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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  الـــوزراء  مجلس  رئيس 

لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية أمس.
بتفضل حضرة  المجلس  أشاد  االجتماع  بداية  في 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المفدى القائد األعلى، بزيارة سالح الجو الملكي 
البحريني ضمن احتفاالت قوة دفاع البحرين بمناسبة 
هذا  في  منوها  لتأسيسها،  والخمسين  الرابعة  الذكرى 
المستمر  التطوير  دعــم  على  جاللته  بــحــرص  الــصــدد 
لقوة دفاع البحرين ورفد وحداتها بأحدث التقنيات بما 

يعزز كفاءتها لتحقيق األهداف المنشودة.
المجلس أهمية مواصلة ترسيخ مبادئ  أكد  بعدها 
المسؤولية والمحاسبة من أجل تعزيز النزاهة وحماية 

المستمر  التعاون  إلى  الجهات  كل  العام، موجًها  المال 
مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1- مـــذكـــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
والــتــشــريــعــيــة بــشــأن مــشــاريــع مـــذكـــرات تــفــاهــم وبــرامــج 
تنفيذية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، 
تستهدف دعم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في 

مختلف المجاالت.
2- مـــذكـــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
مملكة  بين  تفاهم  مذكرات  مشاريع  بشأن  والتشريعية 
الــبــحــريــن والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، 

تتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

3- مـــذكـــرة الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
والتشريعية بشأن رد الحكومة على 5 اقتراحات برغبة 
واقتراح  النواب  من مجلس  مقدمة  بقانون  واقتراحين 

بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1- مذكرة بشأن التحول اإللكتروني لخدمة إصدار 
وتــجــديــد رخــــص مـــزاولـــي الــمــهــن الــعــقــاريــة بــمــؤســســة 
ــاري، حــيــث ســيــســهــم ذلــــك فـــي خفض  ــقـ ــعـ الــتــنــظــيــم الـ
مــتــوســط وقـــت تــقــديــم الــخــدمــة وتــوفــيــرهــا عــلــى مـــدار 

الساعة.
وزيــر  تقرير  خــالل  مــن  علما  المجلس  أخــذ  بعدها 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة بـــشـــأن الــمــشــاركــة في 

المؤتمر العربي الدولي الـ16 للثروة المعدنية. 

في اجتماعه برئا�سة محمد بن مبارك

مجل�ص الوزراء ينوه بحر�ص الملك على دعم التطوير الم�ستمر لقوة دفاع البحرين
ت����اأك����ي����د اأه����م����ي����ة م����وا�����س����ل����ة ت���ر����س���ي���خ م����ب����ادئ 
ال���م�������س���وؤول���ي���ة وال��م��ح��ا���س��ب��ة وح���م���اي���ة ال����م����ال ال���ع���ام

إدارة صندوق  عقد مجلس 
ــاء(  ــ ــفـ ــ ــي )شـ ــحــ الــــضــــمــــان الــــصــ
ــيـــادي بــرئــاســة  ــتـ اجــتــمــاعــه االعـ
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  بـــن عـ
ــى لــلــصــحــة  ــ ـــلــ ــ الــــمــــجــــلــــس األعـ
صــنــدوق  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الضمان الصحي، بحضور وزير 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
الشيخ  الــمــجــلــس  رئــيــس  نــائــب 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان 
ووزيــرة الصحة األســتــاذة فائقة 
بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح، والــســيــد 
محافظ  المعراج  محمد  رشيد 
مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي، 
ــاء الــمــجــلــس  ــ ــــضـ ــور أعـ وبــــحــــضــ

ــيــــن فــي  ــؤولــ ــســ ــمــ وعـــــــــدد مـــــن الــ
القطاع الصحي. وأوضح رئيس 
المجلس األعلى للصحة أسس 
نـــظـــام نــصــيــب الـــفـــرد لــمــشــروع 
التسيير الذاتي لمراكز الرعاية 
ــن أن  ــيــ الـــصـــحـــيـــة األولــــــيــــــة، وبــ
حرية  لــلــمــواطــن  يتيح  الــنــظــام 
يعتمد  كــمــا  الــطــبــيــب،  اخــتــيــار 
المسجلين  المرضى  عدد  على 
لديه، ما يسهم في رفع مستوى 
ــودة الـــخـــدمـــات والــتــنــافــســيــة  ــ جـ

لتقديم األفضل.
تفاصيل  استعراض  تم  ثم 
مـــيـــزانـــيـــة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
األولــــــيــــــة والـــــتـــــي تـــــتـــــوزع عــلــى 
الصيدلية،  المختبر،  خــدمــات 
ــور األطـــبـــاء، مــراكــز الــرعــايــة  أجـ
الــمــتــنــقــلــة، مــيــزانــيــة الــمــنــاطــق 
الخدمات  التي تشمل  الصحية 
ــــب  اإلضــــــافــــــيــــــة كـــــاألشـــــعـــــة وطـ
ــنـــان وغــيــرهــا، والــمــيــزانــيــة  االسـ
كاإلداريين  للمراكز  التشغيلية 
ــواد الــتــي ال  ــمـ غــيــر األطـــبـــاء والـ
والمختبر  الصيدلية  تشملها 

وغيرها.
ــى  ــ تــــــطــــــرق االجــــــتــــــمــــــاع إلـ
جـــــــاهـــــــزيـــــــة الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
ــام  ــيــــة لـــتـــطـــبـــيـــق نـــظـ الــــحــــكــــومــ
اإليـــــــــــــــــــــــرادات بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى 
بالكامل  الــمــدعــومــة  والــفــاتــورة 
الرزمة  للمواطنين تحت مظلة 
الصحية اإللزامية للمواطنين. 
ــتــــعــــرض الــمــجــلــس  ثــــم اســ
مـــســـتـــجـــدات مــــشــــروع الــتــأمــيــن 
ــذا  ــى األجــــــــانــــــــب.. وفــــــــي هــ ــلــ عــ
ــيــــن الـــعـــام  ــح األمــ ـــ الــــصــــدد أوضـ

ــى لــلــصــحــة  ــ ــلــ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس األعــ
ــم الـــنـــواخـــذة  ــيــ ــراهــ والـــســـيـــد إبــ
أنــــه تـــم تــحــديــد نـــطـــاق الــعــمــل 
مـــن خـــدمـــات وســـاطـــة الــتــأمــيــن 
والخدمات  اإلداريـــة  والخدمات 
 13 دعوة  تمت  كما  االستشارية، 
شــركــة، وتـــم اســتــالم الــعــطــاءات 
من شركتين، ويتم العمل حاليًا 
قبل  من  العطاءات  تقييم  على 

فريق للتقييم. 
أّن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  الـــــــجـــــــديـــــــر 
صــنــدوق الــضــمــان »شــفــاء« يعّد 
ــراء الــخــدمــات  الــمــســؤول عــن شـ
الخدمة.  مـــزودي  مــن  الصحية 
تـــمـــويـــل  فـــــــي  دوره  ويــــتــــمــــثــــل 
الـــمـــنـــافـــع الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
ــولـــى  ــتـ لـــــأشـــــخـــــاص الــــــذيــــــن يـ
تــغــطــيــتــهــم تـــأمـــيـــنـــيـــًا، وضـــمـــان 
على  حصولهم  وســرعــة  سهولة 
الــخــدمــات الــصــحــيــة والــتــعــاقــد 
الصحية  الــخــدمــة  مقدمي  مــع 
ــتـــقـــديـــم الـــمـــنـــافـــع الــصــحــيــة  لـ
لــلــمــســتــفــيــديــن الــــذيــــن يــتــولــى 
الصندوق توفير تغطية تأمينية 
البيانات  وتحليل  وجــمــع  لــهــم، 
ــاءات  ــ ــ ــصـ ــ ــ ــات واإلحـ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ والــ
الــمــتــعــلــقــة بــاألشــخــاص الــذيــن 
تغطية  توفير  الصندوق  يتولى 
تــأمــيــنــيــة لــهــم، وإصـــــدار قــواعــد 
اشــتــراكــات  تحصيل  وإجــــــراءات 
المستحقة  الــصــحــي  الــضــمــان 
لــــلــــصــــنــــدوق بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، 
وتــــمــــلــــك األمـــــــــــوال الـــمـــنـــقـــولـــة 
أي  واستثمار  وإدارة  والــعــقــاريــة 

من موارد الصندوق.

ال���م���ج���ل�������ص ي�����واف�����ق ع����ل����ى م������ذك������رات ت����ف����اه����م ب��ي��ن 
ال��ب��ح��ري��ن واأم���ري���ك���ا ل��ت��ع��زي��ز اآف�����اق ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن

بمنا�س���بة تعيين���ه م�ست�س���اًرا ف���ي ال�س���ركة القاب�سة للنف���ط والغاز
نا�س���ر ب���ن حم���د ي�س���تقبل عبدالح�س���ين مي���رزا وي�س���يد بخبراته الوا�س���عة

اســــتــــقــــبــــل ســـــمـــــو الـــشـــيـــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمــ حــ بـــــن  ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
لأعمال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
القابضة  الشركة  إدارة  مجلس 
الدكتور  ش.م.ب،  والغاز  للنفط 
ــرزا  ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــيــ ــســ ــحــ ــدالــ ــبــ عــ
الشركة  إدارة  مجلس  مستشار 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه فــي 
بحضور  وذلــك  الجديد  منصبه 
ــداهلل جـــهـــاد الـــزيـــن  ــبــ الـــســـيـــد عــ
الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــو  عـــضـ
والــدكــتــور محمد بــن مــبــارك بن 
ديـــنـــه الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــعــضــو 

المنتدب في الشركة.
وخــــالل الــلــقــاء، أشــــاد سمو 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــر بــ ــ ــاصـ ــ ــخ نـ ــيــ ــشــ الــ
التي  الكبيرة  بالخبرات  خليفة 

عبدالحسين  الــدكــتــور  يمتلكها 
علي ميرزا والتي اكتسبها جراء 
عمله سنوات طويلة في المجال 
الـــــذي يمثل  األمـــــر  الــحــكــومــي 
إدارة  لمجلس  كمستشار  وجــوده 
والغاز  للنفط  القابضة  الشركة 
إضـــافـــة نــوعــيــة ودعـــمـــا لــجــهــود 
تــحــقــيــق  ــي  ــ فـ اإلدارة  مـــجـــلـــس 

التطور للشركة.
الدكتور  أعـــرب  جانبه  ومــن 
عــبــدالــحــســيــن مــيــرزا عــن شكره 
وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة عــلــى ثقة 
سموه بتعيينه مستشارا لمجلس 
للنفط  القابضة  الــشــركــة  إدارة 
أنــه سيسعى بكل  والــغــاز مــؤكــدا 
جــد وإخـــالص فــي سبيل تنفيذ 
ــيـــة الـــشـــركـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ رؤيـــــــة واسـ

وإمكانياته  خبراته  كل  وتسخير 
ــة االرتـــــــقـــــــاء بـــهـــذيـــن  ــلــ ــمــــواصــ لــ
ــور  ــتـ ــيـــن. وأشــــــــاد الـــدكـ ــاعـ ــقـــطـ الـ
عــبــدالــحــســيــن مـــيـــرزا بــالــجــهــود 

الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ 
في  آل خليفة  حــمــد  بــن  نــاصــر 
تــطــويــر قــطــاعــي الــنــفــط والــغــاز 
المبادرات  وتقديم  المملكة  في 

الرائدة في هذا المجال معاهدا 
سموه أنه سيكون عونا لمجلس 
الستراتيجياتها  وداعما  اإلدارة 

المستقبلية.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد خالل لقاء د. عبدالحسين ميرزا.

حميدان  أشاد  اللقاء  وخالل 
بمستوى العالقات التاريخية بين 
تشهده  وما  وبريطانيا،  البحرين 
فـــي مختلف  ــور  وتـــطـ ــاون  ــعـ تـ مـــن 
تعزيز  مقدمتها  وفــي  المجاالت، 
االستفادة من الخبرات والتجارب 
الحماية  مــجــال  فــي  البريطانية 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــجـــمـــيـــع فـــئـــات 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــح الــمــجــتــمــع واالرتـ ــ ــرائـ ــ وشـ

بخدمات الرعاية االجتماعية.

ــتــــمــــاع  وقـــــــد تـــــم خـــــــالل االجــ
وزارة  ــه  ــذتــ اتــــخــ ــا  ــ مـ اســــتــــعــــراض 
من  االجتماعية  والتنمية  العمل 
اجــراءات وآليات في إطــار حماية 
وصـــون حــقــوق الــطــفــل وفــقــًا لما 
العدالة اإلصالحية  قانون  منحه 
لــأطــفــال مـــن صــالحــيــات، حيث 
تـــقـــوم الــــــــــوزارة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـــد 
الــقــانــون،  بــهــذا  المعنية  الــجــهــات 
ــم  ــديـ ــقـ بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــــمــــــبــــــادرات وتـ

الـــخـــدمـــات لــلــفــئــة الــمــســتــهــدفــة 
وتــوفــيــر الـــرعـــايـــة لــهــا مـــن خــالل 
ــفــــل وذلـــــك  ــة الــــطــ ــايــ ــمــ ــز حــ ــ ــركـ ــ مـ
قــانــون  لــلــمــادة )43( مــن  تــرجــمــة 
بـــإصـــدار   2012 لــســنــة   )37( رقــــم 
المركز  يعد  حيث  الطفل،  قانون 
الطفل  بحماية  المعنية  الجهة 
تقييمه  عملية  عــن  والــمــســؤولــة 
ومـــتـــابـــعـــتـــه عـــنـــد تـــعـــرضـــه لــســوء 
الـــمـــعـــامـــلـــة واإليــــــــــذاء الــجــســدي 

واالعــتــداءات  واإلهــمــال  والنفسي 
الجنسية. 

والتنمية  العمل  وزيــر  وقــدم   
االجــتــمــاعــيــة الــشــكــر والــتــقــديــر 
حرصه  على  البريطاني  للسفير 
عــلــى تــوفــيــر الــخــبــرات والــمــعــارف 

التدريب  برامج  دعم  الى  الرامية 
الهادفة الى تعزيز جهود وتطوير 
قدرات العاملين في مركز حماية 
بــمــا يــســهــم فـــي تحسين  الــطــفــل 
جودة الخدمات المقدمة بالمركز 

واالرتقاء بها.

وزير العمل يطلع ال�سفير البريطاني على م�ستجدات تنفيذ قانون العدالة الإ�سالحية
المملكة  علي حميدان، سفير  بن محمد  السيد جميل  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  التقى 
المتحدة، السيد رودي دراموند، في مكتبه، وبحث معه مجاالت التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين 
البلدين بهدف تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق اإلنسان، حيث تم في هذا اإلطار استعراض ما تم 

تنفيذه بشأن تطبيق أحكام قانون العدالة اإلصالحية لأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.

} وزير العمل يلتقي السفير البريطاني

} اجتماع صندوق الضمان الصحي.

رئ��ي�����ص »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي��ت��راأ���ص 
اج���ت���م���اع ����س���ن���دوق ال�����س��م��ان ال�����س��ح��ي

القراآني���ة الدولي���ة  الجزائ���ر  م�س���ابقة  ف���ي  عالمي���ا  الثان���ي  المرك���ز  تح�س���د  البحري���ن 
طاهر  محمد  الدكتور  أعــرب 
القطان الوكيل المساعد للشؤون 
اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون 
اإلســالمــيــة واألوقـــــاف عــن فخره 
ــز الــمــشــرفــة  ــراكـ ــمـ ــالـ ــزازه بـ ــ ــتــ ــ واعــ
الــــتــــي يـــحـــقـــقـــهـــا الـــمـــتـــســـابـــقـــون 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــون فــــي الــمــســابــقــات 
الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، الــتــي تضاف 
ــازات الــحــافــل  ــ ــجـ ــ إلــــى ســجــل اإلنـ
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــجــال 
بالجهود  مشيدا  الكريم،  القرآن 
ــل مــنــتــســبــي  ــبــ ــ ــــن ِق الــــمــــبــــذولــــة مـ
ــريـــم  ــكـ الـ الــــــقــــــرآن  شــــــــؤون  إدارة 
ــم بـــبـــرنـــامـــج إعــــــداد  ــهـ ــامـ ــمـ ــتـ الهـ

للمشاركة  المتسابقين  وتــأهــيــل 
في المسابقات القرآنية الدولية، 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــمـ ــ وجـــــــــــــودة مـــــخـــــرجـــــات الـ
والـــحـــلـــقـــات الـــقـــرآنـــيـــة الــتــابــعــة 
ــو مــا ُيــعــد ثــمــرة من  لـــلـــوزارة، وهـ
ثــمــار اهــتــمــام الــقــيــادة الــرشــيــدة 
الــتــي تسعى  تــعــالــى،  اهلل  بــكــتــاب 
إلى  توجيهاتها  مــن خــالل  دائــمــًا 
المجتمع  فــئــات  جميع  تشجيع 
لــإقــبــال عــلــى كـــتـــاب اهلل تــعــالــى 
حفظا وتالوًة وتفسيرًا، والتخلق 

بآدابه وقيمه السمحة.
ــوز  ــة فــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ جـــــــاء ذلـــــــك بـ
الــمــتــســابــق يــحــيــى بــــالل يــوســف 

ــا فــي  ــيـ ــمـ ــالـ ــي عـ ــانــ ــثــ بـــالـــمـــركـــز الــ
الدولية لحفظ  مسابقة الجزائر 
القرآن الكريم وتجويده وتفسيره 
في دورتها السابعة عشرة في فرع 
حــفــظ الــقــرآن الــكــريــم كــامــال مع 
أقيمت  التي  والتفسير،  التجويد 
ــال  ــصــ مـــــؤخـــــرًا عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ
ــاف الــقــطــان: يأتي  الــمــرئــي، وأضــ
تــحــقــيــق الــمــتــســابــق يــحــيــى بــالل 
يـــوســـف الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي عــالــمــيــًا 
التي يحققها  لإنجازات  امتدادًا 
ــة الــــبــــحــــريــــن فــي  ــكـ ــلـ ــمـ أبــــــنــــــاء مـ
الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة الــدولــيــة، 
الــــتــــي لـــــم تــــكــــن لـــتـــتـــحـــقـــق لــــوال 

أواًل،  وتــوفــيــقــه  تــعــالــى  اهلل  فــضــل 
السديدة  التوجيهات  بفضل  ثــم 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، واهتمام حكومته 
ودعمها المستمر لجميع البرامج 
ــة الــمــتــعــلــقــة بــخــدمــة  واألنــــشــــطــ
القرآن الكريم، واالرتقاء بمستوى 
حــفــظــتــه مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب، 
بـــالل  الــمــتــســابــق  ــى أن  ــ إلـ ــًا  ــتــ الفــ
ينتظم في برنامج إعداد وتأهيل 
المتسابقين للمسابقات القرآنية 
إدارة  عليه  تشرف  الــذي  الدولية 

شؤون القرآن الكريم بالوزارة.

مملكة  خــارجــيــة  وزارة  تــتــابــع 
الــبــحــريــن بــاهــتــمــام بــالــغ أوضـــاع 
الــكــرام  البحرينيين  الــمــواطــنــيــن 
في ظل  أوكرانيا،  في  الموجودين 

الظروف األمنية الراهنة.
وإشارة إلى البيان الصادر عن 
وزارة الخارجية بتاريخ 12 فبراير 

المواطنين  دعــــوة  بــشــأن  2022م، 
الكرام الموجودين في أوكرانيا إلى 
الخارجية  وزارة  تــؤكــد  مــغــادرتــهــا، 
البحرين  مملكة  حكومة  حــرص 
عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات وتــســهــيــل 
اإلجــــــــــراءات الــــالزمــــة إلجــالئــهــم 
بصورة آمنة عبر المنافذ المتاحة 

في أقرب فرصة ممكنة.
ــت الـــــــــوزارة الــمــواطــنــيــن  ــ ودعــ
الــــــمــــــغــــــادرة أو  الـــــراغـــــبـــــيـــــن فــــــي 
ــواصـــل على  ــتـ الـ إلــــى  الـــمـــســـاعـــدة 

الرقم التالي:
)مـــكـــتـــب  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة 

العمليات(: 0097317227555

رماية  ستجري  أنها  البحرين  دفــاع  لقوة  العامة  القيادة  تعلن 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة يــقــوم بــهــا ســـالح الــبــحــريــة الــمــلــكــي الــبــحــريــنــي، 
بمنطقة )هير شتية(، اعتبارًا من يوم األربعاء، 2 مارس، من الساعة 

العاشرة صباحا ولغاية الخميس 3 مارس، الرابعة مساًء.
وتلفت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في إعالنها الصادر 
عن مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي، انتباه كل من يهمهم األمر، 
من مواطنين ومقيمين، إلى االبتعاد عن منطقة الرماية المذكورة 

حفاًظا على سالمتهم.

ب���اه���ت���م���ام  ت����ت����اب����ع  ال����خ����ارج����ي����ة  وزارة 
اأو�������س������اع ال���ب���ح���ري���ن���ي���ي���ن ف�����ي اأوك����ران����ي����ا

رماية  اإج����راء  تعلن  ال��دف��اع  ق��وة 
�ستية هير  منطقة  في  الحية  بالذخيرة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16048/pdf/1-Supplime/16048.pdf?fixed9280
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286800
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
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المدير  عبدالقادر  فــؤاد  الدكتور  أعــرب 
ــذي لـــمـــركـــز مـــحـــمـــد بـــــن خــلــيــفــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــيـــق شـــكـــره  الـــتـــخـــصـــصـــي لـــلـــقـــلـــب عـــــن عـــمـ
وتقديره للدعم المتواصل لشركة البحرين 
 ،)BASREC( والــهــنــدســة  الــســفــن  لــتــصــلــيــح 
والذي يسهم في تحقيق االستفادة والدعم 
الـــالزمـــيـــن لــتــحــســيــن وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الــمــقــدمــة والــــذي يــأتــي انــطــالقــًا 
المجتمعية  والمسؤولية  الشراكة  مبدأ  من 
لدعم خطط التطوير واالرتقاء بالخدمات 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة  الصحية 

في مملكة البحرين.
فؤاد  الدكتور  استقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
رئيس  كانو  أحمد  فوزي  للوجيه  عبدالقادر 
لتصليح  الــبــحــريــن  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
ريسان  الدكتور  وبحضور  والهندسة  السفن 
بدران مستشار مركز القلب، حيث تم التبرع 
بــنــوعــيــن مـــن األجـــهـــزة الــحــديــثــة لــمــرضــى 
الــقــلــب مـــن شـــركـــة بــيــوتــرونــيــك األلــمــانــيــة 

الرائدة في صناعة منظمات القلب. 
جــهــاز منظم ضربات  وهــو  األول  الــنــوع 
القلب ومزيل الرجفان البطيني او ما يعرف 
بالمنظم الصاعقة وهو مخصص للمرضى 
الثاني  النوع  أما  الوفاة،  المعرضين لخطر 
من األجهزة فهو يشتمل على ثالثة أجهزة 
ــد، حــيــث يــتــكــون مـــن منظم  ــ فـــي جــهــاز واحـ

باإلضافة  صــاعــق  ومنظم  القلب  لــضــربــات 
الي ميزة إعادة تزامن عضلة القلب. 

التكاليف  عالية  األجــهــزة  هــذه  وتعتبر 
ومما  تصنيعها.  في  العالية  للتقنية  نظرا 
سوف  األجــهــزة  بهذه  التبرع  ان  فيه  الشــك 
يسهم في عالج العديد من المرضى الذين 
ــــى تـــركـــيـــب هـــذه  ــــس الـــحـــاجـــة إلـ هــــم فــــي أمـ

المنظمات.

أن  إلــى  عبدالقادر  فــؤاد  الدكتور  وأشـــار 
هذه األجهزة تعد إضافة قيمة لمركز محمد 
بن خليفة التخصصي للقلب وستسهم في 

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
 ومــــن جــانــب آخــــر أكــــد الــوجــيــه فـــوزي 
أحمد كانو استعداد الشركة لمواصلة تقديم 
الــدعــم الـــذي يــأتــي انــطــالقــًا مــن مساعيها 
الدؤوبة لتقديم كل سبل الدعم والمساندة 

ــة لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن الـــخـــدمـــات  ــمــ ــدائــ الــ
ــات الــطــبــيــة الــعــالــيــة  ــيـ ــانـ الــصــحــيــة واإلمـــكـ
البحريني  المجتمع  يــخــدم  وبــمــا  الــكــفــاءة 

والقطاع الصحي بالمملكة بشكل عام.
أعــضــاء مجلس  مــن  اللقاء عــدد  حضر 
الــســفــن  لــتــصــلــيــح  الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــركـ شـ إدارة 
الطبية  الــخــدمــات  ومــســؤولــي  والــهــنــدســة، 

بالمركز. 

قدمتها �سركة البحرين لت�سليح ال�سفن

م���رك���ز ال�������ص���ي���خ م��ح��م��د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ي 
ل��ل��ق��ل��ب ي��ت�����ص��ل��م ع������ددا م����ن الأج�����ه�����زة ال��ح��دي��ث��ة

االجــتــمــاعــيــة جميل  والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيـ رعــايــة  تــحــت 
بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان وبــتــنــظــيــم مـــن شــركــة مــيــدبــويــنــت 
في  العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب  السنوي  المعرض  اقيم 
والمؤسسات  الجامعات  مــن  عــدد  وبمشاركة   )11( الـــ  نسخته 
لعرض  البحرين  مملكة  في  والشركات  والتدريبية  التعليمية 
المطلوبة  والوظيفية  والتدريبية  التعليمية  الفرص  وتوفير 
للتكنولوجيا  البحرين  العمل، حيث شاركت جامعة  في سوق 
الخليج يومي 28-27  اقيم في فندق  الذي  المعرض  في هذا 
فبراير 2022 وذلك لتعريف الطلبة المتوقع تخرجهم وأولياء 
األمور بالجامعة وبرامجها األكاديمية واالعتمادات األكاديمية 
المنح  الى  اضافة  ودوليًا،  محليًا  لها  الممنوحة  والمؤسسية 
المتنوعة التي توفرها الجامعة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.

