  اأكرث  ك�رونا،  فريو�ص  �شد  ال�شخ�ص  لهذا 

الآخرين الذين تلق�ا جرعتني ح�شب الت��شيات 

�ش�ف  املناعية  ال�شتجابة  نظام  لأن  الطبية، 

ي�شتقر بعدهما.

يف  ني�زيلندا  يف  ال�شلطات  حتقق  وبينما 

 10 اللقاح  على  ال�شخ�ص  هذا  ح�ش�ل  كيفية 

تاأثري  من  الطبي�ن  امل�ش�ؤول�ن  يخ�شى  مرات، 

اإجراءات  الآخرين، خا�شة مع ت�شديد  ذلك على 

حتديد ه�ية الذين �شيتلق�ن اللقاح.

ال�شحة ت�شجل 44 اإ�شابة ت�شوير- ح�شن قربان�سوارع البحرين تتزين بعبارت يف حب الوطن

جديدة بكورونا وتعايف 19 حالة

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

اأظهرت  عددها 20518 يف ي�م 13 دي�شمرب 2021، 

ت�شجيل 44 حالة قائمة جديدة منها 14 حالة لعمالة 

وافدة، و 22 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 8 حالت 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 19 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276374.

حالة  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  واحدة، 

و�شعها  حالة  اأن 340  واحدة، يف حني  حالة  العالج 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

341 حالة قائمة.
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زيادة الدعم لألسر محدودة الدخل بنسبة 10٪.. مجلس الوزراء: 

 ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بتوزيع 2000
وحدة سكنية على المواطنين قبل نهاية الشهر الجاري

 ت��رأس صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية 

أمس االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء.
ورف��ع المجل��س أص��دق التهان��ي والتبريكات إل��ى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل بمناس��بة احتفاالت مملك��ة البحرين بأعيادها 
الوطنية إحي��اًء لذكرى قيام الدول��ة البحرينية الحديثة في 
عهد المؤس��س أحمد الفات��ح كدولة عربية مس��لمة عام 
1783 ميالدي��ة، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة عاهل 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه مقاليد الحك��م، كما هنأ 
المجلس أبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بما 
حققته المملكة من إنجازات على كافة األصعدة والمجاالت 
في ظل المسيرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب 

الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
بعده��ا أش��اد مجل��س ال��وزراء بنتائ��ج المباحث��ات التي 
أجراه��ا حضرة صاح��ب الجاللة الملك المف��دى حفظه اهلل 
 ورعاه مع صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن س��لمان 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية السعودية، وما أكدته من وحدة الموقف 
والمصي��ر المش��ترك تج��اه مختل��ف القضاي��ا والتطورات 
اإلقليمي��ة والدولية، منوها المجلس بأهمية زيارة س��موه 
لمملك��ة البحرين ودورها في تعزيز آفاق العالقات األخوية 

والتعاون الثنائي.
كما أش��اد المجلس بمخرج��ات االجتم��اع الثاني لمجلس 
التنس��يق الس��عودي – البحريني برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب الس��مو 
الملك��ي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملكة العربية الس��عودية حفظهم��ا اهلل، والتي تدفع 
نح��و مزيد من التكامل بين البلدي��ن في مختلف المجاالت 
في إطار العالقات األخوية الراسخة، وأشاد المجلس في هذا 
الصدد بما تم مناقش��ته خالل مجلس التنسيق السعودي-
البحرين��ي من حزم��ة المش��اريع االس��تثمارية الكبرى في 
مملكة البحرين واس��تهداف الجه��ات والصناديق المعنية 
بالمملكة العربية الس��عودية استثمار 5 مليارات دوالر في 

المشاريع التنموية بالمملكة.
وأكد مجل��س الوزراء أن رؤى حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المفدى أعلت قيم التسامح وحوار الثقافات واألديان وجعلت 
المملكة نموذجًا يحتذى في هذا الجانب، وذلك في معرض 
ترحيب المجلس بافتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة 

في عوالي الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية.
ثم ن��وه المجلس بلقاء صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل مع أخيه صاحب الس��مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة رئيس الوزراء حاك��م دبي، وأخيه صاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة، وهنأ دولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة بنجاح س��باق جائ��زة االتح��اد للطيران 
الكب��رى للفورموال1، منوها بالجه��ود المبذولة إلنجاح هذا 

التجمع الرياضي الهام وإظهاره بالصورة التي تعزز مكانة 
المنطقة في عالم سباق السيارات.

وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية، فقد ثمن مجلس الوزراء 
الدور الذي يضطلع به منتس��بو وزارة الداخلية في ترس��يخ 
األمن بما يدعم المنجزات الوطنية، مش��يرًا إلى ما تش��كله 
زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل لوزارة الداخلية مؤخرًا من 
تأكيد عل��ى التقدير للدور الذي يضطلع به رجال الش��رطة 

في حمل مسؤولية األمن.
بعد ذلك اس��تذكر المجلس بمناسبة يوم الشهيد، شهداء 
الواج��ب الذي��ن قدم��وا أرواحهم ف��داًء لوطنه��م وأمتهم، 
ضاربي��ن أروع المثل ف��ي التضحية والفداء، س��ائاًل اهلل عز 
وج��ل أن يرحم ش��هداء الوط��ن األب��رار وأن يحفظ مملكة 

البحرين ويديم عليها نعمة األمن واالستقرار.
بعدها قرر المجلس زيادة الدعم المقدم عبر برنامج الدعم 
المالي لألس��ر محدودة الدخل بنسبة 10%، وذلك في ضوء 
التوافق الذي تم بهذا الشأن مع مجلس النواب، حيث أعرب 
مجلس الوزراء عن ش��كره وتقديره ألعض��اء مجلس النواب 
ومجلس الشورى على ما يبدونه من حرص دائم على تعزيز 
التعاون بين الس��لطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم 
مس��يرة التنمي��ة ويعود بالنف��ع على المواط��ن، كما وجه 
الش��كر إلى اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية واالقتصادية 
والتوازن المالي برئاس��ة نائب رئي��س مجلس الوزراء على 

جهودها الطيبة.
بعده��ا وفي إطار التوجيهات الملكية الس��امية بتوفير 40 
ألف وحدة س��كنية، أمر صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء بتوزي��ع 2000 وحدة س��كنية على 
المواطنين واس��تكمال توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري، 
وكلف وزارة اإلس��كان باتخ��اذ كافة االس��تعدادات الالزمة 
للش��روع في توزيع الوحدات اإلس��كانية ضمن مش��روعات 
مدينة شرق س��ترة ومدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة 

شرق الحد.
بعدها أك��د المجلس الح��رص على المتابعة المس��تمرة 
للتط��ورات العالمية بش��أن فيروس كورون��ا »كوفيد19« 
وتحوراته، مشددًا على أهمية الوعي بأن جرعتي التطعيم 
المضاد للفيروس يتطلب معها الجرعة المنش��طة لتعزيز 
فاعليته��ا ف��ي توفير الحماي��ة الالزمة بم��ا يضمن صحة 

وسالمة الجميع.
بع��د ذلك أع��رب المجلس ع��ن أصدق تمنيات��ه بالتوفيق 
والنج��اح الجتماع الدورة الثانية واألربعين للمجلس األعلى 
لمجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية الذي تس��تضيفه 
المملك��ة العربية الس��عودية ي��وم غد الثالث��اء، والخروج 
بقرارات وتوصيات تعزز مس��يرة العمل الخليجي المشترك 

وتحقق تطلعات شعوب المنطقة.
ث��م أعرب المجل��س عن تعاط��ف البحري��ن وتضامنها مع 
حكومة وشعب الواليات المتحدة األمريكية الصديقة جراء 
اإلعص��ار الذي ضرب عددًا م��ن الواليات، معربًا عن خالص 
التعازي والمواساة ألسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب 

األمريكي الصديق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
بعده��ا نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول 

أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بشأن تسمية وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ليكون الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية 

عن مؤسسة التنظيم العقاري.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية، 
بش��أن مذك��رة تفاهم بي��ن جهاز المس��احة والتس��جيل 
العق��اري ووزارة الدف��اع بالوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة 
بخصوص أنشطة المسح البحري )الهيدروغرافيا( واألنشطة 

المرتبطة.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية والتشريعية 
بش��أن رد الحكومة على ث��الث اقتراحات برغبة مقدمة من 

مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكرة وزير اإلس��كان بش��أن آخر مس��تجدات المشاريع 
اإلسكانية.

ثم أخذ المجلس علمًا من خالل التقارير الوزارية المرفوعة 
من الوزراء، بش��أن المش��اركة ف��ي ال��دورة 150 للمجلس 
الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمش��اركة 
في الدورة 29 للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسياحة 

والدورة 24 للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

 زيارة ولي العهد السعودي أكدت
وحدة الموقف المشترك تجاه مختلف القضايا

 شهداء الواجب قدموا أرواحهم
فداًء لوطنهم وضربوا أروع المثل بالتضحية

 رؤى الملك أعلت قيم التسامح وحوار 
الثقافات واألديان وجعلت البحرين نموذجًا يحتذى

جرعتا التطعيم المضاد لفيروس »كورونا« تتطلب الجرعة المنشطة

 وزير األشغال المسؤول أمام السلطة 
التشريعية عن مؤسسة التنظيم العقاري
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خالل رعايته احتفال مراكز الرعاية الصحية األولية باألعياد الوطنية

 محمد بن عبداهلل: منجزات حضارية 
شامخة شهدتها البحرين في عهد الملك الزاهر

ضم��ن احتفاالت مملكة البحري��ن بأعيادها الوطنية إحياء 
لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس��س 
أحم��د الفاتح كدولة عربية مس��لمة ع��ام 1783 ميالدي، 
وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه مقالي��د الحكم، نظمت مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية فعالية وطنية تح��ت رعاية رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
بحض��ور وزي��رة الصح��ة فائقة الصال��ح، وعدد م��ن كبار 

المسؤولين بالقطاع الصحي بالمملكة.
ورفع رئيس المجلس األعلى للصحة أس��مى آيات التهاني 
والتبري��كات إلى المقام الس��امي لحض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وإل��ى صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، بمناس��بة احتف��ال مملك��ة البحري��ن بأعياده��ا 
الوطنية المجي��دة، معربًا عن االعتزاز بقيادة جاللة الملك 
المفدى، وبما تواصل المملك��ة إنجازه من خطوات كبيرة 
عل��ى طريق التق��دم والتنمية والرخاء، ف��ي ظل توجيهات 
جالل��ة المل��ك المفدى ومتابع��ة صاحب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء وحرصهم��ا الدائم على 
دعم ومس��اندة المش��اريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير 
منظوم��ة الخدمات الصحية في المملكة وفق أعلى معايير 
الجودة والكفاءة والتنافسية. ونوه إلى أن هذه االحتفاالت 
الوطني��ة تأتي هذا الع��ام في ظل تق��دم ملحوظ وعودة 
ميس��رة الحي��اة العامة وف��ق اإلج��راءات االحترازية بعون 
اهلل وتوفيق��ه وبتعاون جميع األطراف، مثمنًا اإلس��هامات 