الدكتور  المعرض  فعاليات  افتتاح  حفل  فــي  شــارك  وقــد 

الى جانب مشاركته في  منتدى  الجامعة  رئيس  المال  حسن 
التعليم العالي وسوق العمل الذي اقيم على هامش المعرض 
في الجلسة الثانية من فعاليات المنتدى تحت عنوان: »تبلور 
الــجــامــعــات«،  فــي  التعليم  مــهــمــة  فــي  الــمــعــلــومــات  تقنية  دور 
رؤســاء  فــي جمع  المنتديات  هــذه  مثل  اهمية  على  اكــد  حيث 
الــجــامــعــات عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة مـــن اجـــل تـــبـــادل األفــكــار 
وتحقيق المزيد من التعاون من اجل رفعة التعليم العالي في 
مملكة البحرين، وتحدث عن اهمية استثمار التكنولوجيا في 
الفصول الدراسية خصوصًا في ظل الظروف غير االعتيادية 
الــعــالــم مــن خــالل جائحة كــورونــا،  الــتــي مــر بها  الــفــتــرة  مثل 
منوهًا بأهمية التعليم المزدوج الذي ُيّمكن من تلقي التعليم 
التعلم  او  الدراسي  الفصل  الحضور الشخصي في  من خالل 
المستوى  وبنفس  العمل  مكان  او  المنزل  من  ســواء  بعد  عن 

التعليم  فــي  أن االســتــثــمــار  والــفــعــالــيــة واالســـتـــفـــادة، والشــــك 
للمدرسين  وتــدريــبــا  فــعــالــة  تعليم  ادوات  سيتطلب  الـــمـــزدوج 
مختبرات  تــوفــيــر  الـــى  إضــافــة  التعليمي  الــمــحــتــوى  وتــطــويــر 
المزدوج  التعليم  أن  على  عــالوة  العملية،  الفصول  لمحاكاة 
سوف يمنح الجامعات الفرصة لالستفادة من كفاءات تعليمية 
مما  بعد  عــن  المحاضرات  تقديم  فــي  للمشاركة  الــخــارج  مــن 
أن  مــؤكــدًا  كــفــاءتــهــا،  مــن  ويــرفــع  التعليمية  العملية  ســيــثــري 
ــم واألفـــضـــل في  ــزدوج ســيــكــون هـــو الـــالعـــب األهــ ــمـ الــتــعــلــيــم الـ

المستقبل المنظور والبعيد.
الشيخة  العمل بحضور  وزير  قام  المعرض  وعلى هامش 
ميدبوينت  إدارة  مجلس  رئــيــس  خليفة  ال  خليفة  بنت  نـــورة 
ــاء  بــتــكــريــم الــدكــتــور حــســن الــمــال رئــيــس جــامــعــة UTB ورؤســ

الجامعات بهذه المناسبة.

ت�����ص��ارك   UTB ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ب���ح���ري���ن  ج���ام���ع���ة 
العمل ق��ب��ل  م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ب��ح��ري��ن  م��ع��ر���ض  ف��ي 

ــد مــواقــع  ــم نـــشـــره عــلــى أحــ ــا تـ تــعــقــيــبــًا عــلــى مـ
ــع مــركــز الــكــويــت  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــشــأن وضـ
الصحي »جميع خدمات »الحقن« في غرفة واحدة« 
وأن مدة االنتظار تصل إلى 40 دقيقة، أكدت مراكز 
الرعاية الصحية األولية أن أقسام التمريض ضمن 
عمل  آلية  تتبع  األولية  الصحية  الرعاية  منظومة 
وضــمــان  والــصــحــيــة  التنظيمية  لــلــدواعــي  واضــحــة 
حصول الفئات المحددة من المرضى على أولويات 
العالج بحسب التصنيف للحالة المرضية وفي مدة 
زمنية قصيرة تضمن دقة وجودة الخدمة المقدمة.

وشددت مراكز الرعاية الصحية األولية الحرص 
على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع مع 
مــراعــاة الــمــراجــعــة الــدوريــة لــجــودة الــخــدمــة ضمن 

االلــتــزام  تعكس  والــتــي  الــمــســتــمــرة  التقييم  آلــيــات 
الراسخ بتحقيق معدالت أكبر في رضا المتعاملين 
من دون االخالل بالبروتوكوالت الطبية الموضوعة 

لحفظ سالمتهم.
وأكدت مراكز الرعاية الصحية األولية حرصها 
سرعة  يضمن  بشكل  عملها  منظومة  تطوير  على 
الــخــدمــة، وتــحــســيــن جــودتــهــا، واالســـتـــفـــادة المثلى 
مـــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة الــحــالــيــة، وبــمــا يحقق 
األهداف المرجوة من استراتيجية التسيير الذاتي 
للمستشفيات الحكومية والصحة األولية، موضحًة 
من  تقديمها  يتم  التي  المالحظات  بكل  ترحيبها 
على  معالجتها  على  وحرصها  المتعاملين  جمهور 

النحو األمثل.

تعقيبًا على ما تم ن�سره على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي..

»الرعاية الأولية«: اأق�صام التمري�ض تعمل وفقا 
لأولوي�ات الع�اج.. وف�ي م�دة زمني�ة ق�صي�رة

كلمة  الخارجية  وزيــر  وألقى 
بلدينا  احتفال  إنه مع  فيها  قال 
بـــمـــرور خمسين  الــمــاضــي  الـــعـــام 
الدبلوماسية  العالقات  من  عاًما 
ــر مــــن قـــرن  ــثـ ــع أكـ ــ الـــرســـمـــيـــة، ومـ
مــــن الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي الـــراســـخ 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــاعــات، 
مملكة  بين  الشراكة  نعتبر  فإننا 
الــبــحــريــن والــــواليــــات الــمــتــحــدة 
إحــــــــــــدى الــــــســــــمــــــات والــــــمــــــزايــــــا 
الـــفـــريـــدة، فهي  االســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــى االحـــــتـــــرام  شـــــراكـــــة تــــقــــوم عــ
ــات والــقــيــم  ــ ــويــ ــ الـــمـــتـــبـــادل واألولــ
الــمــشــتــركــة، وهـــو مــا انــعــكــس في 
جهودنا الجماعية للحفاظ على 
الخليج  منطقة  واســتــقــرار  أمـــن 
والشرق األوسط من خالل عمل 
األســــطــــول األمـــريـــكـــي الــخــامــس 
وتنسيقنا  البحري  األمـــن  وبــنــاء 
ــعـــال فـــي عــمــلــيــات  الـــســـريـــع والـــفـ

اإلجالء األفغاني.
ــر الــخــارجــيــة إنــنــا  ــال وزيــ  وقــ
نـــرى ذلـــك الــتــعــاون فـــي جــهــودنــا 
الــمــســتــمــرة لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
اإلرهــاب  أعــمــال  والــذيــن يمولون 
أو يحرضون عليها أو يمجدونها، 
للبناء  مــًعــا  عــمــلــنــا  فـــي  وكـــذلـــك 
على اتفاقيات إبراهيم التاريخية 
والتعايش  السالم  نشر  أجــل  من 
والــتــكــافــل واالزدهـــــــار فـــي جميع 

أنحاء الشرق األوسط.
 وأضــــــــاف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــجــانــبــيــن حــريــص على  كـــال  أن 
ــــرص لـــتـــعـــزيـــز  ــفــ ــ ــاف الــ ــشــ ــكــ ــتــ اســ
الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــجــاري، 
ــــس الـــقـــويـــة  ــ ــاء عـــلـــى األسـ ــنــ ــبــ والــ
ــرة  ــ ــحـ ــ ــة الــــــتــــــجــــــارة الـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ التـ
الــثــنــائــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن وضــع 
حـــجـــر أســـــــاس مــــشــــروع مــنــطــقــة 
الــتــجــارة األمــريــكــيــة الــواقــعــة في 

مدينة سلمان الصناعية هو أحد 
األمثلة.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
فيما  تــتــطــلــع،  الــبــحــريــن  مملكة 
يــتــعــلــق بــالــبــيــئــة وتــغــيــر الــمــنــاخ، 
إلى العمل مع الواليات المتحدة 
ــدرات الــمــؤســســيــة  ــ ــقـ ــ لــتــطــويــر الـ
لــلــبــحــريــن لــتــحــقــيــق هــدفــهــا في 
 ،2060 ــام  ــعـ لـ الـــصـــفـــري  الـــحـــيـــاد 
ولــتــقــويــة الـــتـــعـــاون فـــي مــجــاالت 
والتبادل  والتكنولوجيا  الطاقة 

العلمي على جميع األصعدة. 
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
على  مصممة  الــبــحــريــن  مملكة 
ــزام بـــأعـــلـــى الــمــعــايــيــر فــي  ــ ــتـ ــ االلـ
ــايـــة حــقــوق  ــمـ مـــجـــال تـــعـــزيـــز وحـ
االستفادة  إلى  وتتطلع  اإلنسان، 
من الخبرة األمريكية في تطبيق 
ــيــــة،  ــات الــــدولــ ــارســ ــمــ ــمــ ــل الــ أفــــضــ
تواصل  المملكة  أن  الــى  مشيرا 
إظـــهـــار هــــذا االلــــتــــزام مـــن خــالل 
ــار  ــجــ ــي مـــكـــافـــحـــة االتــ ــ عـــمـــلـــنـــا فـ
بتصنيفها  تفخر  وهـــي  بــالــبــشــر، 
تقرير  فـــي  األول  الــمــســتــوى  فـــي 
لـــوزارة  الــســنــوي  بالبشر  االتــجــار 

الخارجية. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
ستكون  الشعبين  بين  الــعــالقــات 
ــم صـــداقـــتـــنـــا  ــيـ ــمـ دائــــــًمــــــا فـــــي صـ

الدائمة، معربا عن الثقة بأن هذا 
سيساعد  االســتــراتــيــجــي  الــحــوار 
الــبــلــديــن عــلــى تــوســيــع وتــعــمــيــق 
تــلــك الـــروابـــط وتــطــويــر الــتــعــاون 
تعاون  وبناء  األكاديمي،  والتبادل 
للتاريخ  لــلــتــرويــج  ــع  أوســ ثــقــافــي 

والتراث في كال البلدين.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ هــــــــذا الـــــــحـــــــوار االســ

وتقييم  لــمــراجــعــة  مهمة  فــرصــة 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــتــطــورات 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى وجـــهـــات نــظــرنــا 
حول  األفــكــار  وتــبــادل  المشتركة، 
الى  قدًما، مشيرا  المضي  كيفية 
الـــخـــطـــر والـــتـــهـــديـــد لــالســتــقــرار 
ــذي يــشــكــلــه انــتــشــار  اإلقــلــيــمــي الــ
الصواريخ والطائرات بدون طيار، 
التنسيق  من  المزيد  يتطلب  ما 

الــــدولــــي تـــجـــاهـــهـــا، مـــشـــيـــرا الـــى 
اتخاذ  إمكانية  استكشاف  ضرورة 
مثل  الدولية  التدابير  من  مزيد 
للسيطرة  األمــن  قـــرارات مجلس 
عــلــى هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ومــنــع 

انتشارها.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
الــســالم الــمــســتــدام فــي الــيــمــن ال 
تــحــقــيــقــه إال مــــن خـــالل  يــمــكــن 

حّل سياسي شامل وإنهاء معاناة 
الــشــعــب الــيــمــنــي وإزالـــــــة مــصــدر 
زعزعة االستقرار اإلقليمي بشكل 
البلدين  اتفاق  الى  مشيرا  كبير، 
بدون  الطائرات  أن هجمات  على 
تشنها  الـــتـــي  والـــصـــواريـــخ  طـــيـــار 
المنشآت  على  الحوثي  مليشيا 
الــمــدنــيــة غــيــر مــقــبــولــة وتــشــكــل 
أعمااًل إرهابية، األمر الذي يؤكد 
أن هناك حاجة إلى دراســة جادة 
لتصنيف  الدولي  المستوى  على 

الحوثيين كمنظمة إرهابية.
ــدول أعــمــال هــذا  ــال إن جـ وقـ
ــيــــجــــي يـــؤكـــد  ــراتــ ــتــ ــوار االســ ــ ــحــ ــ الــ
الثنائية  شــراكــتــنــا  وعــمــق  اتــســاع 
الــطــويــلــة والـــفـــعـــالـــة، مـــؤكـــدا أن 
مملكة البحرين تتطلع إلى بناء 
المستقبل،  أجــل  من  أكبر  تعاون 
التحديات واغتنام  والتغلب على 
الفرص لمواصلة تحقيق أهدافنا 
ــار  وازدهــ أمـــن  وتــعــزيــز  المشتركة 

البلدين والشعبين الصديقين.
ــد  ــيـ ــسـ مــــــن جــــانــــبــــه عــــبــــر الـ
الخارجية  وزيـــر  بلينكن  أنــتــونــي 
بالعالقات  اعتزازه  عن  األمريكي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــواليــ الــ
ومملكة البحرين، مشيرًا إلى أن 
احتفالهما  جــانــب  إلــى  البلدين 

بمرور خمسين عامًا على تأسيس 
العام  هذا  سيحتفالن  العالقات، 
بمرور عشرين عامًا على تصنيف 
رئيس  كحليف  البحرين  مملكة 
ــارج حلف  لــلــواليــات الــمــتــحــدة خـ

الناتو.
كــمــا أشــــار إلــــى أن الـــواليـــات 
ــة تـــقـــدر  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــمــــتــــحــــدة األمـ
شــراكــتــهــا مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 

واستقرار المنطقة.
كـــمـــا أعــــــرب الـــســـيـــد أنــتــونــي 
تثمر  أن  إلــى  تطلعه  عن  بلينكن 
مجموعات  عــبــر  المقبلة  ــام  األيــ
على  ستركز  الــتــي  األربـــع  العمل 
مــنــاقــشــة ســبــل تــوطــيــد الــتــعــاون 
الـــمـــجـــاالت، منها  مــخــتــلــف  فـــي 
الـــمـــجـــاالت األمــنــيــة والــتــجــاريــة 
المجاالت  والثقافية وغيرها من 
ــدور بــيــن  ــ ــتـ ــ ــي سـ ــ ــتـ ــ الـــمـــهـــمـــة، والـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  مــــمــــثــــلــــي 
األمريكية  والــوكــاالت  األمريكية 
الــمــعــنــيــة إلــــى جـــانـــب نــظــرائــهــم 
البحرينيين، مؤكدًا أهمية البناء 
الوطيدة  الثنائية  العالقات  على 
بين البلدين لتحقيق كل ما من 
شأنه أن يعود بالنفع على شعبي 
ــن واســتــقــرار  الــبــلــديــن وعـــلـــى أمــ

المنطقة. 

بدء الحوار اال�ستراتيجي الثاني البحريني االأمريكي..

وزي��ر الخارجي��ة: تع��اون ثنائ��ي م�ص��تمر لمكافح��ة الإره��اب وم��ن يمول��ه
المنطق���ة ا�س���تقرار  حف���ظ  ف���ي  البحري���ن  م���ع  �س���راكتنا  نق���در  االأمريك���ي:  الخارجي���ة  وزي���ر 

20 ع��ام��ا ع��ل��ى ت�����ص��ن��ي��ف ال��ب��ح��ري��ن ح��ل��ي��ف��ا رئ��ي�����ص��ي��ا خ����ارج ال��ن��ات��و ب���م���رور  الح���ت���ف���ال 

} جانب من أعمال الحوار االستراتيجي الثاني البحريني األمريكي.

ــوار االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــثـــانـــي بين  ــحــ بـــــدأت أمــــس أعـــمـــال الــ
االتصال  عبر  األمريكية،  المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة 

االلكتروني المرئي.
بن  عبداللطيف  الدكتور  البحرين  مملكة  وفــد  تــرأس  وقــد 
الــوفــد األمريكي  تـــرأس  الــخــارجــيــة، بينما  الــزيــانــي وزيـــر  راشـــد 

السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية. 
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المدير  عبدالقادر  فــؤاد  الدكتور  أعــرب 
ــذي لـــمـــركـــز مـــحـــمـــد بـــــن خــلــيــفــة  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــيـــق شـــكـــره  الـــتـــخـــصـــصـــي لـــلـــقـــلـــب عـــــن عـــمـ
وتقديره للدعم المتواصل لشركة البحرين 
 ،)BASREC( والــهــنــدســة  الــســفــن  لــتــصــلــيــح 
والذي يسهم في تحقيق االستفادة والدعم 
الـــالزمـــيـــن لــتــحــســيــن وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة الــمــقــدمــة والــــذي يــأتــي انــطــالقــًا 
المجتمعية  والمسؤولية  الشراكة  مبدأ  من 
لدعم خطط التطوير واالرتقاء بالخدمات 
والمقيمين  للمواطنين  المقدمة  الصحية 

في مملكة البحرين.
فؤاد  الدكتور  استقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
رئيس  كانو  أحمد  فوزي  للوجيه  عبدالقادر 
لتصليح  الــبــحــريــن  شـــركـــة  إدارة  مــجــلــس 
ريسان  الدكتور  وبحضور  والهندسة  السفن 
بدران مستشار مركز القلب، حيث تم التبرع 
بــنــوعــيــن مـــن األجـــهـــزة الــحــديــثــة لــمــرضــى 
الــقــلــب مـــن شـــركـــة بــيــوتــرونــيــك األلــمــانــيــة 

الرائدة في صناعة منظمات القلب. 
جــهــاز منظم ضربات  وهــو  األول  الــنــوع 
القلب ومزيل الرجفان البطيني او ما يعرف 
بالمنظم الصاعقة وهو مخصص للمرضى 
الثاني  النوع  أما  الوفاة،  المعرضين لخطر 
من األجهزة فهو يشتمل على ثالثة أجهزة 
ــد، حــيــث يــتــكــون مـــن منظم  ــ فـــي جــهــاز واحـ

باإلضافة  صــاعــق  ومنظم  القلب  لــضــربــات 
الي ميزة إعادة تزامن عضلة القلب. 

التكاليف  عالية  األجــهــزة  هــذه  وتعتبر 
ومما  تصنيعها.  في  العالية  للتقنية  نظرا 
سوف  األجــهــزة  بهذه  التبرع  ان  فيه  الشــك 
يسهم في عالج العديد من المرضى الذين 
ــــى تـــركـــيـــب هـــذه  ــــس الـــحـــاجـــة إلـ هــــم فــــي أمـ

المنظمات.

أن  إلــى  عبدالقادر  فــؤاد  الدكتور  وأشـــار 
هذه األجهزة تعد إضافة قيمة لمركز محمد 
بن خليفة التخصصي للقلب وستسهم في 

رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
 ومــــن جــانــب آخــــر أكــــد الــوجــيــه فـــوزي 
أحمد كانو استعداد الشركة لمواصلة تقديم 
الــدعــم الـــذي يــأتــي انــطــالقــًا مــن مساعيها 
الدؤوبة لتقديم كل سبل الدعم والمساندة 

ــة لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن الـــخـــدمـــات  ــمــ ــدائــ الــ
ــات الــطــبــيــة الــعــالــيــة  ــيـ ــانـ الــصــحــيــة واإلمـــكـ
البحريني  المجتمع  يــخــدم  وبــمــا  الــكــفــاءة 

والقطاع الصحي بالمملكة بشكل عام.
أعــضــاء مجلس  مــن  اللقاء عــدد  حضر 
الــســفــن  لــتــصــلــيــح  الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــركـ شـ إدارة 
الطبية  الــخــدمــات  ومــســؤولــي  والــهــنــدســة، 

بالمركز. 

قدمتها �سركة البحرين لت�سليح ال�سفن

م���رك���ز ال�������ص���ي���خ م��ح��م��د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ي 
ل��ل��ق��ل��ب ي��ت�����ص��ل��م ع������ددا م����ن الأج�����ه�����زة ال��ح��دي��ث��ة

االجــتــمــاعــيــة جميل  والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيـ رعــايــة  تــحــت 
بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان وبــتــنــظــيــم مـــن شــركــة مــيــدبــويــنــت 
في  العمل  قبل  ما  والتعليم  للتدريب  السنوي  المعرض  اقيم 
والمؤسسات  الجامعات  مــن  عــدد  وبمشاركة   )11( الـــ  نسخته 
لعرض  البحرين  مملكة  في  والشركات  والتدريبية  التعليمية 
المطلوبة  والوظيفية  والتدريبية  التعليمية  الفرص  وتوفير 
للتكنولوجيا  البحرين  العمل، حيث شاركت جامعة  في سوق 
الخليج يومي 28-27  اقيم في فندق  الذي  المعرض  في هذا 
فبراير 2022 وذلك لتعريف الطلبة المتوقع تخرجهم وأولياء 
األمور بالجامعة وبرامجها األكاديمية واالعتمادات األكاديمية 
المنح  الى  اضافة  ودوليًا،  محليًا  لها  الممنوحة  والمؤسسية 
المتنوعة التي توفرها الجامعة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.

الدكتور  المعرض  فعاليات  افتتاح  حفل  فــي  شــارك  وقــد 

الى جانب مشاركته في  منتدى  الجامعة  رئيس  المال  حسن 
التعليم العالي وسوق العمل الذي اقيم على هامش المعرض 
في الجلسة الثانية من فعاليات المنتدى تحت عنوان: »تبلور 
الــجــامــعــات«،  فــي  التعليم  مــهــمــة  فــي  الــمــعــلــومــات  تقنية  دور 
رؤســاء  فــي جمع  المنتديات  هــذه  مثل  اهمية  على  اكــد  حيث 
الــجــامــعــات عــلــى مــســتــوى الــمــمــلــكــة مـــن اجـــل تـــبـــادل األفــكــار 
وتحقيق المزيد من التعاون من اجل رفعة التعليم العالي في 
مملكة البحرين، وتحدث عن اهمية استثمار التكنولوجيا في 
الفصول الدراسية خصوصًا في ظل الظروف غير االعتيادية 
الــعــالــم مــن خــالل جائحة كــورونــا،  الــتــي مــر بها  الــفــتــرة  مثل 
منوهًا بأهمية التعليم المزدوج الذي ُيّمكن من تلقي التعليم 
التعلم  او  الدراسي  الفصل  الحضور الشخصي في  من خالل 
المستوى  وبنفس  العمل  مكان  او  المنزل  من  ســواء  بعد  عن 

التعليم  فــي  أن االســتــثــمــار  والــفــعــالــيــة واالســـتـــفـــادة، والشــــك 
للمدرسين  وتــدريــبــا  فــعــالــة  تعليم  ادوات  سيتطلب  الـــمـــزدوج 
مختبرات  تــوفــيــر  الـــى  إضــافــة  التعليمي  الــمــحــتــوى  وتــطــويــر 
المزدوج  التعليم  أن  على  عــالوة  العملية،  الفصول  لمحاكاة 
سوف يمنح الجامعات الفرصة لالستفادة من كفاءات تعليمية 
مما  بعد  عــن  المحاضرات  تقديم  فــي  للمشاركة  الــخــارج  مــن 
أن  مــؤكــدًا  كــفــاءتــهــا،  مــن  ويــرفــع  التعليمية  العملية  ســيــثــري 
ــم واألفـــضـــل في  ــزدوج ســيــكــون هـــو الـــالعـــب األهــ ــمـ الــتــعــلــيــم الـ

المستقبل المنظور والبعيد.
الشيخة  العمل بحضور  وزير  قام  المعرض  وعلى هامش 
ميدبوينت  إدارة  مجلس  رئــيــس  خليفة  ال  خليفة  بنت  نـــورة 
ــاء  بــتــكــريــم الــدكــتــور حــســن الــمــال رئــيــس جــامــعــة UTB ورؤســ

الجامعات بهذه المناسبة.

ت�����ص��ارك   UTB ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ب���ح���ري���ن  ج���ام���ع���ة 
العمل ق��ب��ل  م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ب��ح��ري��ن  م��ع��ر���ض  ف��ي 

ــد مــواقــع  ــم نـــشـــره عــلــى أحــ ــا تـ تــعــقــيــبــًا عــلــى مـ
ــع مــركــز الــكــويــت  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــشــأن وضـ
الصحي »جميع خدمات »الحقن« في غرفة واحدة« 
وأن مدة االنتظار تصل إلى 40 دقيقة، أكدت مراكز 
الرعاية الصحية األولية أن أقسام التمريض ضمن 
عمل  آلية  تتبع  األولية  الصحية  الرعاية  منظومة 
وضــمــان  والــصــحــيــة  التنظيمية  لــلــدواعــي  واضــحــة 
حصول الفئات المحددة من المرضى على أولويات 
العالج بحسب التصنيف للحالة المرضية وفي مدة 
زمنية قصيرة تضمن دقة وجودة الخدمة المقدمة.

وشددت مراكز الرعاية الصحية األولية الحرص 
على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع مع 
مــراعــاة الــمــراجــعــة الــدوريــة لــجــودة الــخــدمــة ضمن 

االلــتــزام  تعكس  والــتــي  الــمــســتــمــرة  التقييم  آلــيــات 
الراسخ بتحقيق معدالت أكبر في رضا المتعاملين 
من دون االخالل بالبروتوكوالت الطبية الموضوعة 

لحفظ سالمتهم.
وأكدت مراكز الرعاية الصحية األولية حرصها 
سرعة  يضمن  بشكل  عملها  منظومة  تطوير  على 
الــخــدمــة، وتــحــســيــن جــودتــهــا، واالســـتـــفـــادة المثلى 
مـــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة الــحــالــيــة، وبــمــا يحقق 
األهداف المرجوة من استراتيجية التسيير الذاتي 
للمستشفيات الحكومية والصحة األولية، موضحًة 
من  تقديمها  يتم  التي  المالحظات  بكل  ترحيبها 
على  معالجتها  على  وحرصها  المتعاملين  جمهور 

النحو األمثل.