الكبيرة لمنتس��بي مراكز الرعاية الصحية في كافة مراحل 
التصدي لجائحة كورونا وإنجاح حمالت الفحص والتطعيم 
والتواج��د الفاعل ف��ي مراكز العزل والع��الج على مدى ما 
يقارب العامين. وتطرق إل��ى أن المملكة قطعت خطوات 
ملموس��ة في تطوي��ر برنام��ج الرعاية الصحي��ة، في ظل 
التغيي��رات الش��املة التي يش��هدها القط��اع الصحي في 
المملك��ة تمهي��دًا لتطبيق نظام الضم��ان الصحي، وبأّن 
مب��ادرة التس��يير الذات��ي للرعاي��ة الصحي��ة األولية تعد 
من أه��م مبادرات برنام��ج الضمان الصح��ي، حيث تعتبر 
الرعاية الصحي��ة األولية حجر األس��اس للخدمات الصحية 
في المملكة، حيث يهدف مش��روع التسيير الذاتي لتعزيز 
ه��ذه المبادئ عب��ر خلق منظومة للصحة األولية، مس��يرة 
ذاتي��ًا من قبل مجلس األمناء و إدارة الرعاية األولية، تقدم 
خدمات صحي��ة متكاملة ومس��تدامة. وأش��اد في كلمته 
بجه��ود وزارة الصح��ة ومجلس األمن��اء واإلدارة التنفيذية 
لمراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية في س��رعة االنتهاء من 
تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء بتقديم الخدمات على مدار 24 س��اعة في 9 مراكز 
صحية بمختلف محافظات المملكة بما يس��هم في تطوير 
واس��تدامة خدمات القطاع الصحي وتعزيز كفاءته تحقيقًا 
لألهداف المنش��ودة، وقد ش��كلت نقلة نوعي��ة في توفير 
التغطية الصحية الش��املة على مدار الس��اعة بالقرب من 
المواطني��ن، وبع��ون اهلل تعالى س��تمضي المملكة قدمًا 

بإط��الق مزيد من المبادرات والمش��اريع الصحية والطبية 
بالت��وازي مع مب��ادرات تطوير الرعاية الصحية الش��املة، 
تجسيدًا ألهداف المسيرة التنموية الشاملة في ظل العهد 

الزاهر لجاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه.
إلى ذلك أعربت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة الدكت��ورة مري��م الجالهمة 
ع��ن بالغ فخره��ا بحصول جمي��ع مراكز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة -كأول جه��ات حكومي��ة- على ترخي��ص الهيئة 
الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، وذلك تنفيذًا 
للق��رار الصادر ع��ن رئي��س المجلس األعل��ى للصحة رقم 
)23 ( لس��نة 2021  بإص��دار الئحة اش��تراطات الترخيص 
للمؤسس��ات الصحي��ة الحكومي��ة والرقابة عليه��ا والذي 
نصت الم��ادة الرابعة من الئحته عل��ى أن » تخضع كافة 
المؤسس��ات الصحي��ة الحكومي��ة في مزاولته��ا ألعمالها 
للترخي��ص من الهيئة، وذلك وفقًا لألحكام واالش��تراطات 
واإلجراءات المنصوص عليها في القرار والالئحة والقرارات 
الص��ادرة تنفي��ذًا له��ا، وذل��ك لضم��ان الكف��اءة العالية 
والس��المة والسرعة الالزمة والفاعلية في تقديم الخدمات 
الصحية، وفقًا ألفضل األسس العلمية ومعايير الممارسة 

الصحية المعتمدة في المملكة«.
م��ن جانبها تقدم��ت الرئي��س التنفيذي لمراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة الدكتورة جليل��ة الس��يد بالحضور على 
تفضلهم والمش��اركة ف��ي الحفل والتكري��م، معربة عن 

بالغ س��عادتها بهاتين المناسبتين السعيدتين في شهر 
األفراح واألعياد المجيدة، التي نحتفل بها في ذكرى العيد 

الوطني، واالحتفال باإلنجازات الصحية.
يذكر أنه في ختام الحفل تم تكريم مجموعة من موظفي 
مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، وتم ع��رض فيلم حول 
اهتم��ام حكوم��ة المملكة بالصح��ة األولي��ة والتي أولت 
القطاع الصحي وصحة المواطني��ن اهتمامًا بالغًا، وتمثل 
ذلك في إنش��اء ش��بكة من مراكز الرعاية الصحية األولية، 
ف��ي مناط��ق المملكة المختلف��ة وقد وصل ع��دد المراكز 
الي��وم إلى 27 مرك��زًا صحيًا موزع��ة جغرافي��ًا على مواقع 
يسهل الوصول إليها وجاٍر التوس��ع فيها تلبية الحتياجات 

السكان.
وتمت��از الخدمات ف��ي الرعاية األولية ف��ي المملكة بأنها 
خدمات متميزة وذات كفاءة عالية وبش��هادات واعتمادات 
دولية؛ فالخدم��ات تضاهي ما يقدم في أكثر الدول تقدمًا 
في المج��ال الصحي، حيث حصلت مراك��ز الرعاية الصحية 
األولية على االعتماد الكندي بعد اس��تيفائها على %99.1 
من المعايير الدولية التابع��ة لهيئة االعتماد الكندي، إذ 
إن متطلبات الحصول على المس��توى الماس��ي يس��توجب 
تحقيق الج��ودة عن طري��ق تقييم المخرجات باس��تخدام 
األدلة والبراهين وأفضل الممارس��ات لتحس��ين الخدمات 
المقدم��ة، كم��ا حرصت عل��ى الحص��ول عل��ى الترخيص 
واالعتماد من الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية األمر الذي يعكس م��دى اهتمام مملكة البحرين 
باالرتق��اء بمس��توى الخدم��ات الصحي��ة وف��ق المعايي��ر 

الوطنية والعالمية.

تكريم مجموعة من موظفي مراكز الرعاية الصحية األولية

بناء أجهزة أمنية متطورة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في المنظومة

 نواب: الشرطة البحرينية تجاوزت 
التحديات وباتت محط أنظار العالم

أك��د أعضاء ف��ي مجل��س النواب أن الش��رطة 
البحرينية تج��اوزت كافة التحدي��ات وأصبحت 
محط أنظ��ار العالم أجمع، مش��يرين إلى بناء 
أجهزة أمني��ة متط��ورة بإدخ��ال التكنولوجيا 
في المنظوم��ة األمنية، منوهين إلى دور وزارة 
الداخلية في خفض معدالت الجريمة، ال سيما 
الجرائم المتعلقة باإلرهاب والس��رقة والقتل 
والمخ��درات، من خ��الل ما قدمته م��ن برامج 

توعوية وإرشادية وخطوات استباقية.
ورف��ع نائ��ب رئيس لجن��ة الش��ؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب النائب 
عيس��ى الدوسري أسمى آيات التهاني وخالص 
التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
بمناس��بة االحتفال بيوم الش��رطة البحرينية، 
مش��يرًا إلى ما تمثله هذه المناسبة العظيمة 
التي يفخر به��ا كل المواطن ومقيم على هذه 
األرض الطيبة، وذلك احتفااًل بإنجازات وجهود 
رجال شرطة البحرين المخلصين، وتضحياتهم 
النبيل��ة من أجل رفع��ة الوط��ن، ودورهم في 

تنمية المجتمع.
وأشاد الدوسري بالجهود األمنية الكبيرة التي 
يبذله��ا كافة منتس��بي وزارة الداخلية بقيادة 
وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، التي باتت اليوم محط أنظار 
العالم لما ُيلتم��س من تقدم وتطور ومهنية 
وتف��اٍن ف��ي خدم��ة الوط��ن فأس��همت تلك 
الجه��ود العظيم��ة بفضل م��ن اهلل في حفظ 
مكتس��بات الوطن، وتأمين سالمة المواطنين 
والمقيمي��ن، م��ا جعل مملك��ة البحرين تتبوأ 
مرات��ب متقدمة في مختل��ف المجاالت، وذلك 

انعكاسًا لما تتمتع به من أمن واستقرار.

ورفعت النائب فاطمة القطري أطيب التهاني 
والتبري��كات إل��ى وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة بمناسبة يوم 
الش��رطة البحريني الموافق 14 من ديس��مبر 
من كل عام، والذي يس��لط م��ن خالله الضوء 
عل��ى جهود رجال األم��ن المخلصين في حفظ 
وإرساء دعائم األمن واالس��تقرار في المملكة 
في ظل العهد الزاه��ر لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وقالت: »نحتفل هذا اليوم للتعبير عن مشاعر 
الوف��اء والتقدير لجه��ود الش��رطة البحرينية 
التي تتحمل مس��ؤوليات جسيمة في الحفاظ 
عل��ى األرواح والممتل��كات العام��ة والخاصة، 
وبس��ط األمن بم��ا يوفر أج��واًء محف��زة على 
العم��ل واإلنتاج واالس��تثمار والقيام بمختلف 
األنش��طة والفعاليات االجتماعي��ة والثقافية 
والرياضي��ة المختلفة«. وأش��ارت القطري إلى 
الدور المهم الذي تلعبه الش��رطة في تسهيل 
إنفاذ القوانين، ووض��ع الخطط التي تحد من 
وقوع الجرائم وتوفر الردع المناس��ب تجاه أي 
أعمال مخالفة للقانون، م��ا يعزز من أفضلية 
مملك��ة البحرين كبلد يس��وده األمن واألمان، 
وقادر عل��ى توفي��ر الحماية لجمي��ع مواطنيه 
والمقيمي��ن والزائري�����ن، منوه����ة بجه��ود 
الحكوم��ة بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، في توفير 
الدعم الالزم للش��رطة البحريني��ة، وتمكينها 
من أداء واجباتها بس��هولة تام��ة وفق أحدث 
الممارسات، والتعاون مع السلطة التشريعية 
ف��ي إقرار مختل��ف التش��ريعات الداعمة لنماء 

وتطور عمل وأداء الشرطة البحرينية.
كم��ا أش��اد رئي��س اللجن��ة النوعي��ة الدائمة 
لحقوق اإلنس��ان عضو لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطن��ي بمجلس النواب عمار 
البن��اي، بيقظة الجهاز األمن��ي وتأهبه الدائم 
للحفاظ عل��ى المكتس��بات الوطني��ة، مؤكدًا 
عل��ى أن الش��رطة البحريني��ة صم��ام األم��ان 
الطمأنين��ة  ونش��ر  األم��ن  الس��تتباب  األول 
لتبق��ى البحري��ن دوم��ًا واحة الس��الم في ظل 
أهلها الكرام. وأكد أن يوم الش��رطة البحريني، 
واإلخ��الص  الوف��اء  به��ا  تتجس��د  مناس��بة 
والتضحية والدفاع عن الوطن، وتعكس تاريخ 
ه��ذا الجهاز العظيم في حف��ظ األمن واألمان 
وحماي��ة الوطن، ألكثر من 100 عام، س��طرت 
خالله��ا أس��مى آي��ات التضحية والوف��اء، لما 
يتمتع به أفرادها من ش��هامة ونبل وإخالص 
لتراب هذا الوطن الغالي، فاإلنجازات العديدة 
لهذا الجهاز رفعت من مكانته وشأنه، في ظل 
العهد الزاهر لس��يدي حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى، حفظه اهلل ورع��اه. وأثنى البناي على 
دور الش��رطة البحريني��ة ف��ي دع��م النهض��ة 
الوطني��ة الش��املة، والمس��يرة التنموية، من 
خالل ترس��يخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، 
وحفظ حقوق اإلنس��ان والتأكي��د على تطبيق 
القانون، ومنح المواطنين والمقيمين حقوقهم 
الكاملة، وثباته كالس��د المنيع في مواجهة ما 

يقد يضر المجتمع ويهدد سلمه األهلي.
ورفع رئي��س لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي 
أس��مى آي��ات التهان��ي وخال��ص التبري��كات 
للمقام الس��امي لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وإل��ى صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مش��يرًا إلى »ما تمثله هذه المناس��بة 
العظيم��ة التي يفخر به��ا كل مواطن ومقيم 
عل��ى ه��ذه األرض الطيب��ة احتف��ااًل بإنجازات 

وجه��ود رج��ال ش��رطة البحري��ن المخلصين، 
وتضحياته��م النبيلة من أجل رفع��ة الوطن، 
ودورهم في تنمية المجتمع«. وأشاد بالجهود 
األمني��ة الكبي��رة التي يبذلها كافة منس��وبي 
وزارة الداخلي��ة بقيادة وزي��ر الداخلية الفريق 
أول ركن الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، 
الت��ي بات��ت الي��وم محط أنظ��ار العال��م لما 
ُيلتمس من تقدم وتطور ومهنية وتفاني في 
خدمة الوطن فأسهمت تلك الجهود العظيمة 
بفضل م��ن اهلل في حفظ مكتس��بات الوطن، 
وتأمين س��المة المواطني��ن والمقيمين، مما 
جعل مملك��ة البحرين تتب��وأ مراتب متقدمة 
ف��ي مختلف المج��االت، وذل��ك انعكاس��ًا لما 
تتمت��ع به من أمن واس��تقرار، مش��يرًا إلى ن 
الش��رطة البحريني��ة تجاوزت كاف��ة التحديات 
نتيجة للجهود الكبي��رة لبناء أجهزتها األمنية 