تعقيبًا على ما تم ن�سره على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي..

»الرعاية الأولية«: اأق�صام التمري�ض تعمل وفقا 
لأولوي�ات الع�اج.. وف�ي م�دة زمني�ة ق�صي�رة

كلمة  الخارجية  وزيــر  وألقى 
بلدينا  احتفال  إنه مع  فيها  قال 
بـــمـــرور خمسين  الــمــاضــي  الـــعـــام 
الدبلوماسية  العالقات  من  عاًما 
ــر مــــن قـــرن  ــثـ ــع أكـ ــ الـــرســـمـــيـــة، ومـ
مــــن الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي الـــراســـخ 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الــقــطــاعــات، 
مملكة  بين  الشراكة  نعتبر  فإننا 
الــبــحــريــن والــــواليــــات الــمــتــحــدة 
إحــــــــــــدى الــــــســــــمــــــات والــــــمــــــزايــــــا 
الـــفـــريـــدة، فهي  االســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــى االحـــــتـــــرام  شـــــراكـــــة تــــقــــوم عــ
ــات والــقــيــم  ــ ــويــ ــ الـــمـــتـــبـــادل واألولــ
الــمــشــتــركــة، وهـــو مــا انــعــكــس في 
جهودنا الجماعية للحفاظ على 
الخليج  منطقة  واســتــقــرار  أمـــن 
والشرق األوسط من خالل عمل 
األســــطــــول األمـــريـــكـــي الــخــامــس 
وتنسيقنا  البحري  األمـــن  وبــنــاء 
ــعـــال فـــي عــمــلــيــات  الـــســـريـــع والـــفـ

اإلجالء األفغاني.
ــر الــخــارجــيــة إنــنــا  ــال وزيــ  وقــ
نـــرى ذلـــك الــتــعــاون فـــي جــهــودنــا 
الــمــســتــمــرة لــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
اإلرهــاب  أعــمــال  والــذيــن يمولون 
أو يحرضون عليها أو يمجدونها، 
للبناء  مــًعــا  عــمــلــنــا  فـــي  وكـــذلـــك 
على اتفاقيات إبراهيم التاريخية 
والتعايش  السالم  نشر  أجــل  من 
والــتــكــافــل واالزدهـــــــار فـــي جميع 

أنحاء الشرق األوسط.
 وأضــــــــاف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــجــانــبــيــن حــريــص على  كـــال  أن 
ــــرص لـــتـــعـــزيـــز  ــفــ ــ ــاف الــ ــشــ ــكــ ــتــ اســ
الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــجــاري، 
ــــس الـــقـــويـــة  ــ ــاء عـــلـــى األسـ ــنــ ــبــ والــ
ــرة  ــ ــحـ ــ ــة الــــــتــــــجــــــارة الـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ التـ
الــثــنــائــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن وضــع 
حـــجـــر أســـــــاس مــــشــــروع مــنــطــقــة 
الــتــجــارة األمــريــكــيــة الــواقــعــة في 

مدينة سلمان الصناعية هو أحد 
األمثلة.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
فيما  تــتــطــلــع،  الــبــحــريــن  مملكة 
يــتــعــلــق بــالــبــيــئــة وتــغــيــر الــمــنــاخ، 
إلى العمل مع الواليات المتحدة 
ــدرات الــمــؤســســيــة  ــ ــقـ ــ لــتــطــويــر الـ
لــلــبــحــريــن لــتــحــقــيــق هــدفــهــا في 
 ،2060 ــام  ــعـ لـ الـــصـــفـــري  الـــحـــيـــاد 
ولــتــقــويــة الـــتـــعـــاون فـــي مــجــاالت 
والتبادل  والتكنولوجيا  الطاقة 

العلمي على جميع األصعدة. 
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
على  مصممة  الــبــحــريــن  مملكة 
ــزام بـــأعـــلـــى الــمــعــايــيــر فــي  ــ ــتـ ــ االلـ
ــايـــة حــقــوق  ــمـ مـــجـــال تـــعـــزيـــز وحـ
االستفادة  إلى  وتتطلع  اإلنسان، 
من الخبرة األمريكية في تطبيق 
ــيــــة،  ــات الــــدولــ ــارســ ــمــ ــمــ ــل الــ أفــــضــ
تواصل  المملكة  أن  الــى  مشيرا 
إظـــهـــار هــــذا االلــــتــــزام مـــن خــالل 
ــار  ــجــ ــي مـــكـــافـــحـــة االتــ ــ عـــمـــلـــنـــا فـ
بتصنيفها  تفخر  وهـــي  بــالــبــشــر، 
تقرير  فـــي  األول  الــمــســتــوى  فـــي 
لـــوزارة  الــســنــوي  بالبشر  االتــجــار 

الخارجية. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
ستكون  الشعبين  بين  الــعــالقــات 
ــم صـــداقـــتـــنـــا  ــيـ ــمـ دائــــــًمــــــا فـــــي صـ

الدائمة، معربا عن الثقة بأن هذا 
سيساعد  االســتــراتــيــجــي  الــحــوار 
الــبــلــديــن عــلــى تــوســيــع وتــعــمــيــق 
تــلــك الـــروابـــط وتــطــويــر الــتــعــاون 
تعاون  وبناء  األكاديمي،  والتبادل 
للتاريخ  لــلــتــرويــج  ــع  أوســ ثــقــافــي 

والتراث في كال البلدين.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة إن 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ هــــــــذا الـــــــحـــــــوار االســ

وتقييم  لــمــراجــعــة  مهمة  فــرصــة 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــتــطــورات 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى وجـــهـــات نــظــرنــا 
حول  األفــكــار  وتــبــادل  المشتركة، 
الى  قدًما، مشيرا  المضي  كيفية 
الـــخـــطـــر والـــتـــهـــديـــد لــالســتــقــرار 
ــذي يــشــكــلــه انــتــشــار  اإلقــلــيــمــي الــ
الصواريخ والطائرات بدون طيار، 
التنسيق  من  المزيد  يتطلب  ما 

الــــدولــــي تـــجـــاهـــهـــا، مـــشـــيـــرا الـــى 
اتخاذ  إمكانية  استكشاف  ضرورة 
مثل  الدولية  التدابير  من  مزيد 
للسيطرة  األمــن  قـــرارات مجلس 
عــلــى هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ومــنــع 

انتشارها.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة أن 
الــســالم الــمــســتــدام فــي الــيــمــن ال 
تــحــقــيــقــه إال مــــن خـــالل  يــمــكــن 

حّل سياسي شامل وإنهاء معاناة 
الــشــعــب الــيــمــنــي وإزالـــــــة مــصــدر 
زعزعة االستقرار اإلقليمي بشكل 
البلدين  اتفاق  الى  مشيرا  كبير، 
بدون  الطائرات  أن هجمات  على 
تشنها  الـــتـــي  والـــصـــواريـــخ  طـــيـــار 
المنشآت  على  الحوثي  مليشيا 
الــمــدنــيــة غــيــر مــقــبــولــة وتــشــكــل 
أعمااًل إرهابية، األمر الذي يؤكد 
أن هناك حاجة إلى دراســة جادة 
لتصنيف  الدولي  المستوى  على 

الحوثيين كمنظمة إرهابية.
ــدول أعــمــال هــذا  ــال إن جـ وقـ
ــيــــجــــي يـــؤكـــد  ــراتــ ــتــ ــوار االســ ــ ــحــ ــ الــ
الثنائية  شــراكــتــنــا  وعــمــق  اتــســاع 
الــطــويــلــة والـــفـــعـــالـــة، مـــؤكـــدا أن 
مملكة البحرين تتطلع إلى بناء 
المستقبل،  أجــل  من  أكبر  تعاون 
التحديات واغتنام  والتغلب على 
الفرص لمواصلة تحقيق أهدافنا 
ــار  وازدهــ أمـــن  وتــعــزيــز  المشتركة 

البلدين والشعبين الصديقين.
ــد  ــيـ ــسـ مــــــن جــــانــــبــــه عــــبــــر الـ
الخارجية  وزيـــر  بلينكن  أنــتــونــي 
بالعالقات  اعتزازه  عن  األمريكي 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 
ــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــواليــ الــ
ومملكة البحرين، مشيرًا إلى أن 
احتفالهما  جــانــب  إلــى  البلدين 

بمرور خمسين عامًا على تأسيس 
العام  هذا  سيحتفالن  العالقات، 
بمرور عشرين عامًا على تصنيف 
رئيس  كحليف  البحرين  مملكة 
ــارج حلف  لــلــواليــات الــمــتــحــدة خـ

الناتو.
كــمــا أشــــار إلــــى أن الـــواليـــات 
ــة تـــقـــدر  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــمــــتــــحــــدة األمـ
شــراكــتــهــا مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي مـــجـــال الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 

واستقرار المنطقة.
كـــمـــا أعــــــرب الـــســـيـــد أنــتــونــي 
تثمر  أن  إلــى  تطلعه  عن  بلينكن 
مجموعات  عــبــر  المقبلة  ــام  األيــ
على  ستركز  الــتــي  األربـــع  العمل 
مــنــاقــشــة ســبــل تــوطــيــد الــتــعــاون 
الـــمـــجـــاالت، منها  مــخــتــلــف  فـــي 
الـــمـــجـــاالت األمــنــيــة والــتــجــاريــة 
المجاالت  والثقافية وغيرها من 
ــدور بــيــن  ــ ــتـ ــ ــي سـ ــ ــتـ ــ الـــمـــهـــمـــة، والـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة  مــــمــــثــــلــــي 
األمريكية  والــوكــاالت  األمريكية 
الــمــعــنــيــة إلــــى جـــانـــب نــظــرائــهــم 
البحرينيين، مؤكدًا أهمية البناء 
الوطيدة  الثنائية  العالقات  على 
بين البلدين لتحقيق كل ما من 
شأنه أن يعود بالنفع على شعبي 
ــن واســتــقــرار  الــبــلــديــن وعـــلـــى أمــ

المنطقة. 

بدء الحوار اال�ستراتيجي الثاني البحريني االأمريكي..

وزي��ر الخارجي��ة: تع��اون ثنائ��ي م�ص��تمر لمكافح��ة الإره��اب وم��ن يمول��ه
المنطق���ة ا�س���تقرار  حف���ظ  ف���ي  البحري���ن  م���ع  �س���راكتنا  نق���در  االأمريك���ي:  الخارجي���ة  وزي���ر 

20 ع��ام��ا ع��ل��ى ت�����ص��ن��ي��ف ال��ب��ح��ري��ن ح��ل��ي��ف��ا رئ��ي�����ص��ي��ا خ����ارج ال��ن��ات��و ب���م���رور  الح���ت���ف���ال 

} جانب من أعمال الحوار االستراتيجي الثاني البحريني األمريكي.

ــوار االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــثـــانـــي بين  ــحــ بـــــدأت أمــــس أعـــمـــال الــ
االتصال  عبر  األمريكية،  المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة 

االلكتروني المرئي.
بن  عبداللطيف  الدكتور  البحرين  مملكة  وفــد  تــرأس  وقــد 
الــوفــد األمريكي  تـــرأس  الــخــارجــيــة، بينما  الــزيــانــي وزيـــر  راشـــد 

السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16048/pdf/1-Supplime/16048.pdf?fixed9280
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286835
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286889


العدد:  16048

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

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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الوطن لي�س خ�صما.. 

»ال�صلبية« هي الخ�صم
محميد احملميد

malmahmeed7@gmail.com

ولم  الخصم،  هــي  البلد  ويجعل  يشتكي،  بالمواطن  تأتي  مــا  )بــدل 
هي  السلبية  تجعل  أن  الــمــفــتــرض  فــمــن  الــخــصــم،  هــي  السلبية  يجعل 
الــخــصــم، الــمــواطــن الــســلــبــي الــــذي ال يــعــمــل هـــو الــخــصــم، الــبــلــد ليس 
خصما.. ولما حاول البعض أن يجعل الوطن هو الخصم عام 2011 سعوا 
إلــى هــدمــه.. ولــوال فضل اهلل علينا لما قــام بلدنا مــرة أخــــرى..(.. بهذه 
السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  فخامة  تحدث  الصريحة  العبارة 

في مؤتمر تنمية األسرة.
ــا الــعــربــيــة  ــنـ تــلــك الـــعـــبـــارة الــواقــعــيــة تــنــطــبــق عــلــى الــكــثــيــر مـــن دولـ
والخليجية، فالبعض يختلف مع أداء مسؤول، أو ال يعجبه إجراء ما في 
مؤسسة، أو قرارا معينا في وزارة، فتجد السلبية تطغى عليه.. في حديثه 
وتغريداته.. في كالمه وبياناته.. في تعليقاته وردود فعله.. ويجعل الوطن 
هو الخصم وليس اإلجــراء الخاطئ هو الخصم.. ويتحول الخالف مع 
قرار المسؤول خالفا مع الوطن.. وينقلب تعطل أو تأخر إجراء لخدمة ما 
إلى حكم مطلق وعام وشامل مع كل اإلجراءات الخدماتية التي تقدمها 
الدولة.. حتى لو آمنا بوقوع خطأ أو تأخير من موظف على مواطن في 
الدولة، مقصرة  وكل  الــوزارة،  وكل  الخدمات،  كل  فتراه يصف  ما،  خدمة 
معه، ومخطئة في حقه، وخصما له، وأن كل من يشيد بالبلد هو »مطبل«، 
وأن كل من ينتقد بشكل غير مسؤول، و»يشرشح« الناس، ويتجاوز القانون، 

هو »الوطني الغيور«..!!
نعم من حقنا أن نختلف مع قرار لمسؤول، أو إجراء في وزارة، ولكن 
كل هذا ليس مدعاة ومبررا إلطالق الحكم الشامل على الجميع.. فهذا 
ظلم وغبن في حق من يقول هذا الكالم، ويطلق الوصف، وفي حق الوطن 

أوال وآخرا.
خذ مثال.. قد ال يعجب البعض قرار ما لمجلس النواب أو الشورى، 
ولكن األمر ال يعطي مبررا ألحد، ألن يطالب بإغالق البرلمان، وتعطيل 
الحياة الديمقراطية، وتحويل أمواله للناس، هذا حديث فيه من الخفة 
وعدم االتزان.. هذا كالم لم يعد مقبوال في هذا الزمان، فالناس والدول 

والمجتمعات تتقدم وتتطور، وتبني وتصعد، ال أن تهدم وتتراجع.
الوطن  الوطن..  ال تجعل من خالفك مع قرار لمؤسسة خالفا مع 
أكبر من الجميع، وفوق الجميع.. وال داع ألن يهرول البعض وعندما يتم 
تطبيق القانون عليه لتجاوزه في حق كيان مؤسسة أو مواطن ألن يتستر 
التعبير  حرية  والشعب..  والقيادة  الوطن  وحــب  الوطنية  عــبــارات  خلف 
قبلنا  وللوطن  حــق،  لآلخرين  فــإن  حــق،  لــك  وكما  تتجزأ،  ال  المسؤولة 

جميعا، حق وحقوق.
انشر  اكتب مالحظة..  انتقد..  المسؤول..  التعبير  مارس حقك في 
تغريدة.. اقترح.. ضع حال.. صف معالجة معينة.. دون تجاوز أو إساءة، 
أن  الــعــامــة  والــظــاهــرة  المشكلة  أصبحت  لقد  وشــامــل..  عــام  حكم  ودون 
أو  وزارة،  فــي  مــســؤول  مــع  ربما لخالف  الــجــارح،  نقده  فــي  البعض يقسو 
فــتــراه يصب جــام غضبه على  مــجــلــس..  فــي  أو عضو  وزارة،  فــي  مــوظــف 
الوطن بأكمله.. وهنا الخطأ والجريمة التي قد ال ندرك أثرها وتأثيرها.
اآلخــريــن،  وتصفيق  وإعــجــاب  )اليــكــات(  السلبيين  بعض  يــفــرح  قــد 
اإلعالمية،  الوسائل  في  المتابعين  وكثرة  المعلقين،  و)ريتويت(  وترويج 
ويتصور أنه هو الصواب، والوطن خطأ، وهنا مكمن المصيبة.. والمصيبة 
)طولة  التــقــاء  البعض  مــن  أو خوفا  تهاونا  يجد  واألمـــر حينما  األدهـــى 
لسانه(، وكالمه الجارح، وإساءاته، خاصة ممن يخاف على كرسيه، ويظن 

بأن أصحاب القرار سيتأثرون بذلك الكالم المنفلت. 
تراكم اإلساءة والتطاول، مدعاة للشحن والتحريض.. سبب في جعل 
العمل  في  السلبيين  األشــخــاص  أتجنب  ما  كثيرا  الخصم..  هو  الوطن 
والحياة، خوفا من انتقال عدوى السلبية لي ولمن حولي.. وأجد أن من 
يمارس النقد بشكل مسؤول ويكون طرحه إيجابيا هو األقرب للناس، وهو 
الناصح للدولة ومؤسساتها ومسؤوليها.. فال تتطاول على اآلخرين، ثم 
تطلب أن يستجاب إلى مطالبك، ويتقرب الناس إليك، ))ولو كنت فظا 

غليظ القلب النفضوا من حولك((.
حق  استخدام  إســاءة  الخصم..  هي  السلبية  خصما..  ليس  الوطن 
والتحريض هما  الشحن  الخصم..  المسؤولة هي  والتعبير  الرأي  حرية 
الوالء للخارج  الخصم..  الخصم.. االستقواء باألجنبي ضد وطنك هو 
الــوطــن بيت  الــوطــن سند وعـــون..  الــوطــن ليس خصما..  الــخــصــم..  هــو 

ومالذ.. الوطن مستقبل وحياة.

النائب د. النعيمي يطالب بتطبيق تعديالت
قان�ون التق��اعد ع�ل��ى الم�ص�تركين الج�دد

كتب وليد دياب:

عـــلـــي  د.  الـــــنـــــائـــــب  ــب  ــ ــالــ ــ طــ
الــنــعــيــمــي عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون 
التشريعية والقانونية بضرورة ان 
إصالحات  او  تعديالت  أي  تكون 
ــانــــون الـــتـــقـــاعـــد مــطــبــقــة  عـــلـــى قــ
وليس  الــجــدد  المشتركين  على 
الــمــشــتــركــيــن الــحــالــيــيــن، مــؤكــدا 
ــان عـــــــدم حـــصـــول  ــ ــمـ ــ ــة ضـ ــيــ ــمــ أهــ
ــوي  ــنـ ــعـ مـ او  مـــــــــــادي  ضـــــــــرر  أي 
ــال تــطــبــيــق أي  لــلــمــتــقــاعــديــن حــ
تعديالت ترد على مشروع قانون 

التقاعد.
التقاعد  قــانــون  مــشــروع  بــشــأن  مرئياته  فــي  النعيمي  د.  وقـــال 
النائب  الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات  لجنة  رئيس  الــى  قدمها  التي 
االختياري  التقاعد  بنظام  المساس  انه ال يجب  االنصاري  أحمد 
كونه حقا من حقوق المشتركين، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك 
الرواتب  أصحاب  من  المتقاعدين  لدعم  عــالوة  لنظام  استحداث 

المتدنية.
المعمول  الــعــالوات  نظام  هيكلة  إعــادة  بأهمية  أيضا  وطالب   
ان  يذكر  للدعم.  األكثر طلبا  الفئة  ودعــم  البحرين  مملكة  في  به 
والخاص مازال لدى  الحكومي  للقطاعين  التقاعد  قانون  مشروع 
ماراثونية  اجــتــمــاعــات  وهــنــاك  الــنــواب،  بمجلس  الــخــدمــات  لجنة 
بين السلطتين من اجل الوصول الى صيغة توافقية بشأن قانون 

التقاعد.

} د. علي النعيمي.

اســتــنــتــجــت دراســـــــة طــبــيــة فــي 
أن االنخفاض في  البحرين  جامعة 
مــســتــويــات األحــمــاض األمــيــنــيــة قد 
يــكــون مــرتــبــطــًا بــاضــطــرابــات الــغــدة 

الدرقية لدى مرضى السكري. 
ــتــــي  ــت الـــــــدراســـــــة -الــ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ واقـ
ــاركــــت بـــهـــا رئـــيـــســـة قـــســـم الــعــلــوم  شــ
الصحية  الــعــلــوم  بكلية  المتكاملة 
ــعـــة الـــبـــحـــريـــن  ــامـ والــــريــــاضــــيــــة بـــجـ
ــورة ربــــــاب عـــبـــدالـــوهـــاب فــي  ــتــ ــدكــ الــ
الباطني  للطب  الخامس  المؤتمر 
هذه  استخدام  والسمنة-  والسكري 
النتائج لتحديد نوعية عالج مرضى 
الــســكــري، أو اســتــخــدام األحــمــاض 
األمينية كمكمالت غذائية لتحسين 
إدارة المرض، ومنع المضاعفات في 

المستقبل. 
وقـــالـــت: عــمــلــت الــــدراســــة على 
قــيــاس مــســتــوى الــبــالزمــا فــي ثالثة 
عشر حمضًا أمينيًا لدى بحرينيين 
مصابين بمرض السكري، باستخدام 

عالي  كروماتوجرافي  جهاز تحليل 
ــافـــة  بـــاإلضـ  ،RP-HPLC ــاءة  ــفــ ــكــ الــ
ــى قــيــاس نــســبــة الــســكــر والــدهــون  الـ
فــي الـــدم. وأوضــحــت أنــه تــمَّ تحليل 
ــتـــخـــدام عـــــدة نـــمـــاذج  ــاسـ الـــنـــتـــائـــج بـ
مـــتـــغـــيـــرًا،   21 إحـــصـــائـــيـــة الخـــتـــبـــار 

ذلـــك األحــمــاض األمينية،  فــي  بــمــا 
ــرات الــمــرتــبــطــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــمـ لـــمـــعـــرفـــة الـ

بمرض السكرى. 
ــرت الـــنـــتـــائـــج انــخــفــاضــًا  ــهــ وأظــ
من  الــبــالزمــا  مستوى  فــي  ملحوظًا 
ــدى الـــمـــرضـــى،  ــ ــيــــن لـ الــفــيــنــيــل أالنــ
ــة بــالــمــجــمــوعــة الــضــابــطــة،  ــارنـ ــقـ مـ
ــًا كـــبـــيـــرًا فــــي مــســتــويــات  ــفـــاضـ وانـــخـ
ــن األحـــــمـــــاض األمـــيـــنـــيـــة  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
الجليسين،  ــي:  وهــ األســاســيــة  غــيــر 
األسبارتيك،  وحمض  والغلوتامين، 

والتيروسين. 
ويــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدم جــــــــــهــــــــــاز 
الكروماتوجرافي في مجاالت عديدة 
والتحاليل  الحيوية،  التقنية  منها: 
ــة،  ــذيـ الــصــيــدالنــيــة، وتــحــالــيــل األغـ
المبيدات الحشرية،  وتحاليل بقايا 
الملوثات  وبقايا  المضادات،  وبقايا 
الــــعــــضــــويــــة الـــبـــيـــئـــيـــة، ويـــســـتـــخـــدم 
ومستحضرات  الكيمياء  فــي  أيــضــًا 

التجميل، وفي الطاقة والبيئة. 

درا�����ص����ة ب��ج��ام��ع��ة ال���ب���ح���ري���ن ت��ق��دم 
ن���ت���ائ���ج ل����ع����الج م���ر����ص���ى ال�������ص���ك���ري

} د. رباب عبدالوهاب.

 بــــــــــــــــــــدأت وحــــــــــــــــــــدة األشــــــــعــــــــة 
الــتــداخــلــيــة فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي بــاســتــقــبــال وعـــالج 
بالقسطرة  البواسير  نــزيــف  حـــاالت 
الــعــالجــيــة، والـــتـــي تــعــد مـــن أحـــدث 
األشعة  علم  فى  المبتكرة  الوسائل 
حاليا  متاحة  وأصبحت  التداخلية 
ــرح بــذلــك الــلــواء  بــالــمــســتــشــفــى، صـ
طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل 
الملك  مستشفى  قــائــد  خليفة  آل 

حمد الجامعي.
الــتــقــنــيــة  هـــــذه  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
حـــقـــقـــت نـــتـــائـــج مـــذهـــلـــة فــــي عـــالج 
ــــي تــم  ــتـ ــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــحــــــاالت الـ
مؤكدا  المستشفى،  فــي  استقبالها 
أن مستشفى الملك حمد الجامعي 
سباق دائما في نقل وتطبيق أحدث 
العالج  في  والتقنيات  البروتوكوالت 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
ــيــــن  ــنــ ــة لـــجـــمـــيـــع الــــمــــواطــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ

والمقيمين بمملكة البحرين.
ــاد اســـتـــشـــاري  ــ ــ ومـــــن جـــانـــبـــه أفـ
بمستشفى  األشـــعـــة  قــســم  ورئـــيـــس 
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي الـــدكـــتـــور 
ــأن فـــتـــرة الــتــعــافــي  ــل إبـــراهـــيـــم بــ ــ وائـ
للبواسير  التقليدية  العمليات  فــي 
أسابيع،  الثالثة  ُيقارب  ما  تستغرق 
ــعـــض األدويـــــــــة الــطــبــيــة  وتـــحـــتـــاج بـ
بعد  بـــاآلالم  الشعور  مــن  للتخفيف 
باستخدام  أنــه  إال  العملية،  إجـــراء 
البواسير  لــعــالج  الحديثة  التقنية 
يعاني  ال  المريض  فــإن  بالقسطرة 
من تلك المشاكل، حيث تتم عملية 
القسطرة تحت التخدير الموضعي، 
ربــط  أو  جـــراحـــي  شـــق  أي  دون  مـــن 
أو تــدخــل عــالجــي مــن خــالل فتحه 
الــــشــــرج، وذلـــــك عـــن طـــريـــق إدخــــال 
الفخذ  شريان  خــالل  من  القسطرة 
ــغـــذي  ــمـ ــان الـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ وصــــــــوال إلـــــــى الـ
 Corpus(  لألوعية الدموية المسماة
ــزاء  األجــ ــي  وهـ  )cavernosum recti
ــدوث الــبــواســيــر،  ــن حـــ الــمــســؤولــة عـ
ويتم غلق هذه الشرايين باستخدام 
ــؤدي إلــى  الــحــلــزونــات الــطــبــيــة، مــا يـ
تــقــلــيــل تـــدفـــق الــــــدم الــــزائــــد لــهــذه 
إلى  ــدوره  بـ يـــؤدي  والـــذي  المنطقة، 

إيقاف النزيف. 
الـــعـــمـــلـــيـــة  هــــــــذه  أن  وأضــــــــــــاف 

ــادر  ــغــ ــة ويــ ــاعــ ــغـــرق حـــــوالـــــي ســ ــتـ ــسـ تـ
بـــعـــد 8-6  الــمــســتــشــفــى  الـــمـــريـــض 
ــن دون  ــ ســــاعــــات مــــن اإلجـــــــــــراء، ومــ
حدوث أية مضاعفات أو التأثير بأي 
شــكــل مـــن األشـــكـــال عــلــى الــوظــيــفــة 
بعد  أو  أثــنــاء  الــجــزء  لهذا  الحيوية 
اإلجراء وذلك على عكس العمليات 
التقليدية لعالج البواسير، موضحا 
أن العملية صنفت بحسب الدراسات 
العلمية على أنها من أكثر العمليات 

أمانا ونجاحا لعالج البواسير.
وأفــــــــاد بــــأنــــه حـــســـب الــــدراســــة 
ــثــــة أصــــبــــح مـــــن الــمــمــكــن  الــــحــــديــ
تــعــريــف الــبــواســيــر الــشــرجــيــة على 
الملتهبة  الـــدمـــويـــة  ــة  ــيـ األوعـ أّنـــهـــا 
والــمــنــتــفــخــة الـــمـــوجـــودة إّمــــا حــول 
فتحة الشرج أو في الجزء الّسفلّي 
مـــن الــمــســتــقــيــم، حــيــث يــتــم تــرويــة 
هـــذه األوعـــيـــة الــدمــويــة مـــن خــالل 
والــذي  الــعــلــوي  المستقيم  شــريــان 
شــرايــيــن بحيث  أربــعــة  إلــى  ينقسم 
ــل واحــــــد مــنــهــمــا بــتــغــذيــة  يـــقـــوم كــ
منطقة مــحــددة مــن هـــذه األوعــيــة 
الــدمــويــة، وفـــي حـــال حـــدوث نزيف 
من  يكون  النزيف  هــذا  فــإن مصدر 
خــــالل هــــذه الـــشـــرايـــيـــن الــمــغــذيــة، 
ــيـــة الــدمــويــة  مــفــيــدا أن هـــذه األوعـ
تعمل مع العضلة العاصرة بالشرج 
ومنع  الــخــروج  عملية  فــي  للتحكم 
إلى  بــاإلضــافــة  تسريب،  أي  حـــدوث 
التحكم في منع خروج الغازات من 
المستقيم، وبناًء على مكان حدوث 
ــّم تــقــســيــم الــبــواســيــر  ــ الـــبـــواســـيـــر تـ

هو  األول  رئــيــســيــيــن:  نــوعــيــن  إلــــى 
تتكون  والــتــي  الخارجية  البواسير 
تـــحـــت الـــجـــلـــد الـــُمـــحـــيـــط بــفــتــحــة 
أكــثــر إزعــاًجــا  الــشــرج، مــّمــا يجعلها 
نتيجة تهّيج وتآكل الجلد الُمغّطي 
لــهــا، والـــنـــوع الــثــانــي هــو الــبــواســيــر 
بطانة  فــي  تتكّون  والــتــي  الداخلية 
الـــشـــرج والــمــنــطــقــة الــســفــلــيــة من 

المستقيم.
وأشــار الدكتور وائــل أن الطرق 
البواسير تختلف  لعالج  التقليدية 
على حسب نوع البواسير وحجمها، 
فبعض الحاالت قد تتطلب العالج 
يمكنها  والـــتـــي  فــقــط  الــمــوضــعــي 
بــاأللــم من  الــشــعــور  مــن  التخفيف 
وتــزول  ألدويــة طبية  االحتياج  دون 
مــن تــلــقــاء نفسها فــي غــضــون أيــام 
قليلة، مع ضرورة االلتزام بالّراحة، 
والتي  الثقيلة  األشياء  وعدم حمل 
المنطقة،  على  ضغًطا  يشّكل  قــد 
ــي بـــعـــض حــــاالت  ــ ــه وفـ ــ مـــوضـــحـــا أنـ
ــدة قــــد يــتــطــّلــب  ــديـ ــشـ الـــبـــواســـيـــر الـ
األمر عالًجا ُمكّثًفا؛ وهناك العديد 
لــعــالج مثل  المتاحة  الــوســائــل  مــن 
ــذه الــــحــــاالت مـــثـــل إجـــــــراء ربـــط  ــ هـ
 Rubber(  الـــمـــطـــاطـــي الــــشــــريــــط 
الــمــعــالــجــة  أو   ،)Band Ligation
 )Sclerotherapy(  بـــالـــتـــصـــلـــيـــب
بــــــاالســــــتــــــئــــــصــــــال  الـــــــــــعـــــــــــالج  أو 
 )Surgical Removal(  الـــجـــراحـــي
األوعية  هــذه  استئصال  يتم  حيث 
الدموية جراحيا باستخدام وسائل 

متعددة.

�أكثرها �أمانا ومن دون م�ضاعفات..

»ح���م���د ال���ج���ام���ع���ي« ي���د����ص���ن اأح�����دث 
ع����الج ل��ن��زي��ف ال��ب��وا���ص��ي��ر ب��ال��ق�����ص��ط��رة

} د. وائل إبراهيم.} الشيخ سلمان بن عطية اهلل

مجال�س  رابطة  موؤتمر  في  ُي�صارك  ال�صورى  مجل�س  رئي�س 
ب�»الرباط« العربي  والعالم  اإفريقيا  وال�صيوخ في  ال�صورى 

يــــشــــارك عـــلـــي بــــن صــالــح 
الــــــصــــــالــــــح، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الشورى، في المؤتمر الحادي 
عشر لرابطة مجالس الشيوخ 
والشورى والمجالس المماثلة 
العربي،  والــعــالــم  إفريقيا  فــي 
ومنتدى الحوار البرلماني مع 
والمجالس  الشيوخ  مجالس 
والعالم  إفريقيا  في  المماثلة 
الـــعـــربـــي وأمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة 
ــذيــن  ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي، الــلَّ
ــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــــدان فــــــي الـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــُيـ ــ سـ
ــيــــة الــــــربــــــاط خــــالل  الــــمــــغــــربــ
مـــــارس   5  –  3 مـــــن  الــــفــــتــــرة 
الــــجــــاري، بــمــشــاركــة عــــدد من 
التشريعية  المجالس  رؤســـاء 
في الدول العربية واإلفريقية.

ــم وفـــــــد الـــمـــجـــلـــس  ــ ــضـ ــ ويـ
كــــــــاًل مــــــن الــــــدكــــــتــــــورة جـــهـــاد 
لجنة  رئيس  الفاضل  عبداهلل 
الــــخــــدمــــات، وأحــــمــــد مــهــدي 
الـــحـــداد رئــيــس لــجــنــة حــقــوق 

اإلنسان.
يــلــقــي  أن  ــقــــرر  الــــمــ ومــــــن 
رؤساء المجالس كلمات خالل 
مناقشة المحورين المحددين 

اللذين  الــرابــطــة،  مــؤتــمــر  فــي 
يتناوالن نقاًشا حول »التعاون 
اإلفريقي  العربي-  والتضامن 
دعـــــامـــــة أســــاســــيــــة لــلــتــأهــيــل 
االقتصادي والتنموي في ظل 
إلى  كورونا«،  جائحة  تداعيات 
جــانــب »الــشــبــاب والـــمـــرأة في 
صــلــب الـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة 

واالستثمارات المستدامة«.
فـــيـــمـــا يـــتـــضـــمـــن مــنــتــدى 
لمجالس  الــبــرلــمــانــي  الــحــوار 
المماثلة  والمجالس  الشيوخ 
ــالــــم الــعــربــي  ــعــ بـــإفـــريـــقـــيـــا والــ

ومنطقة  الــالتــيــنــيــة  وأمــريــكــا 
الـــــكـــــاريـــــبـــــي، ثـــــالثـــــة مــــحــــاور 
»دور مجالس  وهـــي:  أســاســيــة، 
الــشــيــوخ والـــشـــورى فــي تعزيز 
– جـــنـــوب«،  ــعــــاون جـــنـــوب  ــتــ الــ
و»الـــــــــمـــــــــبـــــــــادالت الــــتــــجــــاريــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــيـــن إفــريــقــيــا 
ــي وأمـــريـــكـــا  ــربــ ــعــ والــــعــــالــــم الــ
الواقع  والــكــرايــيــب:  الالتينية 

واآلفاق«.
ــالــــث  ــثــ أمـــــــــا الـــــمـــــحـــــور الــ
فــســيــتــم مـــن خـــاللـــه مــنــاقــشــة 
»العدالة المناخية والصحية: 
ــعـــي لــمــجــالــس  ــرافـ ــتـ الـــــــدور الـ
والمجالس  والــشــورى  الشيوخ 

المماثلة«.
رابطة  أن  بالذكر  الجدير 
والمجالس  الشيوخ  مجالس 
الــمــمــاثــلــة بــإفــريــقــيــا والــعــالــم 
ــام  ــي عــ ــ ــت فــ ــســ ــأســ الــــعــــربــــي تــ
الــعــاصــمــة  ــا  ومــــقــــرهــ 2002م 
الــمــغــربــيــة الــــربــــاط، ويــعــتــبــر 
مجلس الشورى من المجالس 
ــة، حــيــث  ــرابـــطـ ــلـ ــة لـ ــسـ ـ ــؤسِّ ــمـ الـ
ترأس علي بن صالح الصالح 

الرابطة في عام 2013.

} رئيس مجلس الشورى.

الــنــجــاحــات  أن  ـــى  إلـ ــوهـــت  ونـ
البحرين  مملكة  تحققها  الــتــي 
ــي اســتــقــطــاب أهــــم الــفــعــالــيــات  فـ
الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة فـــي الــمــجــال 
ــر عـــــن حــجــم  ــبـ ــعـ ــي، تـ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
االنسجام والعمل في إطار الرؤية 
الــــمــــوحــــدة، والــــتــــعــــاون الـــرفـــيـــع، 
والــشــراكــة الــوثــيــقــة، ضــمــن مسار 
العمل الوطني، الذي تتالقى فيه 
الجهود المخلصة بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، بــدعــم 
ومساندة من قبل صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األميرة  الملكي 
رئــيــس  ــعـــهـــد  الـ ولـــــي  آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
ــــالل اســتــقــبــال  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
رئيسة  زيــنــل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة 
ــي مــكــتــبــهــا  ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـ
امـــس )االثـــنـــيـــن(، الــســفــيــرة آنـــدا 
البرلمانات  شــؤون  مــديــرة  فيليب 
األعضاء والعالقات الخارجية في 
الدولي، حيث  البرلماني  االتحاد 

ودعــم  تطوير  سبل  مناقشة  تمت 
المشتركة  البرلمانية  الــعــالقــات 
بــيــن مــجــلــس الـــنـــواب واالتـــحـــاد، 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى آخــــــر تــــطــــورات 
ــدادات مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ ــتــ واســ
الســتــضــافــة فــعــالــيــات الــجــمــعــيــة 
الــ146 لالتحاد البرلماني الدولي 
ــارس  ــي مــ ــا فــ ــادهـ ــقـ ــعـ والــــمــــقــــرر انـ

2023م.
ــة  ــطـ ــلـ ــسـ وأكـــــــــــــدت حـــــــــرص الـ
البحرين  مملكة  فــي  التشريعية 
على تعميق الشراكة والتعاون مع 
الدولية،  البرلمانية  المؤسسات 
ــانـــي  ــمـ ــرلـ ــبـ ــا االتــــــحــــــاد الـ ــمــ ــيــ الســ
ــى أن رغــبــة  ــ إلـ ــي، مـــشـــيـــرة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــضـــافـــة أكـــبـــر  ــــي اســـتـ الـــمـــمـــلـــكـــة فـ
بــرلــمــانــي عــالــمــي، تتسق  تــجــمــع 
ــا تـــشـــهـــده الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ ــع مـ ــ مـ
ونهضة  مــتــطــورة،  مؤسسية  بنية 
ديــمــقــراطــيــة مــتــنــامــيــة، وتــجــربــة 
ــتـــضـــافـــة  مــــمــــتــــدة، يـــؤهـــلـــهـــا السـ
فعاليات الجمعية العامة لالتحاد 

الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــــدولـــــي، والـــمـــزمـــع 
عقدها في مارس 2023م.

فــي  الـــــرغـــــبـــــة  أن  وأشــــــــــــــارت 
اســتــضــافــة اجـــتـــمـــاعـــات االتـــحـــاد 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، تــعــكــس دور 
ــزء مــؤثــر  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن كـــجـ
ــي الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، ضــمــن  فــ
الدولية لمواجهة  الشراكة  قاعدة 
التحديات المختلفة التي تواجه 
ــدد الــمــجــتــمــعــات  ــهـ اإلنــســانــيــة وتـ
ــي لــتــحــقــيــق  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـــــــــــــــدول، والـ
مجال  فــي  المشتركة  التطلعات 
أن  مــؤكــدة  الــمــســتــدامــة،  التنمية 
الوقت  فــي  ستتيح  الخطوة  هــذه 
بـــرلـــمـــانـــات دول  لــمــمــثــلــي  ذاتـــــــه 
الــعــالــم، الــتــعــرف عــلــى مــنــجــزات 
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  ــيـ ــسـ ــمـ الـ
ــة الــمــلــك  ــيـــادة جـــاللـ لـــلـــوطـــن بـــقـ
المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإبراز 
ــه الــــحــــضــــاري لــلــمــجــتــمــع  ــ ــوجـ ــ الـ
البحريني وما يحمله من سمات 
الــتــعــايــش والــتــســامــح والــتــواصــل 

اإلنساني.
ومـــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا أشـــــــــــــادت 
ــرة  ــديـ ــرة آنـــــــدا فــيــلــيــب مـ ــيـ ــفـ الـــسـ
ــات األعــــضــــاء  ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ شــــــــؤون الــ
االتحاد  في  الخارجية  والعالقات 
بــمــا حققته  الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تــقــدم في 
أن  مــؤكــدة   ، الــمــجــاالت  مختلف 
نموذجًا  البحرين أضحت  مملكة 
ثقافة  فــي  والــعــالــم  المنطقة  فــي 

ــح الــــديــــنــــي والـــتـــعـــايـــش  ــامـ ــسـ ــتـ الـ
السلمي وتمكين المرأة والنهوض 
ــان، مـــشـــيـــرًة إلـــى  ــ ــسـ ــ بـــحـــقـــوق اإلنـ
انـــعـــكـــاســـًا لــثــقــافــة  أن ذلــــك جــــاء 
االنــــفــــتــــاح والـــــتـــــعـــــاون والــــســــالم 
المملكة،  تــســود  الــتــي  والــتــعــايــش 
ووفق النهج والــرؤى التي رسخها 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ـــد  ــمـ حــ
أن  مؤكدة  المفدى،  البالد  عاهل 

لمملكة  الــحــافــل  الــســجــل  تــتــبــع 
البحرين في استضافة الفعاليات 
الدولية،  واألنشطة  والمؤتمرات 
يــجــعــلــهــا مـــؤهـــلـــة دائــــمــــًا لــتــكــون 
مـــركـــزا لــلــتــجــمــعــات الــبــرلــمــانــيــة، 
إمــكــانــيــات  مــن  تمتلكه  مــا  نــظــيــر 
مــدربــة، مشيدة  وكـــوادر  لوجستية 
ــادرة الــمــمــلــكــة الســتــضــافــة  ــبــ ــمــ بــ
فعاليات الجمعية الـ146 لالتحاد 

البرلماني الدولي.

رئي�ص�ة مجل��س الن�واب: البحري�ن ر�ص�خت مكانته�ا كمركز مه�م للموؤتم�رات الدولية
العالمي���ة  الفعالي���ات  اأب���رز  ا�ض���ت�ضافة  ف���ي  للبحري���ن  حاف���ل  �ض���جل  فيلي���ب:  اآن���دا  ال�ض���فيرة 

} رئيسة مجلس النواب تستقبل السفيرة آندا فيليب.

أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين، وبكل ثقة واقتدار، وضعت 
والدولية،  اإلقليمية  والمؤتمرات  الفعاليات  ومتميز الحتضان  مهٍم  كمركز  ورّسخت وجودها  بارزة  قدمًا 
وبصورة تعكس التقدم الشامل للمملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

نــاقــشــت لــجــنــة الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة والــبــيــئــة 
بمجلس الشورى في اجتماعها أمس )األثنين(، 
برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع 
قــانــون بــإنــشــاء صــنــدوق تــمــويــل الــبــيــوت اآليــلــة 
ــتـــراح بــقــانــون  الــســقــوط )الــمــعــد فــي ضـــوء االقـ
النواب(،  بصيغته المعدلة المقدم من مجلس 
وذلـــك بــحــضــور عــصــام بــن عــبــداهلل خــلــف وزيــر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
وباسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان، ووكيلي 

الوزارتين وبعض المسؤولين في  الوزارتين.
الى  االجــتــمــاع  اللجنة خــالل  رئيس  وأشـــار 
المعنية بهذا المشروع  حرص جميع األطراف 
ــدا أن هــذا  ــؤكـ ــق، مـ ــ ــراره بــشــكــل الئـ ــمـ ــتـ عــلــى اسـ
أتــى متماشيا مــع تنفيذ  أســاســه  فــي  الــمــشــروع 
صاحب  حضرة  عن  الــصــادرة  الملكية  المكرمة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، ويهدف مشروع القانون لحفظ 
أو  الــمــحــدود  الــدخــل  مــن ذوي  المواطنين  حــق 
ــي الـــحـــصـــول على  ــال فـ ــذيـــن ال يــمــلــكــون دخــ الـ
الــســكــن الـــالئـــق والــحــيــاة الــكــريــمــة ووضــــع حل 
تحتاج  والتي  للسقوط  اآليلة  البيوت  لمشكلة 
بناء، من خــالل صندوق  إعــادة  او  الترميم  الــى 
يــنــشــأ لـــهـــذا الـــغـــرض يــتــولــى تــمــويــل الــتــرمــيــم 
المواطنين  حقوق  على  حفاًظا  البناء،  وإعــادة 
والــحــفــاظ على  لــهــم،  اآلمـــن  السكن  توفير  فــي 

المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.
وأطـــلـــع أعـــضـــاء الــلــجــنــة خــــالل االجــتــمــاع 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  مرئيات  على 
ــان  ــ ــكـ ــ اإلسـ ووزارة  الــــعــــمــــرانــــي  والـــتـــخـــطـــيـــط 
بــشــأن مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وأبــــــدوا مــالحــظــاتــهــم 
اللجنة  أعضاء  أجــرى  كما  حوله،  واقتراحاتهم 
بــعــض الــتــعــديــالت عــلــى مـــواد الــقــانــون لمنحة 

مرونة أكثر في حال دخوله حيز التنفيذ.
أوضـــح وزيـــر االســكــان خــالل االجــتــمــاع بأن 

ترميم البيوت يعتبر من ضمن الخدمات التي 
تــقــدمــهــا وزارة اإلســـكـــان مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
مــشــيــرا إلـــى ان هــنــاك الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع 
والبرامج اقترحتها الوزارة في هذا الشأن وهي 

قيد الدراسة لدى الحكومة.
البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال  وزيـــر  أكــد  فيما 
ــلـــى حــــرصــــه عــلــى  والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي عـ
استمرار مشروع ترميم البيوت اآليلة للسقوط، 
مـــؤكـــدا أن الــــــوزارة تــقــوم بــتــرمــيــم الــعــديــد من 

البيوت اآليلة للسقوط.
ــاء الــلــجــنــة مـــع الـــــــوزراء عــدة  وبـــحـــث أعـــضـ
في  المتمثلة  الــقــانــون  بــمــشــروع  متعلقة  أمـــور 
المستفيدة،  والفئات  المشروع،  ديمومة  كيفية 
والشروط  الممولة للمشروع،  الجهات  وتحديد 
لضمان حق  وذلك  للمستفيدين،  وضعت  التي 

الجهات المعنية بعد القيام بعملية الترميم.
واتفق أطراف االجتماع على ان تقوم وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بـــوضـــع مــرئــيــاتــهــا بـــشـــأن الــتــعــديــالت الـــتـــي تم 
للجنة  وارسالها  القانون  مشروع  على  إدخالها 

وإطالع أعضاء اللجنة عليها.
علي  الدكتور محمد  أشــاد  آخــر  جانب  مــن 
حسن علي رئيس اللجنة، بالدور الذي تقوم به 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
اإلسكانية  الخدمات  لتطوير  الـــوزراء،  مجلس 
وترميم البيوت اآليلة للسقوط، مثمًنا التعاون 
ــاء والـــمـــثـــمـــر بـــيـــن الــســلــطــة  ــ ــَن ــبــ الــمــســتــمــر والــ
أن  إلى  التشريعية، مشيًرا  التنفيذية والسلطة 
ــان« حــريــصــان  كل  ــكــ وزيــــري »األشـــغـــال« و»اإلســ
الحرص على تقديم الدعم للسلطة التشريعية 
بوزارتيهما،  الصلة  ذات  بالقوانين  يتعلق  فيما 
الصالح  الــتــي تحقق  الــتــشــريــعــات  لــســن  وذلـــك 

العام للوطن والمواطنين.

»م���راف���ق ال�����ص��ورى« ت��ن��اق�����س »اإن�����ص��اء 
لل�ص�قوط« الآيل�ة  البي�وت  تموي�ل  �صن�دوق 
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بـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــخــلــيــجــي 
للمدن الصحية الذي ستحتفل به 
دول مجلس التعاون الخليجي هذا 
الــعــام ألول مــرة تحت شــعــار »مــدن 
صحية وتنمية مستدامة« ويصادف 
أعــرب علي  مـــارس،  األول مــن شهر 
العصفور  عبدالحسين  الشيخ  بــن 
عن  الشمالية  المحافظة  محافظ 
شـــكـــره وعـــرفـــانـــه لــحــضــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة 
السمو  صــاحــب  بــقــيــادة  وحكومتنا 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة 
الــشــيــخ  أول  والــــفــــريــــق  الـــــــــــــوزراء، 
وزيــر  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  ــد  راشـ
والمساندة  الدعم  على  الداخلية، 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــيـــذ مـ ــنـــفـ والــــتــــوجــــيــــه فـــــي تـ
االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة 
الــوطــنــي الـــتـــي أطــلــقــهــا، وتــرســيــخ 
وتنفيذ  »بحريننا«  المواطنة  قيم 

بــرنــامــج الـــمـــدن الــصــحــيــة، مــؤكــدًا 
الـــمـــنـــاســـبـــة  بــــهــــذه  االحــــتــــفــــاء  أن 
ــــى ســلــســلــة  يـــعـــد إضــــافــــة نـــوعـــيـــة إلـ
تحتفل  التي  الوطنية  المناسبات 

بها مملكة البحرين كل عام.
ــيـــة  ــالـ ــمـ وأكــــــــــد مــــحــــافــــظ الـــشـ

ــيــــوم الــخــلــيــجــي لــلــمــدن  أهـــمـــيـــة الــ
القيم  ترسيخ  فــي  ودوره  الصحية، 
بمفهوم  الوعي  وتعزيز  والمفاهيم، 
المجتمعات،  فــي  الصحية  الــمــدن 
والـــــــــــذي يـــســـهـــم فــــــي رفــــــــع جــــــودة 
ــيـــن والــمــقــيــمــيــن  ــنـ ــواطـ ــمـ ــاة الـ ــيــ حــ

إلــــى مــســتــويــات مــتــقــدمــة، مــشــيــرًا 
تتمتع  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن  ــى  إلــ
بفضل  متطورة،  صحية  بمنظومة 
االستراتيجيات الحكيمة المنبثقة 
التي  الــثــاقــبــة،  الملكية  الـــرؤى  مــن 
تجلت بشكل واضح خالل التعامل 
ــا، حـــتـــى نــالــت  ــ ــورونـ ــ مــــع جـــائـــحـــة كـ
الدولية  اإلشـــادة  البحرين  مملكة 
والــمــحــلــيــة فـــي تــجــربــتــهــا الــفــريــدة 
وذلك بجعل  كورونا،  أزمة  إدارة  في 
صــحــة اإلنــســان أولـــويـــة، بــاإلضــافــة 
إلــــى تــوفــيــر الــحــكــومــة الــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــمــتــكــامــلــة مـــن فحص 
وعـــــــالج وتـــطـــعـــيـــم ورعـــــايـــــة طــبــيــة 
للجميع  وقــريــبــة  مــتــاحــة  مــجــانــيــة 
شكره  مقدمًا  الــمــســاواة،  قــدم  على 
وتـــــقـــــديـــــره إلــــــــى وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، 
الــصــحــة،  وزارة  مــنــتــســبــي  وجــمــيــع 
بــالــوزارة،  الصحية  الــمــدن  ومكتب 
طــوال  ومتابعاتهم  جــهــودهــم  عــلــى 

اعتماد  سبيل  في  الماضية  الفترة 
عالي مدينة صحية.