وتحديد المهام واالختصاصات.
وأّكد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألمن الوطن��ي بمجلس 
النواب أن الش��رطة البحرينية ش��ريك أساسي 
ف��ي جمي��ع المنج��زات الحضاري��ة والوطني��ة 
لمملك��ة البحرين، حي��ث إن الفضل يعود لها 
ف��ي توفير جمي��ع مقّومات االس��تقرار واألمن 
والتي هي ركن أساسي في أي عملية تنموية، 
مش��يرًا إلى أن النجاحات الكبيرة التي تحققها 
الش��رطة البحريني��ة رغ��م التحدي��ات الكبيرة 
التي فرضتها التط��ورات التكنولوجية أضحت 
دعامة أساسية في خطط التعافي االقتصادي 
واستدامة االقتصاد، سيما بالنظر إلى الجهود 
الكبي��رة الت��ي تبذلها الش��رطة عل��ى صعيد 
مكافح��ة الجرائ��م اإللكتروني��ة واالقتصادية 
والتصّدي لكاّف��ة عمليات القرصنة، وهو األمر 
الذي يمّك��ن المملكة من مواصل��ة إنجازاتها 

والحفاظ على مكتسباتها.
كما أكد النائب حمد الكوهجي أن يوم الشرطة 

يمثل فرصة للوقوف على تضحيات رجال األمن 
البواسل والذين قدموا أرواحهم ألمن واستقرار 
البحري��ن، حت��ى بات��ت البحرين واح��ة لألمن 
واألم��ان، موضح��ًا ان هذا اليوم يأت��ي عرفانًا 
وتكريمًا لما تقوم به الش��رطة البحرينية من 
تضحي��ات وعمل مخل��ص في حفظ اس��تقرار 
وأم��ن المملك��ة، متقدمًا بالتهنئ��ة إلى وزير 
 الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
وزارة  ومنتس��بي  ضب��اط  وكاف��ة  خليف��ة  آل 

الداخلية وقوات األمن العام. 
وق��ال إن الش��رطة البحرينية أثبت��ت كفاءتها 
واحترافيتها طوال المئة سنة الماضية، في بث 
األم��ن والطمأنينة وحماية األرواح والممتلكات 
أدن��ى  ف��ي  الجريم��ة  مع��دالت  جع��ل  مم��ا 
مس��توياتها، معربًا عن فخره واعتزازه بشرطة 
البحرين البواس��ل وما أثبتوه من كفاءة وقدرة 
عالي��ة، مما جع��ل البحرين نموذج��ًا في األمن 
ومقصدًا اقتصاديًا وس��ياحيًا واستثماريًا مهمًا 
نتيجة توفر عنصر التنمية األساس وهو األمن. 
وأك��د النائب عبدال��رزاق حط��اب أن االحتفال 
بيوم الشرطة يعد مناس��بة عزيزة على جموع 
الش��عب البحريني، حين إن تأس��يس ش��رطة 
البحرين منذ مائة عام، واس��تمرارها على نهج 
من التفاني واإلخالص يعد مصدر فخر واعتزاز 
لجمي��ع البحرينيي��ن، كم��ا أن التط��ور الهائل 
والمس��تمر في هيكل وزارة الداخلية خير دليل 
على القي��ادة الصائبة لمعال��ي وزير الداخلية 
 الفريق أول معالي الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل 

آل خليفة، وجميع منتسبي الوزارة.
وثمن حطاب الدور الكبير للش��رطة البحرينية 
في مجال حفظ األمن واالستقرار، واإلسهامات 
المقدم��ة الهادف��ة إل��ى ال��ذود ع��ن مصالح 
الوط��ن، والتضحي��ات الت��ي قام بها ش��هداء 
الواجب في س��بيل حفظ وص��ون وحماية هذا 

الوطن.
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 »حمد الجامعي« يحصل على االعتمادية 
الدولية من »األمريكية لعلم األمراض«

ق��ال قائ��د مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الش��يخ سلمان 
ب��ن عطي��ة اهلل آل خليف��ة إن إدارة 
ال��دم  وبن��ك  الطبي��ة  المختب��رات 
بالمستش��فى حصل��ت على ش��هادة 
االعتماد الدولية من الكلية األمريكية 
لعلم األم��راض )CAP( ليصبح بذلك 
أول مستش��فى حكوم��ي يحصل على 
ه��ذه الش��هادة للم��رة الثالثة على 
التوالي، م��ا يؤكد التزامها الراس��خ 
بتقدي��م أفض��ل الخدم��ات الطبي��ة 
معايي��ر  أعل��ى  وف��ق  والفحوص��ات 
المتبعة  والسالمة  والكفاءة  الجودة، 

عالميًا. 
وج��اء هذا اإلنجاز بع��د التقييم الذي 
قام��ت ب��ه اللجن��ة التابع��ة للكلية 

األمريكية لعلوم األمراض بالطريقة 
االفتراضية والمكون��ة من مجموعة 
م��ن األطب��اء واالختصاصيي��ن م��ن 
الواليات المتح��دة األمريكية، والتي 
عل��ى أثره��ا تق��رر تجدي��د ش��هادة 
االعتماد الستيفاء المختبرات الطبية 
لجمي��ع معايي��ر الج��ودة العالمي��ة 
واجتي��از كافة المتطلب��ات من خالل 
تطوي��ر العم��ل اإلداري والجاهزي��ة 
المتكاملة لتغطية احتياجات مرضى 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي 
ومرك��ز البحري��ن ل��أورام والكف��اءة 
العالي��ة للطاقم الطب��ي والفني، ما 
يجع��ل مختب��رات مستش��فى الملك 
حم��د الجامع��ي تحتل الص��دارة في 
المنطقة  التش��خيصية في  الخدمات 

تح��ت إش��راف طاقم مؤه��ل ومدرب 
أح��دث  إل��ى  باإلضاف��ة  بالكام��ل، 

والتقني��ات  واألجه��زة  المع��دات 
الفحوصات  إلجراء  الحديثة  المبتكرة 
الطبي��ة األكثر تعقي��دًا، بما يضمن 

دقة النتائج وفاعلية العالج.
الطبية  المختب��رات  رئي��س  وأعربت 
وبنك ال��دم بالمستش��فى الدكتورة 
س��هى هجرس ع��ن اعتزازه��ا بهذا 
اإلنجاز الذي جاء ثمرة لجهود سنوات 
والدع��م  المتواص��ل  العم��ل  م��ن 
المستش��فى،  إدارة  م��ن  المس��تمر 
مؤك��دة أنها تول��ي اهتمام��ًا بالغًا 
بتطبيق المعايير العالمية بالتحاليل 
المخبري��ة، وذل��ك من خ��الل تأمين 
تقني��ات متطورة تس��اعد ف��ي إنجاز 
تلك الفحوصات في أقل وقت وبأعلى 
دقة وج��ودة ممكنة، بحيث يتم الحد 

بش��كل نهائي من األخطاء البشرية، 
وه��و م��ا يس��هم ف��ي توفي��ر أعلى 
المستويات من الرعاية التشخيصية 

والعالجية.
فيم��ا أك��د رئي��س فري��ق التدقي��ق 
الدكتور بشار دباس إعجابه بمستوى 
الخدم��ات المختبري��ة المقدم��ة في 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامع��ي 
والتي تعكس اهتمام حكومة مملكة 
البحري��ن بالقط��اع الصح��ي وجودة 

الخدمات الطبية المقدمة.
يذك��ر أن قس��م المختب��رات الطبية 
وبنك ال��دم يعد من أوائل األقس��ام 
الكلينيكي��ة التي باش��رت العمل في 
مستش��فى الملك حمد الجامعي منذ 
التأس��يس. وق��د ق��دم هذا القس��م 

من��ذ ذلك الحين كل م��ا يلزم األطباء 
من تحاليل ونتائج تشخيصية عالية 
الدق��ة لمختلف األم��راض. حيث يتم 
إص��دار النتائ��ج المخبري��ة من خالل 
النظ��ام اإللكترون��ي الخ��اص ال��ذي 
يرب��ط جمي��ع أقس��ام المستش��فى 
بالمختبر، كم��ا يوفر القس��م اختبار 
الحمض الن��ووي DNA ألول مرة في 
مملك��ة البحرين، ما يضم��ن توفير 
أعل��ى درجة م��ن الدقة في الكش��ف 
عن األمراض المنتقلة بواسطة الدم 
وتوفي��ر الدم اآلمن ف��ي كل األوقات 
ال��واردة  االلتهابات  والقض��اء عل��ى 
الح��دوث بع��د عمليات نق��ل الدم أو 
تقلي��ل احتمالية حدوثه��ا إلى أدنى 

نسبة ممكنة.

الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل خليفة

مستمر بمركز البحرين للمعارض حتى 21 ديسمبر 

معرض الخريف يرفع المنتجات الجديدة المعروضة ٪20

أن��اب وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة 
البحري��ن  هيئ��ة  إدارة  مجل��س  رئي��س 
للس��ياحة والمعارض زايد بن راش��د الزياني 
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض الدكت��ور ناصر قائ��دي الفتتاح 
النس��خة ال� 32 من »مع��رض الخريف« الذي 
يق��ام برعايته، حيث يس��تمر المعرض على 
مدى تس��عة أيام من 13 وحتى 21 ديسمبر 
الج��اري على أرض مرك��ز البحرين للمعارض 

والمؤتمرات.
ويشارك في المعرض هذا العام قرابة 600 
من تج��ار التجزئة م��ن 18 دول��ة بما فيها 
البحري��ن والس��عودية والكويت وفلس��طين 
وإندونيسيا  والسودان وتونس وس��نغافورة 
وتايلن��د وتركي��ا وبولندا، كما تش��ارك كل 
من الصين ومصر والهند وباكستان وعمان 
واليمن واإلمارات العربية المتحدة والكويت 
بجناح وطني يعرضون فيه أفضل منتجاتهم.
ويق��دم مع��رض الخريف ه��ذا الع��ام زيادة 
20% ف��ي المنتج��ات الجدي��دة المعروضة، 
بما فيه��ا األطعمة واألغذي��ة المتخصصة، 
والديك��ور  التجمي��ل  ومنتج��ات  واألزي��اء 
المنزل��ي والمنتج��ات التكنولوجية واأللعاب 
المعروض��ات  والكثي��ر م��ن  والمنس��وجات 
األخ��رى، ويق��ام عل��ى هام��ش المع��رض 
العديد م��ن الفعالي��ات الترفيهية، بما في 
ذل��ك مناط��ق مخصص��ة ل��أكل واأللعاب، 
 وس��وق المزارعين، إضافة إلى ف��رق غنائية 

بحرينية وعربية.
هذا وق��د أعرب الرئي��س التنفي��ذي لهيئة 
البحرين للس��ياحة والمعارض الدكتور ناصر 
قائ��دي ف��ي تصريح له خ��الل االفتتاح حيث 
قال »إننا س��عداء إزاء ع��ودة معرض الخريف 
لالنعقاد بع��د فترة من التأجيل االضطراري 
نتيجة الظ��روف االس��تثنائية التي فرضتها 
جائح��ة كورون��ا، الفت��ًا إل��ى أن ع��ودة هذا 
المعرض الفري��د من نوعه تبش��ر بتعافي 
قطاع صناع��ة المعارض ف��ي البحرين، وما 
لذلك من انعكاس��ات إيجابية عل��ى الحراك 

التجاري والسياحي بشكل عام«.