أن  الشمالية  محافظ  وأوضــح 
المحافظة وضعت برنامجًا متنوعًا 
لـــهـــذه الــمــنــاســبــة، ســيــشــتــمــل على 
الــمــاضــي  تــعــكــس  جـــداريـــات  تنفيذ 
الــجــمــيــل والـــحـــاضـــر والــمــســتــقــبــل 
الــــمــــشــــرق لـــلـــمـــنـــطـــقـــة ولــمــمــلــكــة 
عباس  الفنان  بمشاركة  البحرين، 
الوطني  المجلس  عضو  الموسوي 
للفنون، وعدد من فناني المنطقة، 
بيئية  حملة  تنظيم  إلى  باإلضافة 
المؤسسات  مــع  بالتعاون  تطوعية 
ــة فــــي مــنــطــقــة  األهـــلـــيـــة والــــخــــاصــ
ــاورة، إلــى  ــمـــجـ عــالــي والــمــنــاطــق الـ
األنــشــطــة  مــن  ــدد  عـ تنظيم  جــانــب 
والمدرسية  الطالبية  والفعاليات 
بمشاركة طالب المدارس في عالي، 
والقيام بزيارة ميدانية لهورة عالي 
لالطالع على برنامج استدامة في 

تدوير المخلفات والنفايات.

محافظ ال�صمالية: اليوم الخليجي للمدن ال�صحية يعزز الوعي في المجتمعات

} محافظ الشمالية.

أمناء  مجلس  رئــيــس  المؤسس  الرئيس   أكــد 
الجامعة األهلية البروفيسور عبداهلل الحواج على 
أن مملكة البحرين أضحت  مؤهلة إلى أن تصبح 
العالي  التعليم  خدمات  في  رائــدا  اقليميا  مركزا 
على مستوى المنطقة خصوصا مع ما تحظى به 
الجامعات من دعم ومساندة من الحكومة الموقرة 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بقيادة 
الــوزراء حفظه  رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 

اهلل ورعاه.
فعاليات  في  مشاركته  هامش  على  ذلــك  جــاء 
العمل  قبل  والــتــدريــب  للتعليم  البحرين  معرض 
الذي نظمته شركة ميدبوينت لتنظيم الفعاليات 
السيد  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  برعاية 
ــدان فـــــي مـــركـــز  ــيــ ــمــ ــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد عـــلـــي حــ جـــمـ
المؤتمرات بفندق الخليج في اليومين الماضيين، 
حيث أكد البروفيسور الحواج على أهمية التعاون 
وتــضــافــر الــجــهــود مـــن أجــــل اجـــتـــذاب الــجــامــعــات 
البحرينية للطلبة البحرينيين والخليجيين ومن 
الــجــامــعــات  أثــبــتــت  أن  بــعــد  الــعــالــم  مــخــتــلــف دول 
البحرينية تميزها وكفاءتها وبعد أن حصلت هذه 
نالت  فيما  المطلوبة  االعتمادية  على  الجامعات 
عدد منها مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية 

للجامعات.
وأشاد البروفيسور الحواج بما شهده المعرض 
من إقبال واسع من طلبة المرحلة الثانوية متمنيا 
أن يــكــون الــمــعــرض قـــد ســاعــد أكــبــر شــريــحــة من 
ــور عــلــى تــحــديــد خــيــاراتــهــم  ــ الــطــلــبــة وأولـــيـــاء األمـ

الدراسية في مرحلة ما بعد الشهادة الثانوية.
البروفيسور  الجامعة  رئــيــس  أكــد  جهته  ومــن 
وتهتم  تدعم  األهلية  الجامعة  أن  العالي  منصور 
بــمــعــرض الــبــحــريــن لــلــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب مـــا قبل 
الــعــمــل لــمــا لــه مــن أهــمــيــة فــي الــتــعــريــف بمملكة 
والتدريب  للتعليم  إقليمي  جذب  كمركز  البحرين 
جامعات  مــن  المملكة  تضم  ولــمــا  المنطقة،  فــي 

ومؤسسات تعمل على تقديم تعليم رائد ومتقدم، 
باتجاه  والــدفــع  األفـــراد  قـــدرات  تنمية  فــي  يساهم 
على  وأكــد  والتدريب.  التعليم  ثقافة  وتعزيز  نشر 
إصــــــرار الــجــامــعــة األهـــلـــيـــة عــلــى االســـتـــمـــرار في 
االلتزام بجميع معايير الجودة المحلية والدولية، 
مــنــوهــا إلـــى أن الــجــامــعــة اســتــطــاعــت وبـــجـــدارة أن 
التقييم  »الجودة« في مراجعات  تحرز أعلى نتائج 
على  حصولها  عــن  فضال  والبرامجي،  المؤسسي 
واحرازها  العالي  التعليم  مجلس  من  االعتمادية 
العديد من النتائج المتقدمة في قوائم التصنيف 

العالمية للجامعات.
ــيـــة تــعــريــفــا  ــلـ ــاح الـــجـــامـــعـــة األهـ ــنـ وتـــضـــمـــن جـ
ــيـــة الــمــتــاحــة في  لــلــجــمــهــور بـــالـــبـــرامـــج األكـــاديـــمـ
الجامعة األهلية لدرجة البكالوريوس والماجستير 
ــتـــوراه، وكــذلــك بــأنــظــمــة ومــنــاهــج الـــدراســـة،  والـــدكـ
والتي تهدف إلى تأهيل خريجين مميزين قادرين 

على االنخراط واإلبداع في سوق العمل.

الجامعة الأهلية ت�شارك في معر�ض التعليم والتدريب ما قبل العمل

ال��ب��روف��ي�����ص��ور ال���ح���واج: ال��ب��ح��ري��ن م��وؤه��ل��ة 
ل���ل���ري���ادة ف���ي خ���دم���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

} البروفيسور عبداهلل الحواج.

كتب: وليد دياب

ــة  ــ ــالـ ــ ــقــــدمــــت كـــتـــلـــة األصـ تــ
ــون  ــانـ ــقـ ــراح بـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ الـــنـــيـــابـــيـــة بـ
التأمين  هيئة  قــانــون  بتعديل 
االجـــتـــمـــاعـــي بـــإنـــشـــاء صــنــدوق 
احتياطي طوارئ التقاعد لدعم 
والتأمينات  التقاعد  صــنــاديــق 
االجتماعية، على أن يمول هذا 
استقطاع  خــالل  من  الصندوق 
10% من مبالغ القيمة المضافة 
المحصلة سنويا، وتكون مبالغ 
هذا الصندوق مخصصة فقط 
لسد حالة العجز االكتواري في 
والتأمينات  التقاعد  صــنــاديــق 
صرفها  ويــحــظــر  االجــتــمــاعــيــة 
ــــك، عــلــى أن ُيــنــشــأ  فـــي غــيــر ذلـ
من  إدارة  مــجــلــس  لــلــصــنــدوق 
الكفاءة  ذوي  من  أعضاء  سبعة 

والخبرة.
ــب أحـــمـــد  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ  وأشــــــــــــار الـ
األصالة  كتلة  رئيس  األنصاري 
الــنــيــابــيــة فــي تــصــريــح لـــ»أخــبــار 
الــطــوارئ  صــنــدوق  أن  الخليج« 
دعــم صندوق  فــي  هــذا سيسهم 
التقاعد من خالل دمج عوامل 
االستدامة المادية في عمليات 
ــاري  ــمــ ــثــ ــتــ ــع الــــــقــــــرار االســ ــنــ صــ

وضمان تلبية صناديق التقاعد 
ــاعـــديـــن  ــقـ ــتـ ــمـ الحــــتــــيــــاجــــات الـ
الــــــحــــــالــــــيــــــيــــــن مــــــــــع حـــــصـــــول 
الــمــتــقــاعــديــن الــمــســتــقــبــلــيــيــن 
قابلة  وبيئة  كافية  أمـــوال  على 

للتطبيق.
الــمــقــتــرح  ــاف أن هـــذا  ــ وأضـ
ــانـــون يــمــثــل أحـــــد الــحــلــول  ــقـ بـ
للحكومة  النواب  يقدمها  التي 
مـــن أجــــل إيـــجـــاد طــريــقــة لسد 
ــاديـــق الـــتـــقـــاعـــد مــن  ــنـ عـــجـــز صـ
بـــمـــكـــتـــســـبـــات  ــاس  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ دون 
ــى أن  ــ ــًرا إلـ الـــمـــواطـــنـــيـــن، مـــشـــيـ
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قسم  صـ
إلى  السيادية  الــثــروة  صــنــاديــق 

خمسة صناديق، منها صناديق 
ــوارئ الــتــقــاعــد  ــ ــ احـــتـــيـــاطـــات طـ

الطارئة.
يــذكــر أن لــجــنــة الــخــدمــات 
ــازالــــت في  ــنــــواب مــ بــمــجــلــس الــ
طـــــور الـــتـــبـــاحـــث مــــع الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة وهـــيـــئـــة الــتــأمــيــن 
الــوصــول  أجــل  مــن  االجتماعي 
ــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة بـــشـــأن  إلــــــى صـ
ــد  ــاعـ ــقـ ــتـ ــــالت قــــــانــــــون الـ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
الحكومة  وضعتها  التي  الستة 
ــون بــشــأن  ــانـ ــقـ ــي الــــمــــشــــروع بـ فــ
في  والمتمثلة  التقاعد  قــانــون 
 %6 بــمــعــدل  الــمــعــاش  تخفيض 
عن كل سنة من سنوات التقاعد 
قــبــل ســن الــتــقــاعــد االعــتــيــادي، 
واعتبار سن التقاعد االعتيادي 
سنة   65 واالخـــتـــيـــاري  ســنــة   60
العمل  في  االستمرار  جــواز  مع 
بعد ذلك، وتسوية المعاش على 
سنوات  الخمس  راتــب  متوسط 
األخــيــرة قبل الــتــقــاعــد، وزيـــادة 
نسبة االشتراكات التأمينية %1 
وذلك   %27 تبلغ  تدريجيا حتى 
ووضــع   .2020 سنة  مــن  اعتبارا 
حد أدنى لسن التقاعد عن سن 
55 سنة، وإلغاء سنوات الخدمة 

االعتبارية. 
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} أحمد األنصاري.

ــد الـــدكـــتـــور الـــشـــيـــخ عـــبـــداهلل  ــ أكـ
رئــيــس مجلس  آل خليفة  أحــمــد  بــن 
أمـــنـــاء مـــركـــز الــبــحــريــن لـــلـــدراســـات 
االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة والــطــاقــة 
تولي  البحرين  مملكة  أن  ــات«  »دراســ
اقتصادات  بأبحاث  خــاصــًا  اهتمامًا 
الطاقة، ومواكبة التطورات العالمية 
في  المتجددة،  الطاقة  مجاالت  في 

إطار استراتيجية وطنية شاملة.
وقال الدكتور الشيخ عبداهلل بن 
أحمد آل خليفة: إن مركز »دراســات« 
أكـــمـــل كــــل االســــتــــعــــدادات النـــطـــالق 
دورتــه  السنوي في  »دراســـات«  منتدى 
ــع انــعــقــاد  ــتـــزامـــن مــ ــالـ الـــخـــامـــســـة، بـ
الــدولــيــة  لــلــرابــطــة  الــثــانــي  الملتقى 
القــــتــــصــــادات الـــطـــاقـــة فــــي مــنــطــقــة 
ــال إفــريــقــيــا،  ــمـ ــــط وشـ الـــشـــرق األوســ
الطاقة  انــتــقــال  »تــأثــيــر  عــنــوان  تحت 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
 2 مــن  الفترة  خــالل  وذلــك  إفريقيا« 
- 3 مارس 2022م، مشيرًا إلى أهمية 
المتخصصة  الملتقيات  هـــذه  مــثــل 
فـــي تــحــقــيــق الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة 
لــمــصــادر الــطــاقــة، ومــــدى الــمــالءمــة 
البيئية، إلى جانب دورها الفاعل في 
صياغة مستقبل الطاقة في العالم.

وأعــــرب رئــيــس مــجــلــس األمــنــاء 
ــع الــشــركــاء  عـــن تــطــلــعــه لــلــتــعــاون مـ
ــادة مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــق أقـــــصـــــى اســ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ لـ
هــاتــيــن الــفــعــالــيــتــيــن، بــمــا يــصــب في 
لمنطقة  الــــريــــادي  الـــمـــوقـــع  تــعــزيــز 
العربي على خارطة الطاقة  الخليج 
الدولية، وتأثير ذلك باإليجاب على 
االقتصادات الوطنية، كما قدم شكره 

الجزيل للمؤسسات الراعية.
ــر الـــســـيـــد  ــ ــبـ ــ ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، عـ
التنفيذي  الــرئــيــس  تـــومـــاس،  ــارك  مــ
لــلــمــجــمــوعــة فـــي الــشــركــة الــقــابــضــة 
هــولــدنــغ« عن  »نــوغــا  والـــغـــاز  للنفط 
بــرعــايــة ملتقى  الــمــجــمــوعــة  اعـــتـــزاز 
الــشــرق  لمنطقة  الــدولــيــة  الــرابــطــة 
ــا، الفـــتـــًا  ــيـ ــقـ ــريـ ــال إفـ ــمــ األوســـــــط وشــ
في  الفعاليات  هــذه  مثل  أهمية  إلــى 
قطاع  تــطــورات  واســتــشــراف  مناقشة 
مملكة  أن  وخاصًة  الحيوي،  الطاقة 
تحقيق  عــلــى  بــجــد  تعمل  الــبــحــريــن 
حماية  قمة  في  المعلنة  التزاماتها 
والــعــشــريــن لبلوغ  الــســادســة  الــمــنــاخ 
الصفر الكربوني بحلول عام 2060م، 
بـــواقـــع 30 في  وتــقــلــيــل االنـــبـــعـــاثـــات 
المائة بحلول عام 2035م، معتبرا أن 
المناقشات الثرية في الملتقى سوف 

الطاقة  مستقبل  تشكيل  فــي  تسهم 
في مملكة البحرين والمنطقة.

كــمــا أعـــرب رئــيــس مــركــز الملك 
عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية 
»كابسارك«، فهد العجالن عن سعادته 
الثاني  الملتقى  ورعــايــة  بالمشاركة 
للرابطة الدولية القتصادات الطاقة 
لدول منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، الذي ينظمه مركز البحرين 
والــدولــيــة  االستراتيجية  لــلــدراســات 
والـــطـــاقـــة »دراســـــــــات«، بــالــتــعــاون مع 

الطاقة  الدولية القتصادات  الرابطة 
الــســعــوديــة  الــجــمــعــيــة  مــــع   )IAEE(
القتصادات الطاقة )SAEE(، لدراسة 
تـــــحـــــوالت الــــطــــاقــــة فـــــي الــمــنــطــقــة 
االبــتــكــار  دور  عــلــى  الــضــوء  وتسليط 
أمن  إلى  الوصول  في  والتكنولوجيا 
الطاقة، والحد من التغير المناخي.

»كـــــابـــــســـــارك«  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
متخصص  اســتــشــاري  بــحــوث  كمركز 
فــي قــضــايــا االســتــدامــة واقــتــصــادات 
الطاقة يتطلع إلى تقديم عدة أوراق 
بحثية في تطبيق االقتصاد الدائري 
قــادر  متكامل  شــامــل  كنهج  للكربون 
ــرة الــتــغــيــر  ــاهــ عـــلـــى الــــتــــصــــّدي لــــظــ
وعــالــمــيــًا، يتميز  مــحــلــيــًا  الــمــنــاخــي 
باستخدام جميع الخيارات المتاحة 
بما  الكربونية  االنبعاثات  لمعالجة 
يتناسب مع ظروف وأولويات كل دولة 

على حدة.
يـــتـــحـــدث فــي  أن  ــقـــرر  الـــمـ ــن  ــ ومـ
ــة مـــــن أبـــــرز  ــبـ ــلــــســــات الــــعــــمــــل نـــخـ جــ
الــمــســؤولــيــن والـــخـــبـــراء فـــي مــجــال 
ــا، وســيــلــقــي  ــهــ ــاداتــ ــتــــصــ الــــطــــاقــــة واقــ
الدكتور  الكلمات االفتتاحية كل من 
خليفة  آل  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ 
رئيس مجلس أمناء مركز »دراسات«، 

والــمــهــنــدس فــهــد الـــعـــجـــالن، رئــيــس 
ــات  ــدراسـ ــلـ ــداهلل لـ ــبــ مـــركـــز الـــمـــلـــك عــ
 ،)KAPSARC( الــبــتــرولــيــة  والــبــحــوث 
واللورد نك هيرد، مستشار أول لدى 
الــدولــة  ووزيـــر  لــالســتــشــارات   )FMA(
في  المناخ  وتغير  للصناعة  السابق 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، والــســيــد صقر 
لمكتب  التنفيذي  المدير  غالب،  بن 
الذكاء االصطناعي والمكتب الرقمي 
بــعــد بحكومة  عـــن  الــعــمــل  وتــطــبــيــق 
ــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة،  دولــــة اإلمـ
وبحضور ومشاركة مؤسسات وخبراء 
بـــهـــدف  دول،  عــــــدة  ــن  ــ مـ وبـــاحـــثـــيـــن 
والمتغيرات  التطورات  آخر  مناقشة 
المتعلقة بالطاقة، من حيث العرض 
ــالـــة األســـــــواق، بــمــا في  والــطــلــب وحـ
والمستقبلية  الراهنة  الظروف  ذلك 
إلى  باإلضافة  االقتصادية،  وآثــارهــا 
اســـتـــعـــراض الـــتـــقـــدم اإلقـــلـــيـــمـــي فــي 
واالقتصاد  الخضراء،  الطاقة  مجال 
الـــــــــدائـــــــــري لـــــلـــــكـــــربـــــون، والـــــــذكـــــــاء 

االصطناعي وغيرها.
ومن أبرز المؤسسات المشاركة: 
مــنــظــمــة األمـــــم الــُمــتــحــدة لــلــتــربــيــة 
والـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة، وهــيــئــة الــربــط 
الــكــهــربــائــي بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
ووزارة  ــيــــة،  ــربــ ــعــ الــ ــيـــج  ــلـ الـــخـ لــــــــدول 
الكهرباء والماء في مملكة البحرين، 
االصطناعي،  للذكاء   )nybl( ومنصة 
أبــوظــبــي، وقمر  فــي  وجــامــعــة خليفة 
للطاقة، وإينرجي إنتلجنس، والهيئة 
العامة،  الخدمات  لتنظيم  الُعمانية 
ــي بـــيـــروت،  والــجــامــعــة األمــريــكــيــة فـ
في  لالستثمار  األردنـــيـــة  والجمعية 
الــطــاقــة الــبــديــلــة، والــهــيــئــة الــعــربــيــة 

للطاقة الُمتجددة.
ُتقام هذه الفعالية ضمن شراكة 
اســتــراتــيــجــيــة بــيــن مــركــز »دراســــــات« 
ورابطة )IAEE( والجمعية السعودية 
وبدعم   ،)SAEE( الطاقة  القتصادات 
ورعاية بالتينية من الشركة القابضة 
البحرين  مملكة  فــي  والــغــاز  للنفط 
ــغ«، مـــن خــــالل شــركــة  ــدنـ ــولـ ــا هـ ــوغـ »نـ
غاز  وشــركــة  »بــابــكــو«،  البحرين  نفط 
وشركة  »بــنــاغــاز«،  الوطنية  البحرين 
»توسعة«،  وشركة  للبترول،  »تطوير« 
ــراعــــي الــبــالتــيــنــي  بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــ
ــات  ــدراسـ ــلـ ــداهلل لـ ــبــ مـــركـــز الـــمـــلـــك عــ

.)KAPSARC( والبحوث البترولية
ويـــــســـــر مـــــركـــــز »دراســــــــــــــــــات« أن 
من  المهتمين  لــكــل  الــفــرصــة  يــتــيــح 
الطاقة،  المعنية بمجال  المؤسسات 
لــلــتــســجــيــل مـــن أجــــل الــمــشــاركــة في 
اإللكتروني:  الموقع  عبر  الحدثين 

www.derasat.org.bh

د. عب�داهلل ب�ن اأحمد: منتدى »درا�ص�ات« الخام��س والملتق�ى الثاني للرابطة 
الدولي�ة يوؤك�دان دور مملك�ة البحرين في �صياغة م�ص�تقبل اقت�صادات الطاقة

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد.

الهالل الأحمر: تفعيل طاقات المتطوعين
ودمجه�ا ف�ي العم�ل الإغاثي والإن�ص�اني

نظمت لجنة الشباب والناشئة في جمعية الهالل األحمر البحريني 
رؤساء  بمشاركة  الشباب«  »ملتقى  بعنوان:  نوعه  من  حــواري  ملتقى  أول 
وأعضاء مختلف لجان الجمعية، وذلك بهدف استكشاف مواهب الشباب 
في  منها  االســتــفــادة  كيفية  ومناقشة  متنوعة  مــجــاالت  فــي  ومــهــاراتــهــم 
مختلف مجاالت العمل اإلغاثي واإلنساني الذي يقوم به الهالل األحمر 

البحريني داخل وخارج البحرين.
أن  جهرمي  نيلوفر  الدكتورة  والناشئة  الشباب  لجنة  رئيسة  وبينت 
هذا الملتقى يمثل انطالقة من أجل العمل على تطوير مهارات جميع 
متطوعي الجمعية بحسب توجهاتهم واهتماماتهم، وذلك من خالل عقد 
ورش عمل تخصصية لهم، ومواصلة تطوير وصقل مهاراتهم، إضافة إلى 

مساندتهم وتقدير جهودهم المتميزة في خدمة المجتمع.
ستعقد  البحريني  األحــمــر  الــهــالل  جمعية  أن  جهرمي  د.  وكشفت 
األداء  وتصويب  وتقييم  التطورات  لمناقشة  وذلك  شهرًيا  الملتقى  هذا 
الجميع في مختلف  تجربة  وإثــراء  والتجارب  الخبرات  تبادل  ومواصلة 

مجاالت العمل التطوعي.
الهالل  أقيم في مقر جمعية  الذي  الشباب«  وقد استعرض »ملتقى 
لجان  وأعضاء  رؤســاء  تجارب  الدبلوماسية عددا من  بالمنطقة  األحمر 
وكيف  األحــمــر  بالهالل  التطوعي  العمل  فــي  بداياتهم  حــول  الجمعية 
تمكنوا من تطوير أدائهم ومواصلة عطائهم، إضافة إلى األثر اإليجابي 
بشكل  والحياتية  والمهنية  التعليمية  مسيرتهم  على  التطوعي  للعمل 

عام.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16048/pdf/1-Supplime/16048.pdf?fixed9280
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286898
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286762
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
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الوطن لي�س خ�صما.. 

»ال�صلبية« هي الخ�صم
محميد احملميد

malmahmeed7@gmail.com

ولم  الخصم،  هــي  البلد  ويجعل  يشتكي،  بالمواطن  تأتي  مــا  )بــدل 
هي  السلبية  تجعل  أن  الــمــفــتــرض  فــمــن  الــخــصــم،  هــي  السلبية  يجعل 
الــخــصــم، الــمــواطــن الــســلــبــي الــــذي ال يــعــمــل هـــو الــخــصــم، الــبــلــد ليس 
خصما.. ولما حاول البعض أن يجعل الوطن هو الخصم عام 2011 سعوا 
إلــى هــدمــه.. ولــوال فضل اهلل علينا لما قــام بلدنا مــرة أخــــرى..(.. بهذه 
السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  فخامة  تحدث  الصريحة  العبارة 

في مؤتمر تنمية األسرة.
ــا الــعــربــيــة  ــنـ تــلــك الـــعـــبـــارة الــواقــعــيــة تــنــطــبــق عــلــى الــكــثــيــر مـــن دولـ
والخليجية، فالبعض يختلف مع أداء مسؤول، أو ال يعجبه إجراء ما في 
مؤسسة، أو قرارا معينا في وزارة، فتجد السلبية تطغى عليه.. في حديثه 
وتغريداته.. في كالمه وبياناته.. في تعليقاته وردود فعله.. ويجعل الوطن 
هو الخصم وليس اإلجــراء الخاطئ هو الخصم.. ويتحول الخالف مع 
قرار المسؤول خالفا مع الوطن.. وينقلب تعطل أو تأخر إجراء لخدمة ما 
إلى حكم مطلق وعام وشامل مع كل اإلجراءات الخدماتية التي تقدمها 
الدولة.. حتى لو آمنا بوقوع خطأ أو تأخير من موظف على مواطن في 
الدولة، مقصرة  وكل  الــوزارة،  وكل  الخدمات،  كل  فتراه يصف  ما،  خدمة 
معه، ومخطئة في حقه، وخصما له، وأن كل من يشيد بالبلد هو »مطبل«، 
وأن كل من ينتقد بشكل غير مسؤول، و»يشرشح« الناس، ويتجاوز القانون، 

هو »الوطني الغيور«..!!
نعم من حقنا أن نختلف مع قرار لمسؤول، أو إجراء في وزارة، ولكن 
كل هذا ليس مدعاة ومبررا إلطالق الحكم الشامل على الجميع.. فهذا 
ظلم وغبن في حق من يقول هذا الكالم، ويطلق الوصف، وفي حق الوطن 

أوال وآخرا.
خذ مثال.. قد ال يعجب البعض قرار ما لمجلس النواب أو الشورى، 
ولكن األمر ال يعطي مبررا ألحد، ألن يطالب بإغالق البرلمان، وتعطيل 
الحياة الديمقراطية، وتحويل أمواله للناس، هذا حديث فيه من الخفة 
وعدم االتزان.. هذا كالم لم يعد مقبوال في هذا الزمان، فالناس والدول 

والمجتمعات تتقدم وتتطور، وتبني وتصعد، ال أن تهدم وتتراجع.
الوطن  الوطن..  ال تجعل من خالفك مع قرار لمؤسسة خالفا مع 
أكبر من الجميع، وفوق الجميع.. وال داع ألن يهرول البعض وعندما يتم 
تطبيق القانون عليه لتجاوزه في حق كيان مؤسسة أو مواطن ألن يتستر 
التعبير  حرية  والشعب..  والقيادة  الوطن  وحــب  الوطنية  عــبــارات  خلف 
قبلنا  وللوطن  حــق،  لآلخرين  فــإن  حــق،  لــك  وكما  تتجزأ،  ال  المسؤولة 

جميعا، حق وحقوق.
انشر  اكتب مالحظة..  انتقد..  المسؤول..  التعبير  مارس حقك في 
تغريدة.. اقترح.. ضع حال.. صف معالجة معينة.. دون تجاوز أو إساءة، 
أن  الــعــامــة  والــظــاهــرة  المشكلة  أصبحت  لقد  وشــامــل..  عــام  حكم  ودون 
أو  وزارة،  فــي  مــســؤول  مــع  ربما لخالف  الــجــارح،  نقده  فــي  البعض يقسو 
فــتــراه يصب جــام غضبه على  مــجــلــس..  فــي  أو عضو  وزارة،  فــي  مــوظــف 
الوطن بأكمله.. وهنا الخطأ والجريمة التي قد ال ندرك أثرها وتأثيرها.
اآلخــريــن،  وتصفيق  وإعــجــاب  )اليــكــات(  السلبيين  بعض  يــفــرح  قــد 
اإلعالمية،  الوسائل  في  المتابعين  وكثرة  المعلقين،  و)ريتويت(  وترويج 
ويتصور أنه هو الصواب، والوطن خطأ، وهنا مكمن المصيبة.. والمصيبة 
)طولة  التــقــاء  البعض  مــن  أو خوفا  تهاونا  يجد  واألمـــر حينما  األدهـــى 
لسانه(، وكالمه الجارح، وإساءاته، خاصة ممن يخاف على كرسيه، ويظن 

بأن أصحاب القرار سيتأثرون بذلك الكالم المنفلت. 
تراكم اإلساءة والتطاول، مدعاة للشحن والتحريض.. سبب في جعل 
العمل  في  السلبيين  األشــخــاص  أتجنب  ما  كثيرا  الخصم..  هو  الوطن 
والحياة، خوفا من انتقال عدوى السلبية لي ولمن حولي.. وأجد أن من 
يمارس النقد بشكل مسؤول ويكون طرحه إيجابيا هو األقرب للناس، وهو 
الناصح للدولة ومؤسساتها ومسؤوليها.. فال تتطاول على اآلخرين، ثم 
تطلب أن يستجاب إلى مطالبك، ويتقرب الناس إليك، ))ولو كنت فظا 

غليظ القلب النفضوا من حولك((.
حق  استخدام  إســاءة  الخصم..  هي  السلبية  خصما..  ليس  الوطن 
والتحريض هما  الشحن  الخصم..  المسؤولة هي  والتعبير  الرأي  حرية 
الوالء للخارج  الخصم..  الخصم.. االستقواء باألجنبي ضد وطنك هو 
الــوطــن بيت  الــوطــن سند وعـــون..  الــوطــن ليس خصما..  الــخــصــم..  هــو 

ومالذ.. الوطن مستقبل وحياة.