ونوه قائدي بالجهود التي يبذلها القائمين 
عل��ى مع��رض الخري��ف على صعيد حس��ن 
التنظيم واس��تقطاب عارضين من عدد كبير 
من ال��دول وتحقيق تطلع��ات ورغبات الزوار 
والمتس��وقين من أفراد وعوائل المواطنين 
والمقيمي��ن الت��ي تترق��ب ه��ذا المعرض 
للحص��ول عل��ى أفض��ل الع��روض بأس��عار 

تنافسية.
وأشار إلى أن تزامن معرض الخريف هذا العام 
م��ع عطلة العي��د الوطني لمملك��ة البحرين 
يجعل من زيارته محط��ة مهمة على أجندة 
المواطني��ن والمقيمين، إضافة إلى الس��ياح 

وال��زوار الذي��ن يقص��دون مملك��ة البحرين 
للمش��اركة والتمت��ع بفعالي��ات االحتف��ال 
بالعي��د الوطني بما في ذلك الفعاليات التي 
تقيمها هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض 

تحت شعار #في_حب_البحرين
وأك��د قائدي على صعي��د ذي صلة أن هيئة 
البحري��ن للس��ياحة والمع��ارض ل��ن تدخر 
جهدًا ف��ي توفير كل الدعم ال��الزم لمختلف 
واإلقليمي��ة  المحلي��ة  المع��ارض  ش��ركات 
والعالمي��ة الت��ي تعم��ل م��ن أج��ل تنظيم 
مختل��ف الفعاليات واألنش��طة ف��ي مملكة 
البحري��ن، وذلك لما لصناع��ة المعارض من 

أهمي��ة في تحقيق األه��داف الطموحة التي 
البحرين الس��ياحية  تضمنتها اس��تراتيجية 

.2026-2022
يذكر أنه وتماش��يًا مع المستوى األخضر في 
مملك��ة البحرين لنظام اإلش��ارات الضوئية، 
س��يكون معرض الخري��ف مفتوح��ًا لأفراد 
الُملقحين وغير الُملقحين، ووفقًا لإلرشادات 
الحكومية الموضوعة له��ذه الفعالية، فيما 
يعد التس��جيل عب��ر اإلنترنت لكل مش��ارك 
إلزامي��ًا هذا العام، بغ��ض النظر عن العمر، 
www.theautumnfair. وذل��ك عب��ر موق��ع

com

المالكي: تعزيز العالقات مع 
الكويت في المجاالت التعليمية

اجتمع س��فير البحرين لدى دولة الكويت السفير صالح المالكي، مع 
رئيس جامعة الكويت باإلنابة الدكتور بدر البديوي.

وخالل اللقاء، أش��اد الس��فير صالح علي المالكي بالعالقات األخوية 
التاريخي��ة الت��ي ترب��ط بي��ن البحرين ودول��ة الكويت الش��قيقة، 
وما تس��تند عليه من أس��س راس��خة من وش��ائج القربى والمصير 
المش��ترك، مؤك��دا أهمية الدفع به��ذه العالقات نح��و آفاق أرحب 
وخاص��ة في المج��االت التعليمي��ة والثقافية، معربا ع��ن تقديره 

للمنح الدراسية التي تقدمها جامعة الكويت للطلبة البحرينيين. 
م��ن جانبه، أع��رب البديوي عن س��عادته بلقاء الس��فير المالكي، 
مش��يدا بالمس��توى المتميز للعالقات األخوية بين البحرين ودولة 
الكوي��ت، مؤكدا أهمية مواصلة التنس��يق المش��ترك بين مملكة 

البحرين ودولة الكويت في مجال التعليم العالي.
حضر اللق��اء، المستش��ار الثقافي في س��فارة البحري��ن لدى دولة 

الكويت لولوة البنعلي.

دعت الصناديق للمشاركة الفاعلة إلنجاح المبادرة

جمعيات حقوقية: »مبادرة« فكرة رصينة 
ومتميزة تعكس نظرة استشرافية للمستقبل

الحقوقيي��ن  جمعي��ة  أش��ادت 
صف��ة  ذات  »منظم��ة  البحريني��ة 
استش��ارية ف��ي األم��م المتحدة« 
لح���ق��وق  م���ب��ادئ  وج���معي��ة 
اإلنس��ان وجمعية »مع��ًا« لحقوق 
اإلنس��ان وجمعية المرصد لحقوق 
العامة  النياب��ة  اإلنس��ان بمبادرة 
»رعاي��ة«، مؤك��دة أنه��ا مب��ادرة 
متقدمة بما تمثله من فكر وآليات 
عمل رصين��ة ومتميزة، وتوفر أكبر 
قدر من الرعاية والحماية لأس��رة 
والطف��ل، بم��ا يحق��ق المصلح��ة 
الفضلى الت��ي تنادي بها الصكوك 
واالتفاقي��ات والمواثي��ق الدولي��ة 
وباألخص اتفاقي��ة األمم المتحدة 
لحق��وق الطفل وما أكده الدس��تور 

البحريني في المادة )5(.
وأوضحت الجمعيات في بيان أمس 
أن ه��ذه المب��ادرة والت��ي تعكس 
للمس��تقبل  استش��رافية  نظ��رة 
والمبني��ة على دراس��ة 425 حالة، 
ه��ي خط��وة متقدمة ج��دا تترجم 
البعد االجتماعي ف��ي أدوار النيابة 
العام��ة، وه��و م��ا يعك��س عمق 
وقدرته��ا  البحريني��ة  العقلي��ة 
على إنت��اج وتوليد أف��كار إبداعية 

تخ��دم المجتم��ع، مش��يدة بمنهج 
عم��ل النيابة العام��ة المبني على 
والتقيي��م  والتحلي��ل  االس��تقصاء 
بم��ا ينتج حلوال اس��تراتيجية تفيد 
عل��ى الم��دى القريب والمتوس��ط 
والبعي��د، خصوص��ًا وأن المب��ادرة 
تهت��م بأس��اس المجتم��ع وه��ي 

األسرة.
وأك��دت الجمعي��ات ب��أن األس��رة 
هي أس��اس المجتم��ع وأن قوتها 
وتماس��كها عم��اد لتط��ور البالد، 
مبين��ة إن م��ا س��تعمل عليه هذه 
الرعاي��ة  توفي��ر  م��ن  المب��ادرة 
والمتابعة سيضمن حل  والحماية 

المش��كالت التي قد تهدم ترابط 
وتماس��ك المجتم��ع كالتف��كك أو 
التصدع األسري، والمرأة المعنفة، 
وحاالت جن��وح األطف��ال، خصوصًا 
بما تتمي��ز به هذه المب��ادرة من 
توفيره��ا آللي��ات رص��د تلقائي��ة 
أثن��اء التحقي��ق بما يوف��ر الرعاية 
الس��ابقة والتي تتواص��ل لما بعد 
تنفيذ العقوب��ة في إطار المتابعة 

الالحقة.
مب��ادرة  ب��أن  الجمعي��ات  ورأت 
»رعاي��ة« تدخ��ل ف��ي إط��ار مبدأ 
»التعاون بين السلطات« خصوصًا 
وأن النياب��ة العام��ة وهي ش��عبة 

أصيلة من ش��عب القضاء ستعمل 
على توفير دراس��ات ألسباب وقوع 
الدافع��ة لها  والظ��روف  الجرائ��م 
سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية 
أو غيره��ا وتبع��ث بها مش��فوعة 
المعني��ة،  للجه��ات  بتوصياته��ا 
مبينة أن هذه التوصيات س��تكون 
مبني��ة على واقع عملي بناء على ما 
يجري في مرحلة التحقيق، وبالتالي 
فه��ي توصي��ات عملية م��ن واقع 
خبرة تسهل على الجهات المعنية 
وف��ي إطار التعاون بين الس��لطات 
إيج��اد الحلول الممكنة بما يضمن 
تالفي أسباب وقوع بعض الجرائم.
التام للمب��ادرة،  واك��دت دعمه��ا 
مبين��ة انها ستش��ارك ف��ي كل ما 
من ش��أنه ضمان نجاحها وتحقيق 
أهدافها السامية، داعية الصناديق 
الخيري��ة إل��ى المب��ادرة للتع��اون 
وتفعيل الشراكة مع هذه المبادرة 
بما يوفر دعما وضمان��ا اجتماعيا 
مس��ببات  تك��ون  الت��ي  للح��االت 
جنوحها أو ارتكابها للجريمة مبني 
على س��بب اقتص��ادي، فالمجتمع 
يكف��ل نفس��ه م��ن خ��الل ه��ذه 

الجمعيات والصناديق الخيرية.



رأس ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
االجتمـــاع االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الوزراء 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
فـــي بدايـــة االجتماع، رفع المجلـــس أصدق التهاني 
والتبريـــكات إلى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وإلـــى صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناســـبة 
احتفـــاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء 
لذكـــرى قيـــام الدولـــة البحرينية الحديثـــة في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتـــح كدولة عربية مســـلمة عام 
صاحـــب  حضـــرة  تولـــي  وذكـــرى  ميالديـــة،   1783
الجاللة عاهل البالد مقاليد الحكم، كما هنأ المجلس 
أبنـــاء البحرين بهذه المناســـبة الوطنية، مشـــيًدا بما 
حققتـــه المملكـــة من إنجـــازات على كافـــة األصعدة 
والمجـــاالت فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 

بقيادة صاحب الجاللة عاهل البالد.
بعدها، أشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي 
أجراهـــا صاحب الجاللة الملك مـــع ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة صاحب الســـمو الملكي األمير 
محمد بن ســـلمان آل ســـعود، وما أكدتـــه من وحدة 
الموقف والمصير المشـــترك تجـــاه مختلف القضايا 
والتطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة، منوهـــا المجلس 
بأهميـــة زيارة ســـموه لمملكة البحريـــن ودورها في 

تعزيز آفاق العالقات األخوية والتعاون الثنائي.
كمـــا أشـــاد المجلـــس بمخرجـــات االجتمـــاع الثانـــي 
لمجلـــس التنســـيق الســـعودي – البحرينـــي برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء وصاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
تدفـــع  والتـــي  الشـــقيقة حفظهمـــا هللا،  الســـعودية 
نحـــو مزيـــد مـــن التكامل بيـــن البلدين فـــي مختلف 
المجـــاالت في إطـــار العالقـــات األخوية الراســـخة، 
وأشـــاد المجلـــس فـــي هذا الصـــدد بما تم مناقشـــته 
خـــالل مجلـــس التنســـيق الســـعودي-البحريني من 
حزمـــة المشـــاريع االســـتثمارية الكبـــرى فـــي مملكة 
البحريـــن واســـتهداف الجهات والصناديـــق المعنية 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية اســـتثمار 5 مليـــارات 

دوالر في المشاريع التنموية بالمملكة.
إلـــى ذلك فقد أكد مجلس الـــوزراء أن رؤى صاحب 
الجاللة الملك أعلت قيم التســـامح وحوار الثقافات 
واألديـــان وجعلـــت المملكـــة نموذًجـــا يحتـــذى فـــي 
هـــذا الجانب، وذلـــك في معرض ترحيـــب المجلس 
فـــي  الجديـــدة  الكاثوليكيـــة  الكاتدرائيـــة  بافتتـــاح 

عوالي الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية.
ثم نـــوه المجلس بلقاء صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا مع أخيه 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  رئيـــس  نائـــب 
الشـــقيقة رئيس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلـــى للقـــوات المســـلحة، 
وهنأ دولة اإلمارات العربية المتحدة بنجاح ســـباق 
جائزة االتحاد للطيـــران الكبرى للفورموال 1، منوها 
بالجهـــود المبذولـــة إلنجـــاح هـــذا التجمـــع الرياضي 
الهـــام وإظهـــاره بالصورة التي تعـــزز مكانة المنطقة 

في عالم سباق السيارات.
وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية، فقد ثمن مجلس 
الـــوزراء الـــدور الـــذي يضطلـــع بـــه منتســـبو وزارة 
الداخليـــة في ترســـيخ األمـــن بما يدعـــم المنجزات 
الوطنيـــة، مشـــيًرا فـــي هـــذا الصـــدد إلى ما تشـــكله 
زيارة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لـــوزارة الداخليـــة 
مؤخـــًرا من تأكيد على التقديـــر للدور الذي يضطلع 

به رجال الشرطة في حمل مسؤولية األمن.
بعد ذلك، اســـتذكر المجلس بمناســـبة يوم الشـــهيد، 
فـــداًء  أرواحهـــم  قدمـــوا  الذيـــن  الواجـــب  شـــهداء 
لوطنهم وأمتهم، ضاربين أروع المثل في التضحية 
والفـــداء، ســـائالً هللا عـــز وجـــل أن يرحـــم شـــهداء 
الوطـــن األبـــرار وأن يحفظ مملكـــة البحرين ويديم 

عليها نعمة األمن واالستقرار.
بعدها قرر المجلس زيادة الدعم المقدم عبر برنامج 
الدعم المالي لألســـر محدودة الدخل بنسبة 10 %، 
وذلـــك في ضـــوء التوافق الـــذي تم بهذا الشـــأن مع 
مجلـــس النـــواب، حيـــث أعرب مجلس الـــوزراء عن 

شـــكره وتقديره ألعضـــاء مجلس النـــواب ومجلس 
الشورى على ما يبدونه من حرص دائم على تعزيز 
التعاون بين الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية بما 
يدعم مســـيرة التنمية ويعـــود بالنفع على المواطن، 
كما وجه الشكر إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصاديـــة والتوازن المالي برئاســـة معالي نائب 

رئيس مجلس الوزراء على جهودها الطيبة.
بعدهـــا، وفـــي إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية 
بتوفيـــر 40 ألف وحدة ســـكنية، أمر صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بتوزيع 
2000 وحـــدة ســـكنية علـــى المواطنين واســـتكمال 
توزيعهـــا قبـــل نهاية الشـــهر الجـــاري، وكلـــف وزارة 
اإلسكان باتخاذ كافة االستعدادات الالزمة للشروع 
في توزيـــع الوحدات اإلســـكانية ضمن مشـــروعات 
مدينة شـــرق ســـترة ومدينة خليفة ومدينة سلمان 

ومدينة شرق الحد.
المتابعـــة  علـــى  الحـــرص  المجلـــس  أكـــد  بعدهـــا، 
المستمرة للتطورات العالمية بشأن فيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وتحوراته، مشـــدًدا على أهمية الوعي 
بـــأن جرعتـــي التطعيـــم المضـــاد للفيـــروس يتطلب 
معهما الجرعة المنشـــطة لتعزيز فاعليتها في توفير 
الحماية الالزمة بما يضمن صحة وسالمة الجميع.

بعـــد ذلـــك، أعـــرب المجلـــس عـــن أصـــدق تمنياتـــه 
الثانيـــة  الـــدورة  الجتمـــاع  والنجـــاح  بالتوفيـــق 
واألربعيـــن للمجلس األعلى لمجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة الذي تســـتضيفه المملكـــة العربية 
 14 الموافـــق  الثالثـــاء  يـــوم  الشـــقيقة  الســـعودية 
ديسمبر الجاري، والخروج بقرارات وتوصيات تعزز 
مســـيرة العمل الخليجي المشـــترك وتحقق تطلعات 

شعوب المنطقة.
ثـــم أعـــرب المجلس عـــن تعاطـــف مملكـــة البحرين 
وتضامنهـــا مـــع حكومة وشـــعب الواليـــات المتحدة 
األميركية الصديقة جراء اإلعصار الذي ضرب عدًدا 
مـــن الواليات، معرًبا عن خالص التعازي والمواســـاة 
ألسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب األميركي 

الصديق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على 

جدول أعماله وقرر مايلي:
أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:

القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .1
والتشـــريعية بشـــأن تســـمية ســـعادة وزير األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي ليكـــون 
الوزيـــر المســـؤول أمـــام الســـلطة التشـــريعية عـــن 

مؤسسة التنظيم العقاري.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .2
والتشريعية، بشأن مذكرة تفاهم بين جهاز المساحة 
بالواليـــات  الدفـــاع  ووزارة  العقـــاري  والتســـجيل 
المســـح  أنشـــطة  بخصـــوص  األميركيـــة  المتحـــدة 

البحري )الهيدروغرافيا( واألنشطة المرتبطة.
القانونيـــة  للشـــؤون  الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   .3
ثـــالث  علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن  والتشـــريعية 

اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. مذكـــرة وزيـــر اإلســـكان بشـــأن آخـــر مســـتجدات 
المشاريع اإلسكانية.

ثم أخـــذ المجلس علمًا من خـــالل التقارير الوزارية 
المرفوعـــة مـــن أصحـــاب الســـعادة الـــوزراء، بشـــأن 
الـــوزاري  للمجلـــس   150 الـــدورة  فـــي  المشـــاركة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشـــاركة 
فـــي الـــدورة 29 للمكتب التنفيـــذي للمجلس العربي 
للســـياحة والـــدورة 24 للمجلـــس الـــوزاري العربـــي 

للسياحة.
@BahrainCPNews

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 13 ديسمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

آخر مستجدات المشاريع اإلسكانية.

تهنئـــة جاللة الملك المفدى وســـمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وأبناء البحرين بمناسبة األعياد الوطنية.

اإلشادة بنتائج مباحثات جاللة الملك المفدى مع سمو ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 

السعودية.

اإلشـــادة بمخرجـــات االجتمـــاع الثانـــي لمجلـــس التنســـيق 
الترحيب بافتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في عوالي.السعودي – البحريني.

تهنئة دولة اإلمارات الشقيقة بنجاح سباق جائزة االتحاد للطيران 
الكبرى للفورموال وان.

بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، تثمين الدور الذي يضطلع به 
منتسبو وزارة الداخلية في ترسيخ األمن.

سبــاق جـــائزة 
االتحاد للطيران 

الـكــبـــرى 
للفورموال وان

األعيـــاد 
الوطنية

يوم الشرطة 
البــحــريـنــيـة

زيادة الدعم المقدم عبر برنامج الدعم المالي لألسر محدودة الدخل بنسبة 10%، وذلك في ضوء 
التوافق مع مجلس النواب.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يأمر بتوزيع 2000 وحدة سكنية على المواطنين واستكمال 
توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري.

اســـتذكار  شـــهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداًء لوطنهم 
وأمتهم، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

يوم الشهيد
17 ديسمبر

التأكيـــد على أهمية الجرعة المنشـــطة للتطعيم المضاد 
لفيروس كورونا.

التمنيات بالتوفيق والنجاح الجتماع الدورة 42 للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اإلعـــراب عن تعاطـــف مملكة البحرين مـــع الواليات المتحدة 
األمريكية جراء اإلعصار.

تســـمية وزيـــر األشـــغال ليكـــون الوزيـــر المســـؤول أمام 
السلطة التشــريعية عن مؤسســة التنظيم العقاري.

مذكرة تفاهم بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة 
الدفاع بالواليات المتحدة األمريكية.

رد الحكومة على ثالث اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

شهداء الواجب قدموا أرواحهم 
فداًء لوطنهم وأمتهم ضاربين 

أروع المثل في الفداء

 جرعتا التطعيم المضاد 
للفيروس يتطلب معها الجرعة 
المنشطة لضمان صحة الجميع

المنامة-بنا

مجلس الوزراء: زيادة الدعم المالي لألسر محدودة الدخل 10 % 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بتوزيع 2000 وحدة سكنية قبل نهاية الشهر الجاري

 زيارة األمير محمد بن سلمان أكدت وحدة الموقف والمصير المشترك مع السعودية الرؤى الملكية أعلت قيم التسامح وحوار الثقافات واألديان وجعلت المملكة نموذًجا يحتذى
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^قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
المانع إن “ الحديث المستمر عن الصفوف 
األمامية وتضحياتها في خدمة البحرين 
يجعلنا نشعر بالفخر واالمتنان لهذا البلد، 

والعمل في هذا المكان”.
بالمنتـــدى  ذلـــك خـــال مشـــاركته  جـــاء 
الســـنوي لصحيفة الباد بمناسبة األعياد 

الوطنية.
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  المانـــع  ورفـــع 
البـــاد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
المفـــدى حضرة صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ولولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الوزراء  صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وإلـــى شـــعب مملكـــة البحرين؛ بمناســـبة 
األعيـــاد الوطنيـــة إحيـــاًء لذكـــرى قيـــام 
الدولـــة البحرينيـــة فـــي عهـــد المؤســـس 
أحمد الفاتح كدولة عربية مســـلمة العام 
1783، وذكرى تولي جالة الملك المفدى 

مقاليد الحكم.
وأضـــاف “أن مملكـــة البحرين فـــي العهد 
الزاهر لحضرة صاحب الجالة ملك الباد 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، اســـتطاعت 

مســـتويات  إلـــى  فخـــر  بـــكل  الوصـــول 
رائـــدة،  وإنجـــازات  متقدمـــة،  ومراكـــز 
يشهد لها بالتميز ســـواء على الصعيدين 
المحلـــي والعالمي، فـــي خطوات تتوافق 
مـــع توجيهات القيـــادة الحكيمة، ورؤاها 
الســـديدة في مواصلة البناء والتحديث 
الشامل بكامل القطاعات الحيوية والتي 

من أهمها القطاع الصحي”.
ســـاهم  الـــذي  “األمـــر  المانـــع  وأردف 
األخـــرى،  تلـــو  اإلنجـــازات  فـــي تحقيـــق 
تتزايـــد  والتـــي  الوطنيـــة  والمكاســـب 
وتتضاعف لخير وتقدم ورخاء المواطن 
البحريني وحصوله على أرقى الخدمات 
منظومـــة  وفـــق  والعاجيـــة  الصحيـــة 
صحيـــة تضاهي أفضل مـــا تقدمه الدول 

تطورا بالمجال الصحي”.
تســـير  البحريـــن  مملكـــة  “أن  وأبـــان 
بخطوات ثابته وبدقة، لمواجهة انتشـــار 
الفايروس، وذلك بفضل الجهود الوطنية 
لفريـــق البحريـــن الذي يقـــوده ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة؛  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
للمحافظـــة علـــى صحـــة وســـامة جميع 

أفراد المجتمع البحريني”.
وأكمـــل المانع “ولقد تحققـــت العديد من 
بفضـــل  المشـــرفة  الوطنيـــة  اإلنجـــازات 
التـــي  االســـتثنائية  والطاقـــات  الجهـــود 
تقـــوم بهـــا مملكـــة البحريـــن مـــن خـــال 
تطبيـــق الخطـــط وإســـتراتيجيات العمل 
الكفيلـــة بالتصدي للجائحـــة، والتخفيف 
مـــن آثارهـــا وتداعيـــات بأفضـــل الســـبل 

المتاحة”.
وقـــال “مملكـــة البحرين تعتبـــر من أعلى 

الـــدول عالميـــا فـــي إجـــراء الفحوصـــات 
المختبرية، بالنســـبة لعدد السكان والذي 
وصـــل ألكثر من خمســـة مايين فحص، 
وهـــذا ما يعكـــس مـــا تتمتع بـــه البحرين 
من جاهزية عالية تم تســـخيرها في هذا 

الجانب”.
أن  ذلـــك  إلـــى  “يضـــاف  المانـــع  وأردف 
البحريـــن وبحســـب مختلف المؤشـــرات 
الصـــادرة من مختلف الـــدول التي تتميز 
بتوافـــر منظومـــة صحيـــة صلبـــة، عالية 

الكفـــاءة، كما تتميـــز بتحقيقهـــا للتكامل 
الخدمـــات  فـــي  والجـــودة  والشـــمولية 
والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تواكب أفضل 
الصحيـــة  المعاييـــر  فـــي  الممارســـات 

المعتمدة”.
وواصـــل “كمـــا أن االهتمام فـــي مجاالت 
البحـــوث الطبيـــة ظهـــر جليا خـــال هذه 
المرحلـــة الدقيقـــة، مـــن خـــال التجارب 
السريرية للقاح، واســـتعراض الدراسات 
والبيـــان اإلحصائية، وتحديـــث مختلف 
المعلومـــات بنـــاء على معطيـــات الوضع 

الصحي”.
بإســـتراتيجيتين  “بدأنـــا  المانـــع  وزاد 
مهمتين، األولى الشفافية في المعلومات 
خاصـــة بمكافحـــة هذا المـــرض، والثانية 
أن نبنـــي معلوماتنـــا علـــى درايـــة، وليس 
تنبـــؤا أو توقعات كما تفعل بعض الدول، 
وخال فترة بســـيطة أصبحت لنا مراكز 

بحثية في استسقاء المعلومات”.
وقال “تعتبر البحريـــن األولى عالميا في 
إجـــراء الفحوصـــات، وفي العـــاج أيضا، 
والتي تتم على دراسات بحرينية بحتة، 
ترتبـــط بالمعلومـــات عالميًا، ولقد ســـبقنا 

العالـــم بإســـتراتيجية التطعيـــم بخمســـة 
أشهر، والتي منها الجرعات المنشطة”.