النائب د. النعيمي يطالب بتطبيق تعديالت
قان�ون التق��اعد ع�ل��ى الم�ص�تركين الج�دد

كتب وليد دياب:

عـــلـــي  د.  الـــــنـــــائـــــب  ــب  ــ ــالــ ــ طــ
الــنــعــيــمــي عــضــو لــجــنــة الـــشـــؤون 
التشريعية والقانونية بضرورة ان 
إصالحات  او  تعديالت  أي  تكون 
ــانــــون الـــتـــقـــاعـــد مــطــبــقــة  عـــلـــى قــ
وليس  الــجــدد  المشتركين  على 
الــمــشــتــركــيــن الــحــالــيــيــن، مــؤكــدا 
ــان عـــــــدم حـــصـــول  ــ ــمـ ــ ــة ضـ ــيــ ــمــ أهــ
ــوي  ــنـ ــعـ مـ او  مـــــــــــادي  ضـــــــــرر  أي 
ــال تــطــبــيــق أي  لــلــمــتــقــاعــديــن حــ
تعديالت ترد على مشروع قانون 

التقاعد.
التقاعد  قــانــون  مــشــروع  بــشــأن  مرئياته  فــي  النعيمي  د.  وقـــال 
النائب  الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات  لجنة  رئيس  الــى  قدمها  التي 
االختياري  التقاعد  بنظام  المساس  انه ال يجب  االنصاري  أحمد 
كونه حقا من حقوق المشتركين، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك 
الرواتب  أصحاب  من  المتقاعدين  لدعم  عــالوة  لنظام  استحداث 

المتدنية.
المعمول  الــعــالوات  نظام  هيكلة  إعــادة  بأهمية  أيضا  وطالب   
ان  يذكر  للدعم.  األكثر طلبا  الفئة  ودعــم  البحرين  مملكة  في  به 
والخاص مازال لدى  الحكومي  للقطاعين  التقاعد  قانون  مشروع 
ماراثونية  اجــتــمــاعــات  وهــنــاك  الــنــواب،  بمجلس  الــخــدمــات  لجنة 
بين السلطتين من اجل الوصول الى صيغة توافقية بشأن قانون 

التقاعد.

} د. علي النعيمي.

اســتــنــتــجــت دراســـــــة طــبــيــة فــي 
أن االنخفاض في  البحرين  جامعة 
مــســتــويــات األحــمــاض األمــيــنــيــة قد 
يــكــون مــرتــبــطــًا بــاضــطــرابــات الــغــدة 

الدرقية لدى مرضى السكري. 
ــتــــي  ــت الـــــــدراســـــــة -الــ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ واقـ
ــاركــــت بـــهـــا رئـــيـــســـة قـــســـم الــعــلــوم  شــ
الصحية  الــعــلــوم  بكلية  المتكاملة 
ــعـــة الـــبـــحـــريـــن  ــامـ والــــريــــاضــــيــــة بـــجـ
ــورة ربــــــاب عـــبـــدالـــوهـــاب فــي  ــتــ ــدكــ الــ
الباطني  للطب  الخامس  المؤتمر 
هذه  استخدام  والسمنة-  والسكري 
النتائج لتحديد نوعية عالج مرضى 
الــســكــري، أو اســتــخــدام األحــمــاض 
األمينية كمكمالت غذائية لتحسين 
إدارة المرض، ومنع المضاعفات في 

المستقبل. 
وقـــالـــت: عــمــلــت الــــدراســــة على 
قــيــاس مــســتــوى الــبــالزمــا فــي ثالثة 
عشر حمضًا أمينيًا لدى بحرينيين 
مصابين بمرض السكري، باستخدام 

عالي  كروماتوجرافي  جهاز تحليل 
ــافـــة  بـــاإلضـ  ،RP-HPLC ــاءة  ــفــ ــكــ الــ
ــى قــيــاس نــســبــة الــســكــر والــدهــون  الـ
فــي الـــدم. وأوضــحــت أنــه تــمَّ تحليل 
ــتـــخـــدام عـــــدة نـــمـــاذج  ــاسـ الـــنـــتـــائـــج بـ
مـــتـــغـــيـــرًا،   21 إحـــصـــائـــيـــة الخـــتـــبـــار 

ذلـــك األحــمــاض األمينية،  فــي  بــمــا 
ــرات الــمــرتــبــطــة  ــيـ ــغـ ــتـ ــمـ لـــمـــعـــرفـــة الـ

بمرض السكرى. 
ــرت الـــنـــتـــائـــج انــخــفــاضــًا  ــهــ وأظــ
من  الــبــالزمــا  مستوى  فــي  ملحوظًا 
ــدى الـــمـــرضـــى،  ــ ــيــــن لـ الــفــيــنــيــل أالنــ
ــة بــالــمــجــمــوعــة الــضــابــطــة،  ــارنـ ــقـ مـ
ــًا كـــبـــيـــرًا فــــي مــســتــويــات  ــفـــاضـ وانـــخـ
ــن األحـــــمـــــاض األمـــيـــنـــيـــة  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
الجليسين،  ــي:  وهــ األســاســيــة  غــيــر 
األسبارتيك،  وحمض  والغلوتامين، 

والتيروسين. 
ويــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــدم جــــــــــهــــــــــاز 
الكروماتوجرافي في مجاالت عديدة 
والتحاليل  الحيوية،  التقنية  منها: 
ــة،  ــذيـ الــصــيــدالنــيــة، وتــحــالــيــل األغـ
المبيدات الحشرية،  وتحاليل بقايا 
الملوثات  وبقايا  المضادات،  وبقايا 
الــــعــــضــــويــــة الـــبـــيـــئـــيـــة، ويـــســـتـــخـــدم 
ومستحضرات  الكيمياء  فــي  أيــضــًا 

التجميل، وفي الطاقة والبيئة. 

درا�����ص����ة ب��ج��ام��ع��ة ال���ب���ح���ري���ن ت��ق��دم 
ن���ت���ائ���ج ل����ع����الج م���ر����ص���ى ال�������ص���ك���ري

} د. رباب عبدالوهاب.

 بــــــــــــــــــــدأت وحــــــــــــــــــــدة األشــــــــعــــــــة 
الــتــداخــلــيــة فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك 
حــمــد الــجــامــعــي بــاســتــقــبــال وعـــالج 
بالقسطرة  البواسير  نــزيــف  حـــاالت 
الــعــالجــيــة، والـــتـــي تــعــد مـــن أحـــدث 
األشعة  علم  فى  المبتكرة  الوسائل 
حاليا  متاحة  وأصبحت  التداخلية 
ــرح بــذلــك الــلــواء  بــالــمــســتــشــفــى، صـ
طبيب الشيخ سلمان بن عطية اهلل 
الملك  مستشفى  قــائــد  خليفة  آل 

حمد الجامعي.
الــتــقــنــيــة  هـــــذه  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
حـــقـــقـــت نـــتـــائـــج مـــذهـــلـــة فــــي عـــالج 
ــــي تــم  ــتـ ــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــحــــــاالت الـ
مؤكدا  المستشفى،  فــي  استقبالها 
أن مستشفى الملك حمد الجامعي 
سباق دائما في نقل وتطبيق أحدث 
العالج  في  والتقنيات  البروتوكوالت 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
ــيــــن  ــنــ ــة لـــجـــمـــيـــع الــــمــــواطــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ

والمقيمين بمملكة البحرين.
ــاد اســـتـــشـــاري  ــ ــ ومـــــن جـــانـــبـــه أفـ
بمستشفى  األشـــعـــة  قــســم  ورئـــيـــس 
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي الـــدكـــتـــور 
ــأن فـــتـــرة الــتــعــافــي  ــل إبـــراهـــيـــم بــ ــ وائـ
للبواسير  التقليدية  العمليات  فــي 
أسابيع،  الثالثة  ُيقارب  ما  تستغرق 
ــعـــض األدويـــــــــة الــطــبــيــة  وتـــحـــتـــاج بـ
بعد  بـــاآلالم  الشعور  مــن  للتخفيف 
باستخدام  أنــه  إال  العملية،  إجـــراء 
البواسير  لــعــالج  الحديثة  التقنية 
يعاني  ال  المريض  فــإن  بالقسطرة 
من تلك المشاكل، حيث تتم عملية 
القسطرة تحت التخدير الموضعي، 
ربــط  أو  جـــراحـــي  شـــق  أي  دون  مـــن 
أو تــدخــل عــالجــي مــن خــالل فتحه 
الــــشــــرج، وذلـــــك عـــن طـــريـــق إدخــــال 
الفخذ  شريان  خــالل  من  القسطرة 
ــغـــذي  ــمـ ــان الـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ وصــــــــوال إلـــــــى الـ
 Corpus(  لألوعية الدموية المسماة
ــزاء  األجــ ــي  وهـ  )cavernosum recti
ــدوث الــبــواســيــر،  ــن حـــ الــمــســؤولــة عـ
ويتم غلق هذه الشرايين باستخدام 
ــؤدي إلــى  الــحــلــزونــات الــطــبــيــة، مــا يـ
تــقــلــيــل تـــدفـــق الــــــدم الــــزائــــد لــهــذه 
إلى  ــدوره  بـ يـــؤدي  والـــذي  المنطقة، 

إيقاف النزيف. 
الـــعـــمـــلـــيـــة  هــــــــذه  أن  وأضــــــــــــاف 

ــادر  ــغــ ــة ويــ ــاعــ ــغـــرق حـــــوالـــــي ســ ــتـ ــسـ تـ
بـــعـــد 8-6  الــمــســتــشــفــى  الـــمـــريـــض 
ــن دون  ــ ســــاعــــات مــــن اإلجـــــــــــراء، ومــ
حدوث أية مضاعفات أو التأثير بأي 
شــكــل مـــن األشـــكـــال عــلــى الــوظــيــفــة 
بعد  أو  أثــنــاء  الــجــزء  لهذا  الحيوية 
اإلجراء وذلك على عكس العمليات 
التقليدية لعالج البواسير، موضحا 
أن العملية صنفت بحسب الدراسات 
العلمية على أنها من أكثر العمليات 

أمانا ونجاحا لعالج البواسير.
وأفــــــــاد بــــأنــــه حـــســـب الــــدراســــة 
ــثــــة أصــــبــــح مـــــن الــمــمــكــن  الــــحــــديــ
تــعــريــف الــبــواســيــر الــشــرجــيــة على 
الملتهبة  الـــدمـــويـــة  ــة  ــيـ األوعـ أّنـــهـــا 
والــمــنــتــفــخــة الـــمـــوجـــودة إّمــــا حــول 
فتحة الشرج أو في الجزء الّسفلّي 
مـــن الــمــســتــقــيــم، حــيــث يــتــم تــرويــة 
هـــذه األوعـــيـــة الــدمــويــة مـــن خــالل 
والــذي  الــعــلــوي  المستقيم  شــريــان 
شــرايــيــن بحيث  أربــعــة  إلــى  ينقسم 
ــل واحــــــد مــنــهــمــا بــتــغــذيــة  يـــقـــوم كــ
منطقة مــحــددة مــن هـــذه األوعــيــة 
الــدمــويــة، وفـــي حـــال حـــدوث نزيف 
من  يكون  النزيف  هــذا  فــإن مصدر 
خــــالل هــــذه الـــشـــرايـــيـــن الــمــغــذيــة، 
ــيـــة الــدمــويــة  مــفــيــدا أن هـــذه األوعـ
تعمل مع العضلة العاصرة بالشرج 
ومنع  الــخــروج  عملية  فــي  للتحكم 
إلى  بــاإلضــافــة  تسريب،  أي  حـــدوث 
التحكم في منع خروج الغازات من 
المستقيم، وبناًء على مكان حدوث 
ــّم تــقــســيــم الــبــواســيــر  ــ الـــبـــواســـيـــر تـ

هو  األول  رئــيــســيــيــن:  نــوعــيــن  إلــــى 
تتكون  والــتــي  الخارجية  البواسير 
تـــحـــت الـــجـــلـــد الـــُمـــحـــيـــط بــفــتــحــة 
أكــثــر إزعــاًجــا  الــشــرج، مــّمــا يجعلها 
نتيجة تهّيج وتآكل الجلد الُمغّطي 
لــهــا، والـــنـــوع الــثــانــي هــو الــبــواســيــر 
بطانة  فــي  تتكّون  والــتــي  الداخلية 
الـــشـــرج والــمــنــطــقــة الــســفــلــيــة من 

المستقيم.
وأشــار الدكتور وائــل أن الطرق 
البواسير تختلف  لعالج  التقليدية 
على حسب نوع البواسير وحجمها، 
فبعض الحاالت قد تتطلب العالج 
يمكنها  والـــتـــي  فــقــط  الــمــوضــعــي 
بــاأللــم من  الــشــعــور  مــن  التخفيف 
وتــزول  ألدويــة طبية  االحتياج  دون 
مــن تــلــقــاء نفسها فــي غــضــون أيــام 
قليلة، مع ضرورة االلتزام بالّراحة، 
والتي  الثقيلة  األشياء  وعدم حمل 
المنطقة،  على  ضغًطا  يشّكل  قــد 
ــي بـــعـــض حــــاالت  ــ ــه وفـ ــ مـــوضـــحـــا أنـ
ــدة قــــد يــتــطــّلــب  ــديـ ــشـ الـــبـــواســـيـــر الـ
األمر عالًجا ُمكّثًفا؛ وهناك العديد 
لــعــالج مثل  المتاحة  الــوســائــل  مــن 
ــذه الــــحــــاالت مـــثـــل إجـــــــراء ربـــط  ــ هـ
 Rubber(  الـــمـــطـــاطـــي الــــشــــريــــط 
الــمــعــالــجــة  أو   ،)Band Ligation
 )Sclerotherapy(  بـــالـــتـــصـــلـــيـــب
بــــــاالســــــتــــــئــــــصــــــال  الـــــــــــعـــــــــــالج  أو 
 )Surgical Removal(  الـــجـــراحـــي
األوعية  هــذه  استئصال  يتم  حيث 
الدموية جراحيا باستخدام وسائل 

متعددة.

�أكثرها �أمانا ومن دون م�ضاعفات..

»ح���م���د ال���ج���ام���ع���ي« ي���د����ص���ن اأح�����دث 
ع����الج ل��ن��زي��ف ال��ب��وا���ص��ي��ر ب��ال��ق�����ص��ط��رة

} د. وائل إبراهيم.} الشيخ سلمان بن عطية اهلل

مجال�س  رابطة  موؤتمر  في  ُي�صارك  ال�صورى  مجل�س  رئي�س 
ب�»الرباط« العربي  والعالم  اإفريقيا  وال�صيوخ في  ال�صورى 

يــــشــــارك عـــلـــي بــــن صــالــح 
الــــــصــــــالــــــح، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الشورى، في المؤتمر الحادي 
عشر لرابطة مجالس الشيوخ 
والشورى والمجالس المماثلة 
العربي،  والــعــالــم  إفريقيا  فــي 
ومنتدى الحوار البرلماني مع 
والمجالس  الشيوخ  مجالس 
والعالم  إفريقيا  في  المماثلة 
الـــعـــربـــي وأمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة 
ــذيــن  ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي، الــلَّ
ــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــــدان فــــــي الـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــُيـ ــ سـ
ــيــــة الــــــربــــــاط خــــالل  الــــمــــغــــربــ
مـــــارس   5  –  3 مـــــن  الــــفــــتــــرة 
الــــجــــاري، بــمــشــاركــة عــــدد من 
التشريعية  المجالس  رؤســـاء 
في الدول العربية واإلفريقية.
ــم وفـــــــد الـــمـــجـــلـــس  ــ ــضـ ــ ويـ
كــــــــاًل مــــــن الــــــدكــــــتــــــورة جـــهـــاد 
لجنة  رئيس  الفاضل  عبداهلل 
الــــخــــدمــــات، وأحــــمــــد مــهــدي 
الـــحـــداد رئــيــس لــجــنــة حــقــوق 

اإلنسان.
يــلــقــي  أن  ــقــــرر  الــــمــ ومــــــن 
رؤساء المجالس كلمات خالل 
مناقشة المحورين المحددين 

اللذين  الــرابــطــة،  مــؤتــمــر  فــي 
يتناوالن نقاًشا حول »التعاون 
اإلفريقي  العربي-  والتضامن 
دعـــــامـــــة أســــاســــيــــة لــلــتــأهــيــل 
االقتصادي والتنموي في ظل 
إلى  كورونا«،  جائحة  تداعيات 
جــانــب »الــشــبــاب والـــمـــرأة في 
صــلــب الـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة 

واالستثمارات المستدامة«.
فـــيـــمـــا يـــتـــضـــمـــن مــنــتــدى 
لمجالس  الــبــرلــمــانــي  الــحــوار 
المماثلة  والمجالس  الشيوخ 
ــالــــم الــعــربــي  ــعــ بـــإفـــريـــقـــيـــا والــ

ومنطقة  الــالتــيــنــيــة  وأمــريــكــا 
الـــــكـــــاريـــــبـــــي، ثـــــالثـــــة مــــحــــاور 
»دور مجالس  وهـــي:  أســاســيــة، 
الــشــيــوخ والـــشـــورى فــي تعزيز 
– جـــنـــوب«،  ــعــــاون جـــنـــوب  ــتــ الــ
و»الـــــــــمـــــــــبـــــــــادالت الــــتــــجــــاريــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــيـــن إفــريــقــيــا 
ــي وأمـــريـــكـــا  ــربــ ــعــ والــــعــــالــــم الــ
الواقع  والــكــرايــيــب:  الالتينية 

واآلفاق«.
ــالــــث  ــثــ أمـــــــــا الـــــمـــــحـــــور الــ
فــســيــتــم مـــن خـــاللـــه مــنــاقــشــة 
»العدالة المناخية والصحية: 
ــعـــي لــمــجــالــس  ــرافـ ــتـ الـــــــدور الـ
والمجالس  والــشــورى  الشيوخ 

المماثلة«.
رابطة  أن  بالذكر  الجدير 
والمجالس  الشيوخ  مجالس 
الــمــمــاثــلــة بــإفــريــقــيــا والــعــالــم 
ــام  ــي عــ ــ ــت فــ ــســ ــأســ الــــعــــربــــي تــ
الــعــاصــمــة  ــا  ومــــقــــرهــ 2002م 
الــمــغــربــيــة الــــربــــاط، ويــعــتــبــر 
مجلس الشورى من المجالس 
ــة، حــيــث  ــرابـــطـ ــلـ ــة لـ ــسـ ـ ــؤسِّ ــمـ الـ
ترأس علي بن صالح الصالح 

الرابطة في عام 2013.

} رئيس مجلس الشورى.

الــنــجــاحــات  أن  ـــى  إلـ ــوهـــت  ونـ
البحرين  مملكة  تحققها  الــتــي 
ــي اســتــقــطــاب أهــــم الــفــعــالــيــات  فـ
الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة فـــي الــمــجــال 
ــر عـــــن حــجــم  ــبـ ــعـ ــي، تـ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
االنسجام والعمل في إطار الرؤية 
الــــمــــوحــــدة، والــــتــــعــــاون الـــرفـــيـــع، 
والــشــراكــة الــوثــيــقــة، ضــمــن مسار 
العمل الوطني، الذي تتالقى فيه 
الجهود المخلصة بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، بــدعــم 
ومساندة من قبل صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األميرة  الملكي 
رئــيــس  ــعـــهـــد  الـ ولـــــي  آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
ــــالل اســتــقــبــال  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
رئيسة  زيــنــل  عــبــداهلل  بنت  فــوزيــة 
ــي مــكــتــبــهــا  ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، فـ
امـــس )االثـــنـــيـــن(، الــســفــيــرة آنـــدا 
البرلمانات  شــؤون  مــديــرة  فيليب 
األعضاء والعالقات الخارجية في 
الدولي، حيث  البرلماني  االتحاد 

ودعــم  تطوير  سبل  مناقشة  تمت 
المشتركة  البرلمانية  الــعــالقــات 
بــيــن مــجــلــس الـــنـــواب واالتـــحـــاد، 
والــــــوقــــــوف عـــلـــى آخــــــر تــــطــــورات 
ــدادات مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعــ ــتــ واســ
الســتــضــافــة فــعــالــيــات الــجــمــعــيــة 
الــ146 لالتحاد البرلماني الدولي 
ــارس  ــي مــ ــا فــ ــادهـ ــقـ ــعـ والــــمــــقــــرر انـ

2023م.
ــة  ــطـ ــلـ ــسـ وأكـــــــــــــدت حـــــــــرص الـ
البحرين  مملكة  فــي  التشريعية 
على تعميق الشراكة والتعاون مع 
الدولية،  البرلمانية  المؤسسات 
ــانـــي  ــمـ ــرلـ ــبـ ــا االتــــــحــــــاد الـ ــمــ ــيــ الســ
ــى أن رغــبــة  ــ إلـ ــي، مـــشـــيـــرة  ــ ــدولـ ــ الـ
ــضـــافـــة أكـــبـــر  ــــي اســـتـ الـــمـــمـــلـــكـــة فـ
بــرلــمــانــي عــالــمــي، تتسق  تــجــمــع 
ــا تـــشـــهـــده الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ ــع مـ ــ مـ
ونهضة  مــتــطــورة،  مؤسسية  بنية 
ديــمــقــراطــيــة مــتــنــامــيــة، وتــجــربــة 
ــتـــضـــافـــة  مــــمــــتــــدة، يـــؤهـــلـــهـــا السـ
فعاليات الجمعية العامة لالتحاد 

الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــــدولـــــي، والـــمـــزمـــع 
عقدها في مارس 2023م.

فــي  الـــــرغـــــبـــــة  أن  وأشــــــــــــــارت 
اســتــضــافــة اجـــتـــمـــاعـــات االتـــحـــاد 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، تــعــكــس دور 
ــزء مــؤثــر  مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن كـــجـ
ــي الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، ضــمــن  فــ
الدولية لمواجهة  الشراكة  قاعدة 
التحديات المختلفة التي تواجه 
ــدد الــمــجــتــمــعــات  ــهـ اإلنــســانــيــة وتـ
ــي لــتــحــقــيــق  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـــــــــــــــدول، والـ
مجال  فــي  المشتركة  التطلعات 
أن  مــؤكــدة  الــمــســتــدامــة،  التنمية 
الوقت  فــي  ستتيح  الخطوة  هــذه 
بـــرلـــمـــانـــات دول  لــمــمــثــلــي  ذاتـــــــه 
الــعــالــم، الــتــعــرف عــلــى مــنــجــزات 
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  ــيـ ــسـ ــمـ الـ
ــة الــمــلــك  ــيـــادة جـــاللـ لـــلـــوطـــن بـــقـ
المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإبراز 
ــه الــــحــــضــــاري لــلــمــجــتــمــع  ــ ــوجـ ــ الـ
البحريني وما يحمله من سمات 
الــتــعــايــش والــتــســامــح والــتــواصــل 

اإلنساني.
ومـــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا أشـــــــــــــادت 
ــرة  ــديـ ــرة آنـــــــدا فــيــلــيــب مـ ــيـ ــفـ الـــسـ
ــات األعــــضــــاء  ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ شــــــــؤون الــ
االتحاد  في  الخارجية  والعالقات 
بــمــا حققته  الـــدولـــي  الــبــرلــمــانــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تــقــدم في 
أن  مــؤكــدة   ، الــمــجــاالت  مختلف 
نموذجًا  البحرين أضحت  مملكة 
ثقافة  فــي  والــعــالــم  المنطقة  فــي 

ــح الــــديــــنــــي والـــتـــعـــايـــش  ــامـ ــسـ ــتـ الـ
السلمي وتمكين المرأة والنهوض 
ــان، مـــشـــيـــرًة إلـــى  ــ ــسـ ــ بـــحـــقـــوق اإلنـ
انـــعـــكـــاســـًا لــثــقــافــة  أن ذلــــك جــــاء 
االنــــفــــتــــاح والـــــتـــــعـــــاون والــــســــالم 
المملكة،  تــســود  الــتــي  والــتــعــايــش 
ووفق النهج والــرؤى التي رسخها 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــــن  ـــد  ــمـ حــ
أن  مؤكدة  المفدى،  البالد  عاهل 

لمملكة  الــحــافــل  الــســجــل  تــتــبــع 
البحرين في استضافة الفعاليات 
الدولية،  واألنشطة  والمؤتمرات 
يــجــعــلــهــا مـــؤهـــلـــة دائــــمــــًا لــتــكــون 
مـــركـــزا لــلــتــجــمــعــات الــبــرلــمــانــيــة، 
إمــكــانــيــات  مــن  تمتلكه  مــا  نــظــيــر 
مــدربــة، مشيدة  وكـــوادر  لوجستية 
ــادرة الــمــمــلــكــة الســتــضــافــة  ــبــ ــمــ بــ
فعاليات الجمعية الـ146 لالتحاد 

البرلماني الدولي.