عـــام  زارنـــا مديـــر  المانـــع “حيـــن  وتابـــع 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، حيـــث أشـــاد 
بجهـــود البحرين في هـــذا الجانب، وقال 
إنها يجـــب أن تكون منصة وقدوة لدول 
العالم، وعلى أساس ذلك طلب منا كتابة 
قصة النجاح البحرينية بجميع إنجازاتها 

لتوصيلها للعالم”.
وأضـــاف “المنظومـــة الصحيـــة وبفضـــل 
الحكيمـــة،  القيـــادة  وتوجيهـــات  رعايـــة 
تطورت بشكل كبير في مجاالت الرعاية 
جانـــب  إلـــى  العـــاج،  وتوفيـــر  الطبيـــة 
الخطـــط  أفضـــل  تواكـــب  البحريـــن  أن 
تحســـين  تســـتهدف  التـــي  والمبـــادرات 

وتطوير مستوى الخدمات الصحية”.
وأشـــار المانـــع “هنالك إنجـــازات تحققت 
أثنـــاء مكافحـــة الكوفيـــد 19 منهـــا تميز 
البحرين منها الحزم المالية االقتصادية، 
وتأجيل دفـــع األقســـاط، وغيرها، خافا 
لـــدول أخـــرى انهـــار بهـــا النظـــام الصحي 
في األسابيع األولى من تفشي الفيروس 

بها”.

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ^رفـــع 
تنظيـــم ســـوق العمـــل )LMRA( جمـــال 
العلوي أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى مقـــام عاهل البـــاد المفدى حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، ولولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة وإلى شـــعب 
األعيـــاد  بمناســـبة  البحريـــن؛  مملكـــة 
الوطنيـــة إحيـــاًء لذكـــرى قيـــام الدولـــة 
البحرينيـــة فـــي عهـــد المؤســـس أحمـــد 
الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، 
المفـــدى  الملـــك  وذكـــرى تولـــي جالـــة 

مقاليد الحكم.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركته بالمنتـــدى 
السنوي لصحيفة الباد بمناسبة األعياد 

الوطنية.
وأضـــاف العلـــوي “مـــن أهـــم اإلنجازات 
الوطنية التي نفخر بها هو الحفاظ على 
تصنيـــف البحريـــن ضمـــن الفئـــة األولى 
للعـــام الرابـــع علـــى التوالـــي فـــي تقرير 
وفقـــًا  باألشـــخاص،  اإلتجـــار  مكافحـــة 

لتقرير وزارة الخارجية األمريكية”.
وتابع “اإلنجاز اآلخر هو اعتماد مجلس 
الـــوزراء للخطة الوطنية لســـوق العمل، 
شـــاملة  بخطـــة   2020-2023 لألعـــوام 
تفي بمتطلبات المرحلة واحتياجاتها”.

وقال “في مايو 2021 تم تدشين نظام 
حمايـــة األجـــور للعامليـــن فـــي القطـــاع 
الخـــاص، وهـــو نظـــام مهـــم يتكـــون من 
ثـــاث مراحـــل، بدأنـــا المرحلـــة األولـــى 
)تشـــمل أصحـــاب األعمـــال الذين يعمل 

لديهـــم 500 عامـــل فأكثـــر(، حيـــث تـــم 
التحـــاق نســـبة 100 % مـــن الشـــركات، 
أصحـــاب  )تشـــمل  الثانيـــة  والمرحلـــة 
األعمـــال الذين يعمـــل لديهم  50 – 499  
عامـــاً( بدأنـــا بهـــا ونســـبة اإلنجـــاز بهـــا 
تجـــاوز 87 %، وســـنبدأ المرحلة الثالثة 
)تشـــمل أصحـــاب األعمـــال الذين يعمل 
لديهـــم عامل واحد إلـــى 49 عاما( في 

شـــهر ينايـــر 2022، وبمـــا يكفـــل حفـــظ 
حقـــوق العمـــال وأصحاب األعمـــال معًا 

في مجال سوق العمل”.

وزاد العلـــوي “لدينـــا إنجـــاز كبيـــر أيضًا 
اإلقليمـــي  المركـــز  أعمـــال  بتدشـــين 
لمكافحـــة  القـــدرات  وبنـــاء  للتدريـــب 

اإلتجـــار باألشـــخاص، كمركـــز إقليمـــي 
يعد األول من نوعه خليجيًا، ويحتضن 
الشـــأن،  بهـــذا  الخبـــرات  مـــن  الكثيـــر 
وبالشراكة مع منظمات األمم المتحدة، 
فـــي  ركيـــزة  البحريـــن  تعتبـــر  حيـــث 
المنطقة في مجـــاالت مكافحة اإلتجار 
باألشـــخاص، ولقد بدأنـــا ببرامج المركز 

منذ أسبوعين”.
وأردف “آخـــر خدمـــة أطلقناهـــا خدمـــة 
ألصحـــاب األعمـــال، هـــو تطبيـــق نظام 
التأميـــن االختيـــاري للعمالـــة المنزليـــة، 
والذي تم تدشـــينه في أغسطس 2021 
وســـيكون لـــه مـــردود كبيـــر، ناهيك أنه 
اختيـــاري بالنســـبة ألصحـــاب األعمـــال، 
ويساعد لحفظ حقوق العمالة المنزلية، 

واإلقبال عليه كبير”.

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  ^رفـــع 
بهـــزاد  محمـــد  والمزايـــدات  المناقصـــات 
إلـــى  التهانـــي والتبريـــكات  آيـــات  أســـمى 
مقام عاهل البـــاد المفدى حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولولـــي 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلـــى شـــعب مملكة 
البحرين؛ بمناســـبة األعياد الوطنية إحياًء 
لذكـــرى قيـــام الدولـــة البحرينيـــة في عهد 
الفاتـــح كدولـــة عربيـــة  أحمـــد  المؤســـس 
مســـلمة العام 1783، وذكـــرى تولي جالة 

الملك المفدى مقاليد الحكم. 
بالمنتـــدى  مشـــاركته  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الســـنوي لصحيفة الباد بمناســـبة األعياد 
الوطنيـــة، وقال إن صحيفـــة “الباد” واقع 
مشرف في الصحافة البحرينية؛ اللتزامها 
بالمهنيـــة والشـــفافية واالهتمـــام بالقضايا 
المهمـــة خصوصا فـــي مجـــال المناقصات 
والمبيعـــات  والمشـــتريات  والمزايـــدات 
الحكوميـــة، مقدمًا شـــكره إلـــى الصحيفة 
لمبادرتهـــا الرائعـــة فـــي التنظيـــم للمنتدى 

بمناسبة األعياد الوطنية.

خطوط اإلمداد والتوريد

أوضح: “بالرغم من الظروف االســـتثنائية 
فيـــروس  خّلفهـــا  التـــي  التبعـــات  نتيجـــة 
عالميـــة  جائحـــة  إلـــى  وتحولـــه  كورونـــا 
باقتصـــادات  جســـيمة  أضـــرارًا  ألحقـــت 
فـــي  بمـــا  والعالـــم  المنطقـــة  ومجتمعـــات 
ذلك خطـــوط اإلمـــداد والتمويـــن الناجمة 
عـــن الجائحـــة مقرونـــة بالطفـــرة الكبيـــرة 
فـــي الطلب تحتـــم علينا مســـؤولية إيجاد 
حلـــول فورية لتنفيذ الخطـــط التطويرية، 
الفتـــًا فـــي هـــذا الســـياق إلـــى أن المجلس 

اســـتطاع أن يحقـــق أهدافـــه التطويريـــة 
منهـــا:  اإلنجـــازات،  مـــن  عـــددا  ويســـجل 
نســـبة طرح المناقصات العامة لتصل إلى 
نحـــو 77.1 %، وترســـية 1515 مناقصـــة 
مليـــار   1.728 تتجـــاوز  بقيمـــة  ومزايـــدة 
دينـــار، باإلضافة إلـــى االنتقال إلى األتمتة 
الشـــاملة لكافة إجـــراءات المناقصات من 
خال طـــرح مناقصـــة منصة المشـــتريات 

الحكومية. 

أفضل الممارسات 

علـــى  الســـير  المجلـــس  “اســـتمر   : وتابـــع 
نهجـــه الثابـــت باتبـــاع أفضل الممارســـات 
الدوليـــة وتعزيز التنافســـية بين الموردين 
والمقاولين، إذ حقق المجلس نتائج الفتة 
خـــال األشـــهر التســـعة األولـــى مـــن العام 
2021 بتطبيـــق أســـلوب الطـــرح المثالـــي 
الحكوميـــة،  والمزايـــدات  للمناقصـــات 
العامـــة  المناقصـــات  نســـبة  وشـــهدت 
المطروحـــة ارتفاعـــًا لتصـــل إلـــى 77.1 % 
مـــن إجمالي عدد المناقصـــات المطروحة، 
مقارنـــة بــــ 57 % و70.5 % و74 % فـــي 
علـــى  و2020  و2019   2018 األعـــوام 
التوالـــي، فـــي حيـــن شـــكلت المناقصـــات 
المحدودة نسبة 19.6 % من إجمالي عدد 
المناقصات، كما تراجعت بصورة إيجابية 
فـــي   %  18 مـــن  المباشـــرة  التعاقـــدات 
2018 إلـــى 3.3 %، متجـــاوزًا بذلك أفضل 
الممارســـات الدولية فيما يتعلـــق بالتعاقد 

المباشر”. 

ارتفاع الترسيات

تـــم  التـــي  المناقصـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
إرساؤها في مملكة البحرين شهدت زيادة 
بنسبة 48 % خال األشهر التسعة األولى 

مـــن 2021، وذلـــك مقارنـــة بالفتـــرة ذاتهـــا 
في 2020 لتصل إلـــى 1515 مناقصة، كما 
شهدت قيم الترسيات زيادة بنسبة 70 % 

لتصل إلى 1.728 مليار دينار. 
وفيما يتعلق بالقطاعات، أوضح أن قطاع 
النفط والغاز تصدر عقود الترسيات بقيمة 
بلغـــت 994.4 مليـــون دينـــار فـــي األشـــهر 
التســـعة األولـــى، وتـــاه قطـــاع الطيـــران 
بعقـــود بلغـــت قيمتهـــا 212 مليـــون دينـــار 
والتـــي تضمنت مشـــاريع مرتبطة بشـــركة 
مطـــار البحريـــن وطيـــران الخليـــج. وجاء 
قطـــاع األعمال اإلنشـــائية واالستشـــارات 
الهندســـية من بعد قطاع الطيران، وتاها 
قطاع الخدمات والمزايدات واالســـتثمار، 
وأخيـــرًا قطـــاع المـــواد والمعـــدات، حيث 
شـــهدوا علـــى التوالـــي إرســـاء مناقصـــات 
بقيمـــة 181 مليون دينـــار، و175.6 مليون 

دينار، و165.9 مليون دينار.
ولفت إلى أنه تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء 
الموقـــر فـــي دعـــم المؤسســـات الصغيـــرة 
عمليـــات  شـــهدت  فقـــد  والمتوســـطة، 
المجلـــس ترســـية 100 مناقصـــة حكومية 

بقيمـــة بلغـــت 28.8 مليون دينار، اســـتفاد 
منهـــا 72 مؤسســـة صغيـــرة والمتوســـطة، 
في حين بلغ عدد العطاءات الُمستلمة من 
 390 المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
عطاًء شـــاركت فيها 156 مؤسسة صغيرة 

ومتوسطة. 

الكفاءة

الكفـــاءة  قيـــم  علـــى  ارتـــكازًا  وقـــال: 
إلـــى  باإلضافـــة  والنزاهـــة  والشـــفافية 
التخطيـــط المســـبق والعاقـــة المتكاملـــة 
والمســـتدامة مـــع الشـــركاء؛ وذلـــك بهدف 
تحقيـــق رؤيـــة المجلس الراميـــة لارتقاء 
بمملكـــة البحريـــن لتصبح أنموذجـــًا عالميًا 
لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، 
بمـــا يكفـــل تشـــجيع المزيد مـــن الموردين 
حـــرص  المشـــاركة،  علـــى  والمقاوليـــن 
المجلـــس علـــى توافـــق مؤشـــرات قيـــاس 
األداء مـــع المؤشـــرات الدولية مما ســـاهم 
فـــي تحقيق وفر بمتوســـط عمر المناقصة 
ليبلغ 40 %، علمًا بأنه من المتوقع أن يتم 
تقليـــص 20 % إلى 30 % إضافية بإعادة 

هندســـة عـــدد مـــن اإلجـــراءات وإطـــاق 
والتـــي  الحكوميـــة،  المشـــتريات  منصـــة 
طرحت مناقصته خـــال نوفمبر الماضي، 
وذلـــك وتماشـــيًا مـــع الجهـــود الحكوميـــة 
فـــي تنفيذ إســـتراتيجية التحـــول الرقمي 
للمملكة البحرين وتوظيف تقنيات الذكاء 
االصطناعي، إذ يعكف المجلس على إنهاء 
اإلجـــراءات الازمـــة لانتقال مـــن األتمتة 
الشـــاملة إلى الرقمنة الشـــاملة فـــي جيلها 

الرابع خال العامين المقبلين.

الشفافية والتخطيط 

خطـــط  نشـــر  المجلـــس  دشـــن  وأردف: 
)مـــن  المتصّرفـــة  للجهـــات  المشـــتريات 
حكوميـــة(  وشـــركات  وهيئـــات  وزارات 
والتـــي تخضع لقانون تنظيـــم المناقصات 
والمبيعـــات  والمشـــتريات  والمزايـــدات 
مـــن  العديـــد  لـــه  أمـــر  وهـــو  الحكوميـــة. 
االنعكاســـات اإليجابية، بحيث سيســـاهم 
فـــي تقليـــص عمـــر المناقصـــات وطرحهـــا 
باألســـلوب األفضـــل بمـــا يحقق اســـتدامة 
كمـــا  أكبـــر.  بشـــكل  والعدالـــة  التنافســـية 
سيســـاعد الراغبيـــن فـــي المنافســـة علـــى 
المناقصـــات  فـــي  للمشـــاركة  التخطيـــط 
واالســـتعداد لدخـــول المنافســـة بجاهزية 
أعلـــى، ويترتب علـــى ذلك خيـــارات أكثر، 

وعطاءات أفضل، وأسعار أكثر واقعية.

شهادة عالمية

وفيمـــا يتعلق بالنزاهة، قال: حاز المجلس 
األخاقيـــات  فـــي  عالميـــة  شـــهادة  علـــى 
المهنيـــة بمجال المشـــتريات والتوريد من 
المنظمـــة العالميـــة المتخصصة في مجال 
 Charted Institute المشـــتريات والتوريد
جهـــة  كأول   ،)of Supply Chain )CIPS

علـــى مســـتوى مملكـــة البحريـــن يحصـــل 
علـــى هـــذه الشـــهادة، يأتـــي هـــذا اإلنجـــاز 
فـــي إطـــار عمـــل المجلـــس علـــى التطوير 
المســـتمر بما يســـاهم في تحقيـــق الريادة 
الكفـــاءات  وتطويـــر  والتميـــز  العالميـــة 
الوطنية في مجال المشـــتريات والتوريد 
وتحقيق رؤية المجلـــس الرامية لارتقاء 
بمملكـــة البحريـــن لتصبح أنموذجـــًا عالميًا 
لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، 
بمـــا يتوافـــق مـــع تعزيـــز نزاهة وشـــفافية 
وفاعلية ممارسات المشتريات الحكومية 
فـــي المملكـــة بطرق تكفل تشـــجيع المزيد 
من الموردين والمقاولين على المشاركة. 

عالقة متكاملة

المناقصـــات  مجلـــس  يراهـــن  وواصـــل: 
مـــع  عاقتـــه  متانـــة  علـــى  والمزايـــدات 
والمقاوليـــن  المورديـــن  مـــن  الشـــركاء 
والجهـــات المتصرفة ألداء مهامه بالصورة 
المثلـــى، وقد حرص المجلس على الحفاظ 
علـــى عاقـــة قويـــة ومتكاملـــة مســـتدامة 
الحكومـــي  القطاعيـــن  مـــن  شـــركائه  مـــع 
والخـــاص، حيث عقد المجلس المناقصات 
وجلســـة  وورشـــة  دورة   55 والمزايـــدات 
استشـــارية خال العام الجاري، بمشـــاركة 
أكثـــر مـــن 2500 مشـــارك مـــن القطاعيـــن 
الحكومـــي والخـــاص، باإلضافـــة إلـــى عقد 
أعضـــاء  لتأهيـــل  تخصصيـــة  دورة   14
لجـــان التقييـــم أســـفرت عن تدريـــب أكثر 
مـــن 750 موظفـــا حكوميا. كما تـــم إصدار 
الدليل اإلرشـــادي الديناميكي األول والذي 
يهدف إلى تبســـيط إجـــراءات المناقصات 
مســـتدام،  مؤسســـي  بشـــكل  والمزايـــدات 
بمشـــاركة فاعلـــة مـــن الجهـــات المتصرفة، 
وتمهيدًا لمأسسة التحول الرقمي السلس.

البحرين من أعلى الدول عالميا في إجراء الفحوصات المختبرية والعالج

بدء المرحلة الثالثة من نظام حماية األجور بعد أسابيع

االنتقـال مـن األتمتـة الشاملـة للرقمنـة خـالل عاميـن

منظومتنا الصحية تضاهي أفضل ما تقدمه الدول المتطورة.. المانع:

:”LMRA“ تدشين أعمال المركز اإلقليمي لتدريب “مكافحة االتجار”.. رئيس

“^” واقع مشرف بالصحافة اللتزامها بالمهنية والشفافية.. أمين “المناقصات”:

وكيل وزارة الصحة 

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل

 األمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات

الخطة الوطنية 
لسوق العمل 
شاملة وتفي 

بمتطلبات المرحلة  



local@albiladpress.com 16
الثالثاء 14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى األولى 1443 - العدد 4809

^عبـــر مدير عـــام التنظيـــم وموازنة 
الوظائـــف بجهاز الخدمة المدنية الشـــيخ 
معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفـــة عـــن شـــكره 
إقامـــة  علـــى  البـــاد  وتقديـــره لصحيفـــة 
المنتدى وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات 

الحكومية الستعراض إنجازاتها عموما.
بالمنتـــدى  مشـــاركته  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الســـنوي لصحيفة الباد بمناســـبة األعياد 

الوطنية.
وموازنـــة  التنظيـــم  عـــام  مديـــر  ورفـــع 
الوظائف أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلـــى مقـــام عاهـــل البـــاد المفـــدى حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ولولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة وإلى شـــعب 
مملكة البحرين؛ بمناسبة األعياد الوطنية 
إحياًء لذكرى قيـــام الدولة البحرينية في 
عهد المؤســـس أحمد الفاتح كدولة عربية 
مســـلمة العام 1783، وذكـــرى تولي جالة 

الملك المفدى مقاليد الحكم.
وقـــال “أبرز اإلنجازات التـــي تحققت في 
فتـــرة الجائحة هـــو العمل عـــن بعد، وهي 
سياســـة كانت مقرة قبل الجائحة، وحين 
فعلـــت وصلـــت نســـبتها 70 % والبحرين 
من الـــدول القليلة التي لـــم تغلق أي جهة 
حكوميـــة أبوابها خـــال الجائحة، فالعمل 
كان مســـتمرا، والخدمـــات لـــم تتأثر، وهو 

إنجاز يحسب لمملكة البحرين”.
ويضيـــف مديـــر عـــام التنظيـــم وموازنـــة 
الوظائـــف: “اإلنجـــاز الثانـــي وبنـــاء علـــى 
توجيهـــات مجلـــس الـــوزراء، تـــم تفعيـــل 
الموظـــف  تطبيـــق  فـــي  )شـــواغر(  نظـــام 
الفـــرص  يتيـــح  نظـــام  وهـــو  الحكومـــي، 
لاســـتفادة مـــن الكفـــاءات الحكومية في 
مختلف الجهات المنضوية تحت الخدمة 
المدنيـــة، فـــأي جهة لديها وظيفة شـــاغره 
وقبـــل اإلعـــان عنهـــا، يتم االســـتفادة من 

هذا النظام”.
واستكمل “وحسب التصريحات الصادرة 
مـــن الخدمة المدنية، تم اســـتام 22 ألف 
طلب لموظفين؛ لاســـتفادة من الشـــواغر 

وفـــي  شـــاغرا،   168 عددهـــا  كان  والتـــي 
النهايـــة كانـــت الفائـــدة انتقـــال الموظـــف 
باالنتقال للشـــاغر الـــذي كان يرغب به، أو 
جهتـــه الحكومية منحتـــه منصب أفضل؛ 

لكي تحافظ على بقائه”.
وموازنـــة  التنظيـــم  عـــام  مديـــر  وتابـــع 
الوظائـــف “اإلنجـــاز الثالـــث علـــى صعيـــد 
ملـــف التـــوازن المالـــي، حيـــث قـــام جهاز 
الخدمـــة المدنية بالعديد مـــن اإلنجازات، 
أبرزها إعادة هيكلة 54 جهة حكومية من 
أصـــل 57، وبناء علـــى الهيكلة تم تقليص 
65 وظيفـــة عليا، مـــن مديـــر وأعلى، وتم 
توفيـــر 4.6 مليـــون دينار ســـنويا من هذا 

التقليص”.

^تقدمـــت مدير عام بلديـــة المنطقة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة بأســـمى آيـــات 
إلـــى مقـــام عاهـــل  التهانـــي والتبريـــكات 
البـــاد المفـــدى حضـــرة صاحـــب الجالـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، ولولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة وإلى شـــعب مملكـــة البحرين؛ 
بمناســـبة األعيـــاد الوطنية إحيـــاًء لذكرى 
قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس 
أحمـــد الفاتح كدولة عربية مســـلمة العام 
1783، وذكـــرى تولي جالة الملك المفدى 

مقاليد الحكم.
بالمنتـــدى  مشـــاركتها  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الســـنوي لصحيفة الباد بمناســـبة األعياد 

الوطنية.
وأضافـــت الفضالـــة “جائحـــة كورونـــا لـــم 

تؤثـــر تأثيـــرا ســـلبيا علـــى أداء الـــوزارات 
الحكومية عموما، وعلى شؤون البلديات 
بـــل  خصوصـــا،  العمرانـــي  والتخطيـــط 
كانـــت فرصـــة إلعـــادة دراســـة الكثير من 

اإلجراءات، وتطويرها رقميًا”.
وزادت “قامـــت الـــوزارة بعمـــل الكثير من 

المنتديـــات المرئيـــة، ومنهـــا علـــى ســـبيل 
العمـــل  أســـبوع  الحصـــر  وليـــس  المثـــال 
البلـــدي الخليجي )..( ال حـــدود للتميز في 
الخدمـــة الحكوميـــة، انطاقـــا مـــن الكلمة 
التـــي أطلقهـــا ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة والتي شكلت جسر اإللهام 
لبلدية المنطقة الشمالية”.