رئي�ص�ة مجل��س الن�واب: البحري�ن ر�ص�خت مكانته�ا كمركز مه�م للموؤتم�رات الدولية
العالمي���ة  الفعالي���ات  اأب���رز  ا�ض���ت�ضافة  ف���ي  للبحري���ن  حاف���ل  �ض���جل  فيلي���ب:  اآن���دا  ال�ض���فيرة 

} رئيسة مجلس النواب تستقبل السفيرة آندا فيليب.

أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين، وبكل ثقة واقتدار، وضعت 
والدولية،  اإلقليمية  والمؤتمرات  الفعاليات  ومتميز الحتضان  مهٍم  كمركز  ورّسخت وجودها  بارزة  قدمًا 
وبصورة تعكس التقدم الشامل للمملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

نــاقــشــت لــجــنــة الـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة والــبــيــئــة 
بمجلس الشورى في اجتماعها أمس )األثنين(، 
برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع 
قــانــون بــإنــشــاء صــنــدوق تــمــويــل الــبــيــوت اآليــلــة 
ــتـــراح بــقــانــون  الــســقــوط )الــمــعــد فــي ضـــوء االقـ
النواب(،  بصيغته المعدلة المقدم من مجلس 
وذلـــك بــحــضــور عــصــام بــن عــبــداهلل خــلــف وزيــر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 
وباسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان، ووكيلي 

الوزارتين وبعض المسؤولين في  الوزارتين.
الى  االجــتــمــاع  اللجنة خــالل  رئيس  وأشـــار 
المعنية بهذا المشروع  حرص جميع األطراف 
ــدا أن هــذا  ــؤكـ ــق، مـ ــ ــراره بــشــكــل الئـ ــمـ ــتـ عــلــى اسـ
أتــى متماشيا مــع تنفيذ  أســاســه  فــي  الــمــشــروع 
صاحب  حضرة  عن  الــصــادرة  الملكية  المكرمة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، ويهدف مشروع القانون لحفظ 
أو  الــمــحــدود  الــدخــل  مــن ذوي  المواطنين  حــق 
ــي الـــحـــصـــول على  ــال فـ ــذيـــن ال يــمــلــكــون دخــ الـ
الــســكــن الـــالئـــق والــحــيــاة الــكــريــمــة ووضــــع حل 
تحتاج  والتي  للسقوط  اآليلة  البيوت  لمشكلة 
بناء، من خــالل صندوق  إعــادة  او  الترميم  الــى 
يــنــشــأ لـــهـــذا الـــغـــرض يــتــولــى تــمــويــل الــتــرمــيــم 
المواطنين  حقوق  على  حفاًظا  البناء،  وإعــادة 
والــحــفــاظ على  لــهــم،  اآلمـــن  السكن  توفير  فــي 

المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.
وأطـــلـــع أعـــضـــاء الــلــجــنــة خــــالل االجــتــمــاع 
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  مرئيات  على 
ــان  ــ ــكـ ــ اإلسـ ووزارة  الــــعــــمــــرانــــي  والـــتـــخـــطـــيـــط 
بــشــأن مـــشـــروع الـــقـــانـــون، وأبــــــدوا مــالحــظــاتــهــم 
اللجنة  أعضاء  أجــرى  كما  حوله،  واقتراحاتهم 
بــعــض الــتــعــديــالت عــلــى مـــواد الــقــانــون لمنحة 

مرونة أكثر في حال دخوله حيز التنفيذ.
أوضـــح وزيـــر االســكــان خــالل االجــتــمــاع بأن 

ترميم البيوت يعتبر من ضمن الخدمات التي 
تــقــدمــهــا وزارة اإلســـكـــان مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
مــشــيــرا إلـــى ان هــنــاك الــعــديــد مـــن الــمــشــاريــع 
والبرامج اقترحتها الوزارة في هذا الشأن وهي 

قيد الدراسة لدى الحكومة.
البلديات  ــؤون  وشـ األشــغــال  وزيـــر  أكــد  فيما 
ــلـــى حــــرصــــه عــلــى  والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي عـ
استمرار مشروع ترميم البيوت اآليلة للسقوط، 
مـــؤكـــدا أن الــــــوزارة تــقــوم بــتــرمــيــم الــعــديــد من 

البيوت اآليلة للسقوط.
ــاء الــلــجــنــة مـــع الـــــــوزراء عــدة  وبـــحـــث أعـــضـ
في  المتمثلة  الــقــانــون  بــمــشــروع  متعلقة  أمـــور 
المستفيدة،  والفئات  المشروع،  ديمومة  كيفية 
والشروط  الممولة للمشروع،  الجهات  وتحديد 
لضمان حق  وذلك  للمستفيدين،  وضعت  التي 

الجهات المعنية بعد القيام بعملية الترميم.
واتفق أطراف االجتماع على ان تقوم وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
بـــوضـــع مــرئــيــاتــهــا بـــشـــأن الــتــعــديــالت الـــتـــي تم 
للجنة  وارسالها  القانون  مشروع  على  إدخالها 

وإطالع أعضاء اللجنة عليها.
علي  الدكتور محمد  أشــاد  آخــر  جانب  مــن 
حسن علي رئيس اللجنة، بالدور الذي تقوم به 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
اإلسكانية  الخدمات  لتطوير  الـــوزراء،  مجلس 
وترميم البيوت اآليلة للسقوط، مثمًنا التعاون 
ــاء والـــمـــثـــمـــر بـــيـــن الــســلــطــة  ــ ــَن ــبــ الــمــســتــمــر والــ
أن  إلى  التشريعية، مشيًرا  التنفيذية والسلطة 
ــان« حــريــصــان  كل  ــكــ وزيــــري »األشـــغـــال« و»اإلســ
الحرص على تقديم الدعم للسلطة التشريعية 
بوزارتيهما،  الصلة  ذات  بالقوانين  يتعلق  فيما 
الصالح  الــتــي تحقق  الــتــشــريــعــات  لــســن  وذلـــك 

العام للوطن والمواطنين.

»م���راف���ق ال�����ص��ورى« ت��ن��اق�����س »اإن�����ص��اء 
لل�ص�قوط« الآيل�ة  البي�وت  تموي�ل  �صن�دوق 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16048/pdf/1-Supplime/16048.pdf?fixed9280
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286895
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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التحول الإلكرتوين خلدمة اإ�صدار وجتديد رخ�س مزاويل املهن العقارية.. جمل�س الوزراء: 

تر�صيـــخ امل�صوؤوليـــة واملحا�صبـــة لتعزيز النزاهــة وحماية املـال العـام

تر�سيخ  موا�سلة  اأهمية  على  املجل�س  اأكد  بعدها   

النزاهة  تعزيز  اأجل  من  واملحا�سبة  امل�سوؤولية  مبادئ 

للتعاون  اجلهات  كافة  موجًها  العام،  املال  وحماية 

امل�ستمر مع ديوان الرقابة املالية والإدارية.

بعدها قرر املجل�س ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -1

وبرامج  تفاهم  مذكرات  م�ساريع  ب�ساأن  والت�سريعية 

ال�سقيقة،  عمان  و�سلطنة  البحرين  مملكة  بني  تنفيذية 

ت�ستهدف دعم م�سارات التعاون الثنائي بني البلدين يف 

خمتلف املجالت.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -2

بني مملكة  تفاهم  مذكرات  م�ساريع  ب�ساأن  والت�سريعية 

البحرين والوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة، تتعلق 

بتعزيز اآفاق التعاون بني البلدين.

القانونية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   -3

والت�سريعية ب�ساأن رد احلكومة على 5 اقرتاحات برغبة 

واقرتاح  النواب  جمل�س  من  مقدمة  بقانون  واقرتاحني 

بقانون مقدم من جمل�س ال�سورى.

ثم ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع التايل:

1- مذكرة ب�ساأن التحول الإلكرتوين خلدمة اإ�سدار 

مبوؤ�س�سة  العقارية  املهن  مزاويل  رخ�س  وجتديد 

التنظيم العقاري، حيث �سي�سهم ذلك يف خف�س متو�سط 

وقت تقدمي اخلدمة وتوفريها على مدار ال�ساعة.

وزير  تقرير  خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها 

يف  امل�ساركة  ب�ساأن  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

املوؤمتر العربي الدويل الـ16 للرثوة املعدنية.

راأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء االجتماع 

االعتيادي االأ�شبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد بق�شر الق�شيبية اأم�س.

اأ�شاد املجل�س بتف�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن   يف بداية االجتماع 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى القائد االأعلى، بزيارة �شالح اجلو امللكي البحريني 

�شمن احتفاالت قوة دفاع البحرين مبنا�شبة الذكرى الرابعة واخلم�شني لتاأ�شي�شها، 

منوًها يف هذا ال�شدد بحر�س جاللته على دعم التطوير امل�شتمر لقوة دفاع البحرين 

ورفد وحداتها باأحدث التقنيات مبا يعزز كفاءتها لتحقيق االأهداف املن�شودة.

ال�شيخ حممد 

بن مبارك 

اأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اأنها �ستجرى رماية بالذخرية احلية، يقوم بها �سالح 

البحرية امللكي البحريني، مبنطقة هري �ستية، ابتداًء من الأربعاء، 2 مار�س، من ال�ساعة العا�سرة 

�سباًحا ولغاية اخلمي�س، 3 مار�س، الرابعة م�ساًء. 

ونبهت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين - يف اإعالنها ال�سادر عن مديرية الإعالم والتوجيه 

املعنوي - كل من يهمهم الأمر، من مواطنني ومقيمني، بالبتعاد عن منطقة الرماية املذكورة، حفاًظا 

على �سالمتهم.

»قوة الدفاع« جتري رماية بالذخرية احلية يف منطقة هري �صتية

اإنها  البحرين  وزارة خارجية مملكة  قالت 

تتابع باهتمام بالغ اأو�ساع املواطنني البحرينيني 

املتواجدين يف اأوكرانيا، يف ظل الظروف الأمنية 

الراهنة. واأ�سارت يف البيان، ال�سادر عن وزارة 

ب�ساأن  فرباير 2022م،  بتاريخ 12  اخلارجية 

اأوكرانيا  املتواجدين يف  الكرام  املواطنني  دعوة 

اإىل مغادرتها، اإىل حر�س حكومة مملكة البحرين 

على تذليل العقبات وت�سهيل الإجراءات الالزمة 

يف  املتاحة  املنافذ  عرب  اآمنة  ب�سورة  لإجالئهم 

املواطنني  الوزارة  ودعت  ممكنة.  فر�سة  اأقرب 

التوا�سل  اإىل  امل�ساعدة  اأو  املغادرة  الراغبني يف 

»مكتب  اخلارجية  وزارة  الآتي؛  الرقم  على 

العمليات«:

.»0097317227555

»اخلارجية«: متابعة اأو�صاع املواطنني املتواجدين يف اأوكرانيا

تراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة �صندوق ال�صمان ال�صحي »�صفاء«.. حممد بن عبداهلل:

امل�صت�صفيات جاهزة لتطبيق نظام الإيرادات والفاتورة املدعومة للمواطنني

ال�سمان  �سندوق  اإدارة  جمل�س  عقد 

ال�سحي )�سفاء( اجتماعه العتيادي برئا�سة 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق 

خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة، رئي�س 

ال�سحي،  ال�سمان  �سندوق  اإدارة  جمل�س 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  وبح�سور 

نائب رئي�س املجل�س ال�سيخ �سلمان بن خليفة 

اآل خليفة، ووزيرة ال�سحة فائقة بنت �سعيد 

حمافظ  املعراج  حممد  ور�سيد  ال�سالح، 

اأع�ساء  م�سرف البحرين املركزي، وبح�سور 

القطاع  يف  امل�سوؤولني  من  وعدد  املجل�س 

ال�سحي.

لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأو�سح 

اأن نظام ن�سيب الفرد مل�سروع الت�سيري الذاتي 

باأن  وبني  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  ملراكز 

الطبيب  اختيار  للمواطن حرية  يتيح  النظام 

لديه  امل�سجلني  املر�سى  عدد  على  يعتمد  كما 

مما ي�ساهم يف رفع م�ستوى جودة اخلدمات 

والتناف�سية لتقدمي الأف�سل.

ثم مت ا�ستعرا�س تفا�سيل ميزانية الرعاية 

خدمات  على  تتوزع  والتي  الأولية  ال�سحية 

املخترب، وال�سيدلية، واأجور الأطباء، ومراكز 

ال�سحية  املناطق  وميزانية  املتنقلة،  الرعاية 

كالأ�سعة  الإ�سافية  اخلدمات  ت�سمل  التي 

وطب الأ�سنان وغريها، وامليزانية الت�سغيلية 

للمراكز كالإداريني غري الأطباء واملواد التي ل 

ت�سملها ال�سيدلية واملخترب وغريها.

اإىل  الجتماع  تطرق  جانبها،  ومن 

جاهزية امل�ست�سفيات احلكومية لتطبيق نظام 

املدعومة  والفاتورة  بامل�ست�سفى  الإيرادات 

الرزمة  مظلة  حتت  للمواطنني  بالكامل 

ال�سحية اللزامية للمواطنني.

ثم ا�ستعر�س املجل�س م�ستجدات م�سروع 

التاأمني على الأجانب، ويف هذا ال�سدد اأو�سح 

الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�سحة اإبراهيم 

من  العمل  نطاق  حتديد  مت  اأنه  النواخذة 

الإدارية  واخلدمات  التاأمني  و�ساطة  خدمات 

دعوة 13  كما متت  ال�ست�سارية،  واخلدمات 

�سركة وا�ستالم العطاءات من �سركتني، ويتم 

قبل  من  العطاءات  تقييم  على  حالًيا  العمل 

فريق للتقييم.

جانب من اجتماع �شندوق ال�شمان ال�شحي “�شفاء”

عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

النواب  جمل�س  رئي�سة  زينل 

ثقة  وبكل  البحرين،  مملكة  اأن 

بارزة  قدًما  و�سعت  واقتدار، 

مهٍم  كمركز  وجودها  ور�ّسخت 

الفعاليات  لحت�سان  ومتميز 

والدولية،  الإقليمية  واملوؤمترات 

ال�سامل  التقدم  تعك�س  وب�سورة 

الزاهر  العهد  ظل  يف  للمملكة 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

البالد املفدى.

النجاحات  باأن  ونّوهت 

البحرين يف  التي حتققها مملكة 

ا�ستقطاب اأهم الفعاليات الدولية، 

خا�سة يف املجال الربملاين، تعرب 

يف  والعمل  الن�سجام  حجم  عن 

والتعاون  املوحدة،  الروؤية  اإطار 

الرفيع، وال�سراكة الوثيقة، �سمن 

الذي  الوطني،  العمل  م�سار 

املخل�سة  اجلهود  فيه  تتالقى 

الت�سريعية  ال�سلطتني  بني 

من  وم�ساندة  بدعم  والتنفيذية، 

قبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمرية 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

جمل�س النواب، يف مكتبها �سباح 

اأم�س، ال�سفرية اآندا فيليب مديرة 

الأع�ساء  الربملانات  �سوؤون 

والعالقات اخلارجية يف الحتاد 

وبح�سور  الدويل،  الربملاين 

النائب  �سلمان  النبي  النائب عبد 

النواب،  جمل�س  لرئي�سة  الأول 

تطوير  �سبل  مناق�سة  مت  حيث 

الربملانية  العالقات  ودعم 

النواب  جمل�س  بني  امل�سرتكة 

اآخر  على  والوقوف  والحتاد، 

مملكة  ا�ستعدادات  و  تطورات 

فعاليات  ل�ست�سافة  البحرين 

لالحتاد  الـ146  اجلمعية 

الربملاين الدويل واملقرر انعقادها 

يف مار�س 2023م.

ومن جانبها اأ�سادت ال�سفرية 

�سوؤون  مديرة  فيليب  اآندا 

والعالقات  الأع�ساء  الربملانات 

الربملاين  الحتاد  يف  اخلارجية 

الدويل مبا حققته مملكة البحرين 

املجالت،  خمتلف  يف  تقدم  من 

موؤكدة اأن مملكة البحرين اأ�سحت 

يف  والعامل  املنطقة  يف  منوذًجا 

ثقافة الت�سامح الديني والتعاي�س 

ال�سلمي ومتكني املراأة والنهو�س 

بحقوق الإن�سان، وم�سريًة اإىل اأن 

ذلك جاء انعكا�ًسا لثقافة النفتاح 

والتعاي�س  وال�سالم  والتعاون 

التي ت�سود اململكة، ووفق النهج 

ح�سرة  ر�ّسخها  التي  والروؤى 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، وموؤكدة 

ململكة  احلافل  ال�سجل  تتبع  اأن 

البحرين يف ا�ست�سافة الفعاليات 

الدولية،  والأن�سطة  واملوؤمترات 

لتكون  دائًما  موؤهلة  يجعلها 

الربملانية،  للتجمعات  مركًزا 

اإمكانات  من  متتلكه  ما  نظري 

لوج�ستية وكوادر مدربة، م�سيدة 

ل�ست�سافة  اململكة  مببادرة 

الـ146  اجلمعية  فعاليات 

لالحتاد الربملاين الدويل.

فيليب تنّوه ب�صجل اململكة يف ا�صت�صافة اأبرز الفعاليات العاملية املوؤثرة.. زينل: 

البحرين ت�صت�صيف اأكرب جتمع برملاين عاملي يف مار�س 2023
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�ضلم اأو�ضمة لعدد من كبار �ضباط قوة الدفاع.. القائد العام: 

ما�ضـــون بكــــل عزم لرفــع م�ضتويات اجلاهزيـــة مبختلــف املجـــاالت

دفاع  لقوة  العام  القائد  تف�ضل 

بن  خليفة  ال�ضيخ  الركن  امل�ضري  البحرين 

اأحمد اآل خليفة بت�ضليم و�ضام البحرين من 

الدرجة الأوىل ومن الدرجة الثانية والتي 

منحها ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

من  لعدد  ورعاه  اهلل  حفظه  الأعلى  القائد 

تاأ�ضي�س  ذكرى  مبنا�ضبة  ال�ضباط  كبار 

اأم�س  �ضباح  وذلك  البحرين،  دفاع  قوة 

القيادة  يف  2022م  فرباير   28 الإثنني 

بن  ذياب  الركن  الفريق  بح�ضور  العامة 

�ضقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

الركن  امل�ضري  األقى  املنا�ضبة  وبهذه 

القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�ضيخ 

العام لقوة  دفاع البحرين كلمة قال فيها:

�ضيدي  حتيات  لكم  اأنقل  اأن  ي�ضعدين 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

وتهانيه  ورعاه  اهلل  حفظه  الأعلى  القائد 

ا�ضتلمتموها مبنا�ضبة  التي  الأو�ضمة  على 

احتفالت قوة دفاع البحرين ال�ضنوية.

اأن قوة دفاع البحرين  وكما تعرفون 

بتكرمي  �ضنة  كل  التكرمي  هذا  على  داأبت 

لالأو�ضمة  امل�ضتحقني  املميزين  ال�ضباط 

بتطبيق مبداأ الثواب دائًما بعد اهلل �ضبحانه 

وتعاىل.

يقوم  الذي  ال�ضابط  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

بعمله ب�ضكل جيد تكون نتائجه وهلل احلمد 

جيدة ويكون دائًما من املميزين بالتكرمي.

َمَنّ  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  اإن  وقال: 

علينا بهذا ال�ضتقرار وذلك بف�ضل اأعمالكم 

احلفاظ  يف  جلًيا  انعك�ضت  التي  الطيبة 

ما  عن  ف�ضاًل  الوطني  وال�ضلم  الأمن  على 

تتمتع به قوة دفاع البحرين من جاهزية 

م�ضيًفا  املطلوب،  امل�ضتوى  اإىل  و�ضلت 

على  يرابطون  رجالً  لنا  اإن  معاليه: 

جبهات القتال ندعو من اهلل عز وجل لهم 

اإىل ذويهم  التوفيق وال�ضداد واأن يعودوا 

فخر  موقع  دائًما  وهم  �ضاملني،  واأهلهم 

يف  ت�ضحيات  من  يقدمونه  ملا  واعتزاز 

�ضبيل الدفاع عن احلق.

واأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين 

 54 م�ضي  بعد  البحرين  دفاع  قوة  باأن 

عاًما على تاأ�ضي�س هذا ال�ضرح الع�ضكري 

ال�ضامخ الذي و�ضع لبناتها الأوىل ح�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك املفدى القائد  الأعلى 

على  عزم  بكل  ما�ضية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

خمتلف  يف  اجلاهزية  م�ضتويات  رفع 

الدائم  والدعم  اهلل  وبعون  املجالت، 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  من  وامل�ضتمر 

امللك املفدى القائد  الأعلى اأيده اهلل �ضتكون 

يف  نوعية  نقالت  البحرين  دفاع  لقوة 

بهذه  بالرتقاء  القادمة  القريبة  ال�ضنني 

املنظومة الع�ضكرية وتطويرها اإىل اأف�ضل 

امل�ضتويات.  

القائد  املعايل  �ضاحب  اأثنى  وقد  هذا 

اجلهود  على  البحرين  دفاع  لقوة  العام 

دفاع  قوة  رجال  يبذلها  التي  الطيبة 

املخل�ضة  بت�ضحياتهم  منوًها   البحرين، 

و�ضالمة  وا�ضتقراره  الوطن  اأمن  اأجل  من 

اأرا�ضيه وتاأمني  حدوده، وما يقدمونه من 

اإعالء  اأجل  من  والعطاء  يف  البذل  تفاٍن 

راية الوطن و�ضون مكت�ضباته ومقدراته، 

ال�ضاخمة  الوطنية  القوة  لهذه   متمنًيا 

لتبقى  والزدهار،  التقدم  يف  ال�ضتمرار 

باإذن اهلل تعاىل احل�ضن املنيع  لهذا  الوطن 

الغايل.  ويف ختام احلفل مت قراءة الفاحتة 

على اأرواح �ضهداء الوطن الأبرار.

الركن  اللواء  �ضعادة  الحتفال  ح�ضر 

وكيل  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�ضيخ 

وزارة الدفاع، وعدد من كبار �ضباط قوة 

دفاع البحرين.

الكلية امللكية بقوة دفاع البحرين 

حتتفل بذكرى العيد الوطني الكويتي

احلادية  الذكرى  مبنا�ضبة  احتفالً  البحرين  دفاع  بقوة  الوطني  والدفاع  والأركان  للقيادة  امللكية  الكلية  اأقامت 

وال�ضتني للعيد الوطني لدولة الكويت ال�ضقيقة، وذكرى يوم التحرير احلادي والثالثني، وذلك �ضباح اأم�س الأول الأحد 

املوافق 27 فرباير 2022م.

ال�ضيخ  طبيب  اللواء  �ضرح 

قائد  خليفة  اآل  اهلل  عطية  بن  �ضلمان 

اأن  اجلامعي  حمد  امللك  م�ضت�ضفى 

وحدة الأ�ضعة التداخلية بامل�ضت�ضفي 

ا�ضتقبال وعالج حالت  بداأت يف  قد 

نزيف البوا�ضري بالق�ضطرة العالجية، 

وهي تعد من اأحدث الو�ضائل املبتكرة 

والتي  التداخلية  الأ�ضعة  علم  يف 

اأ�ضبحت متاحة حالًيا بامل�ضت�ضفى.

التقنية  هذه  اأن  اإىل  واأ�ضار 

حققت نتائج مذهلة يف عالج الكثري 

يف  ا�ضتقبالها  مت  التي  احلالت  من 

م�ضت�ضفى  اأن  موؤكًدا  امل�ضت�ضفى، 

يف  دائًما  �ضباق  اجلامعي  حمد  امللك 

الربوتوكولت  اأحدث  وتطبيق  نقل 

تقدمي  بهدف  العالج  يف  والتقنيات 

جلميع  الطبية  اخلدمات  اأف�ضل 

املواطنني واملقيمني مبملكة البحرين.