واســـتكملت “حقق مركـــز الخدمات التابع 
للبلدية تصنيف الفئة الذهبية ضمن مراكز 
الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف 
الفئة الذهبية ضمـــن برنامج التقييم، كما 
حصدت بلديـــة المنطقة الشـــمالية جائزة 
التميـــز فـــي التواصـــل مـــع العمـــاء، مـــن 
حيث السرعة في األداء واالستجابة في 

النظام الوطني للمقترحات )تواصل(”.
وقالـــت الفضالة “وضعـــت البلدية أهداف 
إســـتراتيجية مبنيـــة على تعزيز الشـــراكة 
المجتمعيـــة، وتحقيق أعلـــى المعايير في 
تحســـين جودة العمـــل، وتحقيـــق رؤيتها 
التنموية الطموحة في التميز، وبينت أنه 
بحسب توجيهات وزير األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 

خلـــف، وبمتابعة حثيثة من وكيل الوزارة 
لشـــؤون البلديات، تولي البلدية الشمالية 
وجميع البلديات اهتماما خاصا؛ لتســـهيل 

جميع إجراءات الخدمات البلدية”.
وأردفت “تسعى البلديات وفق توجيهات 
ثابتـــة  بخطـــى  الـــوزارة  وخطـــط  رؤى 
نوعيـــة  خدمـــات  لتقديـــم  ومدروســـة؛ 
لتقديم أعلى مســـتويات خدمات الجودة 
إلرضـــاء المتعاملين، وطرحت العديد من 
المبادرات التي من شـــأنها تحسين جودة 
العمـــل، وتطويره، حيـــث قدمت خدمات 
العميـــل  يـــوم  بمبـــادرة  بـــدءا  متنوعـــة 
لقـــاء  األســـبوعية، والتـــي كانـــت تشـــمل 
مباشـــرا مع المتعاملين والجهاز التنفيذي 
في بلدية المنطقة الشـــمالية لتتحول إلى 
لقاء عبـــر الفضاء اإللكتروني تحت اســـم 
يـــوم العميـــل االفتراضي بما يتـــواءم مع 

ظروف الجائحة”.
المنطقـــة  بلديـــة  قامـــت  “كمـــا  وزادت 
الشـــمالية وانطاقا من برنامجها الشـــامل 
حلـــوه  نبيهـــا  “الشـــمالية  مبـــادرة  بطـــرح 
لتعزيـــز  الثانيـــة؛  بنســـختها  ونظيفـــة” 
مبـــادرات تقديـــم المبادرات عبـــر الفضاء 
اإللكترونـــي لتشـــمل مبـــادرة بيئتنـــا خيـــر 
في شـــهر الخير والمخصص للتوعية في 
شهر رمضان المبارك، ومبادرات موسمية 

أخرى كمبادرة )عاشوراء نرتقي 12(”.
مبـــادرة  “وخصصـــت  الفضالـــة  وأكملـــت 
لفئـــات اجتماعية كمبادرة )الشـــمالية عند 
دارك نجيـــك( التي تضم تقديم 16 خدمة 
لكبـــار الســـن والمطلقـــات والعامليـــن فـــي 
الصفـــوف االماميـــة، باإلضافـــة إلـــى ذوي 
الهمـــم، وخدمـــة توصيل أكيـــاس القمامة 

لذوي الهمم والمسنين”.

^رحبـــت رئيســـة جامعـــة البحرين 
جواهـــر المضحكـــي بالحضـــور بمنتـــدى 
“البـــاد”، شـــاكرة الصحيفـــة علـــى هـــذه 

المبادرة الوطنية الكريمة.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركتها بالمنتـــدى 
السنوي لصحيفة الباد بمناسبة األعياد 

الوطنية.
ورفعت المضحكي أســـمى آيات التهاني 
البـــاد  عاهـــل  مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات 
المفـــدى حضـــرة صاحب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ولولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
وإلـــى شـــعب مملكـــة البحرين؛ بمناســـبة 
األعيـــاد الوطنيـــة إحيـــاًء لذكـــرى قيـــام 
الدولـــة البحرينيـــة فـــي عهـــد المؤســـس 
مســـلمة  عربيـــة  كدولـــة  الفاتـــح  أحمـــد 
العـــام 1783، وذكرى تولـــي جالة الملك 

المفدى مقاليد الحكم.
وتابعت “أهم إنجـــازات الجامعة مؤخرًا 
هو مشـــروع كلية الهندسة وانتقالها إلى 
المقر الرئيس في الصخير كما تم تدشين 
مختبر الواقع االفتراضي المعزز، والذي 
دعمـــه بنـــك البحرين والكويت، وســـيتم 

قريبا افتتاح مختبر الذكاء االصطناعي 
والذي سيكون بدعم من شركة )بنفت(”.
خـــال  مـــن  الجامعـــة  “تحـــاول  وزادت 
هـــذه المختبرات مواكبة وانتهاز الفرص 
االصطناعـــي  الـــذكاء  إدخـــال  بتعميـــم 
والتخصصـــات  المجـــاالت  جميـــع  فـــي 
العلـــوم  لرابـــط  ونظـــرا  األكاديميـــة، 

وتكاملها بذلك”.
وقالت “تســـعى الجامعـــة للحصول على 
المختلفـــة،  البرامـــج  فـــي  االعتماديـــة 
وحصولهـــا علـــى الثقة فـــي كل برامجها 
التدريـــب  جـــودة  هيئـــة  مـــن  تقريبـــا 

والتعليـــم من األمور التي نحرص عليها؛ 
لتعزيز برامجنا”.

واستكملت “لتطوير البرامج، واستجابة 
للتطور التكنولوجي، استحدثت جامعة 
البحريـــن برامج بكالوريـــوس في األمن 
الســـيبراني، برامـــج ماجســـتير في تعلم 
الحوســـبة الذكية، وبرامـــج دكتوراه في 

تحليل األعمال”.
وقالـــت “يكفينـــا فوز طلبتنا فـــي العديد 
من المســـابقات في المنطقة والتي تعبر 

عن قصص النجاح واإلبداع”.

توفير 4.6 مليون دينار سنويا بعد تقليص 65 وظيفة عليا

“عند دارك نجيك”.. 16 خدمة لكبار السن والمطلقات و“الصفوف األمامية”

افتتاح مختبر الذكاء االصطناعي بدعم “بنفت” قريبا

إعادة هيكلة 54 جهة حكومية.. مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بـ “الخدمة المدنية”:

“الشمالية” البلدية الذهبية بتقييم مراكز الخدمة الحكومية.. الفضالة:

انجاز انتقال كلية الهندسة من “المدينة” للصخير.. رئيسة جامعة البحرين:

مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بجهاز الخدمة المدنية 

مدير عام بلدية المنطقة الشمالية

رئيسة جامعة البحرين 

^عبـــر النائـــب أحمد الســـلوم عن 
شـــكره وتقديـــره لصحيفة البـــاد على 
إعداد منتدى بمناسبة األعياد الوطنية 
بقولـــه “)الباد( توثق المناســـبات دائما، 
نوصـــل  لكـــي  بعـــض؛  مـــع  وتجمعنـــا 
المناســـبات  بـــكل  الصادقـــة  مشـــاعرنا 

البحرينية والخليجية”.
جـــاء ذلـــك خـــال مشـــاركته بالمنتدى 
بمناســـبة  البـــاد  لصحيفـــة  الســـنوي 

األعياد الوطنية.
ورفـــع الســـلوم أســـمى آيـــات التهانـــي 
والتبريـــكات إلـــى مقـــام عاهـــل البـــاد 
المفدى حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ولولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة وإلى شعب مملكة البحرين؛ 
إحيـــاًء  الوطنيـــة  األعيـــاد  بمناســـبة 
لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد 
المؤســـس أحمـــد الفاتح كدولـــة عربية 
تولـــي  وذكـــرى   ،1783 العـــام  مســـلمة 

جالة الملك المفدى مقاليد الحكم.
البحريـــن  لنجـــاح  “اســـتكماال  وقـــال 

كورونـــا،  فيـــروس  مواجهـــة  فـــي 
ســـندخل بمرحلة جديدة مـــن التعافي 
اللجنـــة  عملـــت  ولقـــد  االقتصـــادي، 
الماليـــة بمجلـــس النواب مـــع الحكومة 
علـــى الحـــزم الماليـــة التـــي تـــم دعمها 
للقطاعـــات المختلفـــة، وكذلـــك عكفت 
على الميزانيـــة العامة، وبحثت تقارير 
واإلداريـــة،  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان 

والحسابات الختامية”.
وأردف “وضعنـــا مـــع الحكومـــة ومـــن 
خـــال الكثيـــر مـــن االجتماعـــات خطة 
التعافي االقتصـــادي، وهي مهمة جدًا، 

وتطبيقهـــا ســـيزيد مـــن فرحـــة البلـــد، 
وســـتخرجنا من االنعكاســـات الســـلبية 
التي حدثت بسبب الكورونا، واألزمات 

االقتصادية التي سبقتها”.
فـــي  “أدعـــو الجميـــع ألن يثـــق  وتابـــع 
خطـــة التعافي االقتصـــادي ومبادراتها 
الخمس، والتـــي تنجح بتكاتفنا، ومنها 
بأخـــذ  الصحـــي  الملـــف  فـــي  النجـــاح 
التطعيم واإلجراءات االحترازية التي 

أوصى بها الفريق الطبي”.
االقتصـــادي  التعافـــي  “خطـــة  وقـــال: 

مخرجنا للتعافي الذي نطمح إليه”.

ستخرجنا من انعكاسات كورونا السلبية.. السلوم:

مبادرات خطة التعافي ستنجح بتكاتفنا

النائب أحمد السلوم

^رفـــع النائـــب إبراهيـــم خالـــد 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى  النفيعـــي 
والتبريـــكات إلى مقـــام عاهل الباد 
الجالـــة  المفـــدى حضـــرة صاحـــب 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
ولولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة وإلـــى شـــعب 
مملكـــة البحريـــن؛ بمناســـبة األعياد 
الوطنية إحيـــاًء لذكرى قيام الدولة 
البحرينية في عهد المؤســـس أحمد 
الفاتـــح كدولـــة عربية مســـلمة العام 
1783، وذكـــرى تولـــي جالـــة الملك 

المفدى مقاليد الحكم.
وثمن النفيعي الدور المهم لصحيفة 
الوطنـــي  الوعـــي  نشـــر  فـــي  البـــاد 
والمعلومات النافعـــة عبر منتدياتها 
االفتراضيـــة، مؤكـــدًا بأنهـــا قطعـــت 
شـــوطا طويا فـــي عملهـــا المخلص 

والمتميز.
جاء ذلك خال مشـــاركته بالمنتدى 

الســـنوي لصحيفـــة البـــاد بمناســـبة 
األعياد الوطنية.

اخترتـــم  “لقـــد  النفيعـــي  وأضـــاف 
صفوة رجال وشباب البحرين، وهو 
مـــا يؤكد زيـــادة الثقة في الســـواعد 
البحرينية والتـــي أوصلت البحرين 
عالميـــة،  مســـتويات  إلـــى  اليـــوم 
وبالرغم من صغر مساحة البحرين، 
باألرقـــام،  العالـــم  تنافـــس  أنهـــا  إال 
موضـــوع  فـــي  عالميـــا  واألولـــى 

التعافي من الجائحة”.
واســـتكمل “تؤكد لنا قصص النجاح 
أهمية أن نعطي الشـــباب البحريني 
يحقـــق  لكـــي  المناســـبة؛  الفرصـــة 

المزيد من اإلنجازات الوطنية”.
وشكر النفيعي، نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة، إللقائـــه كلمـــة االفتتـــاح 
بالمنتـــدى، والـــذي يقـــف خلـــف كل 

مشروع تنموي في البحرين”.

“^” تنشر الوعي والمعلومات النافعة... النفيعي:

قصص النجاح ترسخ إعطاء الفرصة لشباب البحرين

إبراهيم النفيعي
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