اإبراهيم  وائل  الدكتور  واأفاد 

الأ�ضعة  ق�ضم  ورئي�س  ا�ضت�ضاري 

اأنه  اجلامعي  حمد  امللك  مب�ضت�ضفى 

من  اأ�ضبح  احلديثة  الدرا�ضة  ح�ضب 

ال�ضرجية  البوا�ضري  تعريف  املمكن 

امللتهبة  الدموية  الأوعية  اأنها  على 

فتحة  حول  اإما  املوجودة  واملنتفخة 

من  ال�ضفلي  اجلزء  يف  اأو  ال�ضرج 

هذه  تروية  يتم  حيث  امل�ضتقيم، 

�ضريان  خالل  من  الدموية  الأوعية 

اإىل  ينق�ضم  والذي  العلوي  امل�ضتقيم 

اأربعة �ضرايني يحيث يقوم كل واحد 

منهما بتغذية منطقة حمددة من هذه 

حدوث  حال  ويف  الدموية،  الأوعية 

نزيف فاإن م�ضدر هذا النزيف يكون 

املغذية،  ال�ضرايني  هذه  خالل  من 

الدموية  الأوعية  هذه  باأن  مفيًدا 

تعمل مع الع�ضلة العا�ضرة بال�ضرج 

ومنع  اخلروج  عملية  يف  للتحكم 

اإىل  بالإ�ضافة  ت�ضريب،  اأي  حدوث 

من  الغازات  منع خروج  التحكم يف 

حدوث  مكان  على  وبناًء  امل�ضتقيم، 

اإىل  البوا�ضري  تق�ضيم  مت  البوا�ضري 

البوا�ضري  هو  الأول  رئي�ضني:  نوعني 

اخلارجية والتي تتكون حتت اجللد 

يجعلها  مما  ال�ضرج،  بفتحة  املحيط 

وتاآكل  تهيج  نتيجة  اإزعاًجا  اأكرث 

الثاين  والنوع  لها،  املغطى  اجللــد 

هو البوا�ضري الداخلية والتي تتكون 

ال�ضفلية  واملنطقة  ال�ضرج  بطانة  يف 

من امل�ضتقيم.

ال تتطلب فرتة للتعايف وجتري من دون اأي �ضق جراحي

»امللك حمد اجلامعي« يد�ضن اأحدث عالج للبوا�ضري بالق�ضطرة

د. وائل اإبراهيمال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12015/pdf/INAF_20220301012340447.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/949824/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/949826/News.html
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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

الثالثاء 28 رجب 1443 ـ العدد 12015

20 صفحة .  220 فلًسا

@alkhames

تّقدم كبري يف اإن�شاء املنتزهات واملما�شي واحلدائق 

خالل ال�شنوات املن�شرمة.. ويبقى التحّدي لي�س يف 

الدورية  احلفاظ على مرافقها فح�شب عرب �شيانتها 

وتعزيزها  امل�شتمر  تطويرها  يف  واإمنا  واملنتظمة.. 

كوجهات �شياحية من خالل برامج وفعاليات متنوعة.

وتطبق  اأوكرانيا  اأزمة  تراقب  الذكية  الدول 

خمرجاتها على �شيناريوهات اأزمات م�شتقبلية.. 

حلول  وتنفذ  ل�شيناريوهات  افرتا�شات  ت�شنع 

افرتا�شية..
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1565 - تاأ�شي�س مدينة ريو دي جانريو والتي 
تعد اأكرب املدن يف الربازيل.

1811 - حاكم م�شر حممد علي با�شا يق�شي 
على بقايا املماليك مبجزرة رهيبة عرفت مبذبحة 

القلعة.

1864 - ريبيكا يل كرومبلر ت�شبح اأول �شيدة 
يف  بالطب  �شهادة  على  حت�شل  زجني  اأ�شل  من 

الواليات املتحدة.

باأول  يقوم  بريي  األربت  االأمريكي   -  1912
قفزة باملظلة من الطائرة.

1919 - اندالع الثورة يف كوريا.
1942 - انتهاء معركة جاوة البحرية بهزمية 
وتعد  اليابانية،  القوات  يد  على  االأمريكية  القوات 

هذه الهزمية من اأكرب الهزائم التي تلقتها الواليات 

املتحدة يف تاريخها.

1956 - تعريب اجلي�س االأردين وطرد غلوب 
  / االأردنية  املعاهدة  واإلغاء  االأردن  من  با�شا 

الربيطانية.

»فينو�س  ال�شوفيتية  الف�شاء  �شفينة   -  1966
�شفينة  اأول  لتكون  الزهرة  كوكب  على  تهبط   »3

ف�شاء تهبط على هذا الكوكب.

1979 - افتتاح اأبراج الكويت.
2014 - جمل�س االحتاد الرو�شي يوافق على 
القوة يف  ا�شتخدام  الرئي�س فالدميري بوتني  طلب 

التوترات  ن�شبة  ت�شاعد  بعد  االأوكرانية  االأرا�شي 

ب�شبه جزيرة القرم.

النجم الكوميدي العاملي را�سل بيرتز 

يف عر�ض كوميدي حي يف م�سرح الدانة

الأوىل  الرتفيهية  ال�جهة  الدانة،  م�شرح  اأعلن 

النجم  ا�شت�شافة  عن  البحرين،  مملكة  يف  ن�عها  من 

الأحد  ي�م  يف  وذلك  بيرتز،  را�شل  العاملي  الك�ميدي 

 Act« العاملية  ج�لته  خالل  من  مار�ص،   6 امل�افق 

العديد  التي مت نفد تذاكرها بالكامل يف   »Your Age
من الأماكن بال�ليات املتحدة الأمريكية واأوروبا، كاأول 

بالفعاليات  احلافل  امل�شرح  عر�ص ك�ميدي يف جدول 

لعام 2022. 

ك�احد  م�ؤخًرا  را�شل  الك�ميدي  النجم  اختيار  مت 

ت�شنيف  الع�ش�ر ح�شب  عرب  ك�ميدًيا   50 اأف�شل  من 

جملة »رولينج �شت�ن«، وقد بداأ م�ش�اره الفني منذ �شن 

التا�شعة ع�شرة، واأ�شبح اأول ممثل ك�ميدي يبيع تذاكر 

 .2007 عام  ت�رنت�  مدينة  يف  كندا  الطريان  مركز 

ووا�شل ت�شجيل جناحاته وح�ش�ره املُمتع يف العديد 

�شك�ير  »مادي�ش�ن  يبنها  من  ال�شهرية  الأماكن  من 

 Arena  O2 وكذلك ب�شيدين  الأوبرا«  و»دار  جاردن« 

يف لندن، حيث حطم الرقم القيا�شي للح�ش�ر الأكرب من 

حيث عدد مبيعات التذاكر لعر�شه الك�ميدي الفردي.

مل�شرح  التنفيذي  الرئي�ص  ت�شاملرز،  �شني  اأعرب 

اأول عر�ص ك�ميدي  بالإعالن عن  الدانة، عن �شعادته 

كذلك بالنجم  باً  الدانة خالل هذا امل��شم، ُمرحِّ مب�شرح 

احلفالت  ع�دة  مع  بيرتز  را�شل  العاملي  الك�ميدي 

والعرو�ص يف عام 2022. واجلدير بالذكر اأن م�شرح 

حفالته  يف  وا�شع  تن�ع  لتقدمي  دائماً  ي�شعى  الدانة 

لينا�شب جميع الأذواق املختلفة.

بحريني،  دينار   20 من  التذاكر  اأ�شعار  تبداأ 

و�شتك�ن متاحة لل�شراء من ال�شاعة 12 ظهًرا ي�م 24 

الدانة:  مل�شرح  الر�شمي  الإلكرتوين  امل�قع  على  فرباير 

www.aldana.com.bh

�سعودي يرف�ض بيع �سقره بـ2.5 مليون درهم

 2.5 مبلغ  املالح  اأمني  ال�شع�دي  ال�شقار  رف�ص 

مقابل  دولر(  األف   680( اإماراتي  درهم  ملي�ن 

التنازل عن �شقره »�شارع« احلائز على بط�لة �ش�ط 

اختتمت  التي  بال�شق�ر،  لل�شيد  الأجيال  فخر  نخبة 

بالإمارات.

واأ�شار اأمني املالح اإىل اأن »العرو�ص انهالت عليه 

مفت�ح»فرخ«،  العامة  �ش�ط  يف  الالفت  ف�زه  عقب 

درهم«،  األف  وخم�شمائة  ملي�نني  بلغ»ال�ش�م«  حيث 

من  املزيد  باإمكانه حتقيق  �شارع  ال�شقر  اأن  اإىل  لفتا 

هذا  على  احل�ش�ل  وي�شتطيع  والألقاب،  البط�لت 

امل�شابقات  املبلغ خالل عام واحد بح�شد اجل�ائز يف 

املختلفة، وفقا مل�قع �شبق ال�شع�دي.

ال�شقر  ا�شرتى  اأنه  ال�شع�دي  ال�شقار  واأو�شح 

�شارع وفاء ل�عد قطعه لأحد اأ�شحاب املزارع، م�شيفا: 

ووعدته  ال�شقر  يل  يحجز  اأن  منه  طلبت  قد  كنت 

لل�شباقات،  جنهز  وكنا  املدة  طالت  وبعدها  بال�شراء، 

األف  و900  ملي�ن  مببلغ  �شقرا   40 ب�شراء  وقمنا 

ريال، واإذ ب�شاحب املزرعة يت�شل بي ويق�ل اإن ال�شقر 

اأن  اأكن وقتها يف حاجته، حتى  جاهز..وب�شراحة مل 

اأنني رف�شت وقلت لهم  اإل  رفاقي قال�ا يل اعتذر له، 

ل بد اأن اأيف ب�عدي للرجل، وبالفعل ا�شرتيت ال�شقر 

وحقق  يل،  خرية  كانت  هلل  واحلمد  ريال،  األف  بـ60 

هذا ال�شقر بط�لت عديدة، ويف الإمارات اأ�شبحت اأول 

خليجي يحمل الرمز ويف�ز بالنخبة".

ملكة جمال اأوكرانيا.. من اجلمال لل�سالح

ظهرت ملكة جمال اأوكرانيا ال�شابقة، اأنا�شتا�شيا لينا، 

حتمل بندقية هج�مية، وترتدي اأحذية ع�شكرية، مت�عدة 

اأي �شخ�ص يعرب احلدود الأوكرانية بق�شد الغزو، بالقتل، 

بح�شب ما اأفادت م�قع �شبكة »�شكاي« الربيطانية.

وقالت لينا، التي مثلت بلدها يف م�شابقة ملكة جمال 

على  ح�شابها  على  ن�شرت  ر�شالة  يف   ،2015 العامل 

اإن�شتغرام، كل من يعرب احلدود الأوكرانية بق�شد الغزو 

�شيقتل.

اجلاري،  ال�شهر  من  �شابق  وقت  يف  لينا  وظهرت 

على ح�شابها اأي�شا، فيدي� و�ش�را لها وهي تتدرب على 

ال�شالح و�شط الثل�ج.

م�شلحني  جلن�د  �ش�رة  ن�شرت  قد  لينا  وكانت 

اأخرى تظهر جن�دا  يغلق�ن الطريق، كما ن�شرت �ش�رة 

زيلين�شكي،  ف�ل�دميري  الأوكراين،  الرئي�ص  مع  ي�شريون 

الذي و�شفته بـ»القائد احلقيقي والق�ي«.

»ل  و�شم  حتت  ال�ش�ر  من  العديد  لينا  ون�شرت 

للحرب«، م�ؤكدة اأن جي�ص بالدها »يحارب بطريقة جتعل 

حلف النات� ه� الذي يتقدم بطلب لدخ�ل اأوكرانيا«.

اإزالة  اإىل  الأوكرانيني  لينا  دعت  املن�ش�رات،  اأحد  يف 

اجلن�د  على  ال�شعب  من  لتجعل  الطرق  اإ�شارات  جميع 

الرو�ص التنقل عرب اأوكرانيا، وفقا ل�شحيفة »ذا �شن«.

وكتبت: »تفكيك لفتات الطرق على جميع طرق البالد. 

دع�نا ن�شاعدهم على الذهاب مبا�شرة اإىل اجلحيم«.

امراأة تتحدى �سمكة تونة وزنها 800 رطل
ن�شرت امراأة من ني� هامب�شاير مقطع فيدي� على »تيك ت�ك«، تفاعل معه 

عدد كبري من رواد الت�ا�شل الجتماعي، والذي يظهر ن�عا من اأن�اع اأ�شماك 

الت�نة »ال�شريرة«. ورغم �شخامة حجم �شمكة الت�نة والتي تزن 800 رطل، 

كانت مي�شيل �شيكايل، مالكة قارب »بال حدود«، م�شتعدة خل��ص معركتها مع 

.»News Boston« شمكة ت�نة وزنها 800 رطل، بح�شب م�قع�

وت�شري مي�شيل اإىل اأن �شبب ت�شمية قاربها »بال حدود« لأنه ميثل طبيعتها 

التي حتب حتدي ال�شعاب، وتق�ل »لأنني ل اأملك حدود - لهذا ال�شبب. وهي 

اإنها ت�شمية مثالية. اإنها ت�شفني«.

وتعد �شيكايل الأنثى ال�حيدة التي تعمل كقبطان يف املنطقة، حيث معظم 

الأمر،  م�اكبة  فقط  اأنها حتاول  اإىل  �شيكايل  ت�شري  اإذ  الرجال،  من  مناف�شيها 

و»اأن اأظهر لهم اأنني اأ�شتطيع فعل ال�شيء نف�شه«.

مقدمة الربامج اللبنانية 

اأنابيلال هالل ارتدت 

ثوًبا طويالً باللون 

االأخ�شر تزين باالأحجار 

حول العنق. ون�شرت 

�شور هذه التجربة يف 

�شفحتها على موقع 

»اإن�شتغرام« حيث 

يتابعها حوايل 3،5 

مليون �شخ�س، معربة 

عن فخرها بافتتاح هذا 

العر�س، التي حققت 

امل�شممة االإيطالية 

اإليزابيتا فرانكي حلمها 

يف عر�شها االأخري من 

خالل اال�شتعانة بـ21 

�شيدة عادية لتقدمي 

اأزيائها. اختيار هوؤالء 

ال�شيدات جاء من خمتلف 

اأنحاء العامل، وكان 

من بينهن 4 �شيدات 

عربيات، حيث و�شفت 

امل�شممة اإليزابيتا 

فرانكي عر�شها الذي 

قدمته �شمن فعاليات 

اأ�شبوع ميالنو للمو�شة 

باأنه كان »ليلة �شاحرة«.

»ال�سحة«: ت�سجيل 2577 اإ�سابة 

بـ»كورونا«.. وحالة وفاة واحدة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 فرباير   28 ي�م  يف   11217

حالة   2776 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   2577

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.487781

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 25648 حالة، 

منها 51 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و16 حالة يف 

العناية املركزة وحالة وفاة واحدة.
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بهدف رفع جودة حياة املواطنني واملقيمني اإىل م�صتويات متقدمة.. الع�صفور:

اليوم اخلليجي للمدن ال�صحية يعزز املفاهيم لدى النا�س 

مبنا�سبة اليوم اخلليجي للمدن 

دول  به  �ستحتفل  الذي  ال�سحية 

هذا  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

العام لأول مرة حتت ال�سعار »مدن 

�سحية وتنمية م�ستدامة« وي�سادف 

علي  اأعرب  مار�س،  �سهر  من  الأول 

الع�سفور  عبداحل�سني  ال�سيخ  بن 

عن  ال�سمالية  املحافظة  حمافظ 

�سكره وعرفانه اإىل ح�سرة �ساحب 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واإىل  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

�ساحب  بقيادة  املوقرة  حكومتنا 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�سيخ  اأول  الفريق  واإىل  الوزراء، 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد 

وامل�ساندة  الدعم  على  الداخلية، 

اخلطة  مبادرة  تنفيذ  يف  والتوجيه 

الوطني  النتماء  لتعزيز  الوطنية 

قيم  وتر�سيخ  الوزير،  اأطلقها  التي 

املواطنة »بحريننا« وتنفيذ برنامج 

الحتفاء  اأن  موؤكًدا  ال�سحية،  املدن 

نوعية  اإ�سافة  تعد  املنا�سبة  بهذه 

التي  الوطنية  املنا�سبات  ل�سل�سلة 

حتتفل بها مملكة البحرين كل عام.

واأكد حمافظ ال�سمالية على اأهمية 

ال�سحية،  للمدن  اخلليجي  اليوم 

القيم  تر�سيخ  يف  دوره  وعلى 

مبفهوم  الوعي  وتعزيز  واملفاهيم، 

املدن ال�سحية يف املجتمعات، والذي 

ي�سهم يف رفع جودة حياة املواطنني 

متقدمة،  م�ستويات  اإىل  واملقيمني 

م�سرًيا اإىل اأن مملكة البحرين تتمتع 

بف�سل  متطورة،  �سحية  مبنظومة 

ال�سرتاتيجيات احلكيمة املنبثقة من 

الروؤى امللكية الثاقبة، والتي جتلّت 

مع  التعامل  خالل  وا�سح  ب�سكل 

مملكة  نالت  حتى  كورونا،  جائحة 

واملحلية  الدولية  الإ�سادة  البحرين 

اأزمة  اإدارة  يف  الفريدة  جتربتها  يف 

كورونا، وذلك بجعل �سحة الإن�سان 

احلكومة  لتوفري  بالإ�سافة  اأولوية، 

من  املتكاملة  ال�سحية  للخدمات 

ورعاية  وتطعيم  وعالج  فح�س 

وقريبة  متاحة  جمانية  طبية 

مقدًما  امل�ساواة،  قدم  على  للجميع 

ال�سحة  وزيرة  اإىل  وتقديره  �سكره 

وجميع  ال�سالح،  �سعيد  بنت  فائقة 

ومكتب  ال�سحة،  وزارة  من�سوبي 

على  بالوزارة،  ال�سحية  املدن 

الفرتة  طوال  ومتابعاتهم  جهودهم 

املا�سية يف �سبيل اعتماد عايل مدينة 

�سحية.

باأن  ال�سمالية  حمافظ  واأو�سح 

متنوًعا  برناجًما  و�سعت  املحافظة 

تنفيذ  على  �سي�ستمل  املنا�سبة،  لهذه 

اجلميل  املا�سي  تعك�س  جداريات 

امل�سرق  وامل�ستقبل  واحلا�سر 

للمنطقة وململكة البحرين، مب�ساركة 

ع�سو  املو�سوي  عبا�س  الفنان 

من  وعدد  للفنون،  الوطني  املجل�س 

لتنظيم  بالإ�سافة  املنطقة،  فناين 

مع  بالتعاون  تطوعية  بيئية  حملة 

يف  واخلا�سة  الأهلية  املوؤ�س�سات 

املجاورة،  واملناطق  عايل  منطقة 

الأن�سطة  من  عدد  تنظيم  جانب  اإىل 

واملدر�سية  الطالبية  والفعاليات 

عايل،  يف  املدار�س  طالب  مب�ساركة 

والقيام بزيارة ميدانية لهورة عايل 

يف  ا�ستدامة  برنامج  على  لالطالع 

تدوير املخلفات والنفايات.

حمافظ ال�شمالية

تراأ�س وفد اململكة يف احلوار اال�صرتاتيجي مع اأمريكا.. وزير اخلارجية:

 م�صممون على االلتزام باأعلى املعايري يف جمال حماية حقوق االإن�صان

ب���ل���ي���ن���ك���ن: ن�����ق�����در ����ص���راك���ت���ن���ا م�����ع ال����ب����ح����ري����ن يف جم�������ال احل�����ف�����اظ ع����ل����ى اأم���������ن وا������ص�����ت�����ق�����رار امل���ن���ط���ق���ة

اأعمال احلوار ال�سرتاتيجي  اأم�س  بداأت يوم 

املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني  الثاين 

الأمريكية، عرب الت�سال الإلكرتوين املرئي.

الدكتور  البحرين  مملكة  وفد  تراأ�س  وقد 

اخلارجية،  وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

بينما تراأ�س الوفد الأمريكي اأنتوين بلينكن وزير 

اخلارجية. 

اإنه  فيها  قال  كلمة  اخلارجية  وزير  واألقى 

املا�سي مبرور خم�سني  العام  بلدينا  احتفال  مع 

ومع  الر�سمية،  الدبلوما�سية  العالقات  من  عاًما 

الرا�سخ عرب  الثنائي  التعاون  من  قرن  من  اأكرث 

ال�سراكة  نعترب  فاإننا  القطاعات،  من  جمموعة 

اإحدى  املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني 

فهي  الفريدة،  ال�سرتاتيجية  واملزايا  ال�سمات 

املتبادل والأولويات  تقوم على الحرتام  �سراكة 

جهودنا  يف  انعك�س  ما  وهو  امل�سرتكة،  والقيم 

منطقة  وا�ستقرار  اأمن  على  للحفاظ  اجلماعية 

عمل  خالل  من  الأو�سط  وال�سرق  اخلليج 

الأ�سطول الأمريكي اخلام�س وبناء الأمن البحري 

الإجالء  عمليات  يف  والفعال  ال�سريع  وتن�سيقنا 

الأفغاين.

ذلك  نرى  اإننا  اخلارجية  وزير  وقال   

الإرهاب  ملكافحة  امل�ستمرة  التعاون يف جهودنا 

يحر�سون  اأو  الإرهاب  اأعمال  ميولون  والذين 

عليها اأو ميجدونها، وكذلك يف عملنا مًعا للبناء 

ن�سر  اأجل  من  التاريخية  اإبراهيم  اتفاقيات  على 

ال�سالم والتعاي�س والتكافل والزدهار يف جميع 

اأنحاء ال�سرق الأو�سط.

اجلانبني  كال  اأن  اخلارجية  وزير  واأ�ساف   

حري�س على ا�ستك�ساف الفر�س لتعزيز التعاون 

الأ�س�س  على  والبناء  والتجاري،  القت�سادي 

م�سرًيا  الثنائية،  التجارة احلرة  القوية لتفاقية 

منطقة  م�سروع  اأ�سا�س  حجر  و�سع  اأن  اإىل 

�سلمان  مدينة  يف  الواقعة  الأمريكية  التجارة 

ال�سناعية، هو اأحد الأمثلة.

البحرين  مملكة  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

اإىل  املناخ  وتغري  بالبيئة  يتعلق  فيما  تتطلع، 

القدرات  لتطوير  املتحدة  الوليات  مع  العمل 

احلياد  يف  هدفها  لتحقيق  للبحرين  املوؤ�س�سية 

يف  التعاون  ولتقوية   ،2060 لعام  ال�سفري 

العلمي  والتبادل  والتكنولوجيا  الطاقة  جمالت 

على جميع الأ�سعدة. 

البحرين  مملكة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

جمال  يف  املعايري  باأعلى  اللتزام  على  م�سممة 

اإىل  وتتطلع  الإن�سان،،  حقوق  وحماية  تعزيز 

ال�ستفادة من اخلربة الأمريكية يف تطبيق اأف�سل 

املمار�سات الدولية، م�سرًيا اإىل اأن اململكة توا�سل 

مكافحة  يف  عملنا  خالل  من  اللتزام  هذا  اإظهار 

يف  بت�سنيفها  تفخر  وهي  بالب�سر،  الجتار 

امل�ستوى الأول يف تقرير الجتار بالب�سر ال�سنوي 

لوزارة اخلارجية. 

بني  العالقات  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

�سداقتنا  �سميم  يف  دائًما  �ستكون  ال�سعبني 

احلوار  هذا  اأن  يف  الثقة  عن  معرًبا  الدائمة، 

تو�سيع  على  البلدين  �سي�ساعد  ال�سرتاتيجي 

وتعميق تلك الروابط وتطوير التعاون والتبادل 

للرتويج  اأو�سع  ثقايف  تعاون  وبناء  الأكادميي، 

للتاريخ والرتاث يف كال البلدين.

احلوار  هذا  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

وتقييم  ملراجعة  مهمة  فر�سة  ال�سرتاتيجي 

على  والتاأكيد  والدولية،  الإقليمية  التطورات 

حول  الأفكار  وتبادل  امل�سرتكة،  نظرنا  وجهات 

والتهديد  اخلطر  اإىل  لفًتا  قدًما،  امل�سي  كيفية 

انت�سار  ي�سكله  الذي  الإقليمي  لال�ستقرار 

يتطلب  مما  طيار،  بدون  والطائرات  ال�سواريخ 

اإىل  م�سرًيا  جتاهها،  الدويل  التن�سيق  من  املزيد 

من  املزيد  اتخاذ  اإمكانية  ا�ستك�ساف  �سرورة 

الأمن  جمل�س  قرارات  مثل  الدولية  التدابري 

لل�سيطرة على هذه التكنولوجيا ومنع انت�سارها.

امل�ستدام  ال�سالم  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد   

حل  خالل  من  اإل  حتقيقه  ميكن  ل  اليمن  يف 

اليمني  ال�سعب  معاناة  واإنهاء  �سامل  �سيا�سي 

الإقليمي ب�سكل  ال�ستقرار  واإزالة م�سدر زعزعة 

اأن هجمات  البلدين على  اإىل اتفاق  كبري، م�سرًيا 

ت�سنها  التي  وال�سواريخ  طيار  بدون  الطائرات 

غري  املدنية  املن�ساآت  على  احلوثي  ميلي�سيا 

مقبولة وت�سكل اأعمالً اإرهابية، الأمر الذي يوؤكد 

امل�ستوى  على  درا�سة جادة  اإىل  هناك حاجة  اأن 

الدويل لت�سنيف احلوثيني كمنظمة اإرهابية.

احلوار  هذا  اأعمال  جدول  اإن  وقال   

�سراكتنا  وعمق  ات�ساع  يوؤكد  ال�سرتاتيجي 

مملكة  اأن  موؤكًدا  والفعالة،  الطويلة  الثنائية 

اأجل  من  اأكرب  تعاون  بناء  اإىل  تتطلع  البحرين 

واغتنام  التحديات  على  والتغلب  امل�ستقبل، 

الفر�س ملوا�سلة حتقيق اأهدافنا امل�سرتكة وتعزيز 

اأمن وازدهار البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

وزير  بلينكن  اأنتوين  عرب  جانبه  من 

بالعالقات  اعتزازه  عن  الأمريكي  اخلارجية 

املتحدة  الوليات  بني  تربط  التي  التاريخية 

الأمريكية ومملكة البحرين، لفًتا اإىل اأن البلدين 

على  عاًما  خم�سني  مبرور  احتفالهما  جانب  اإىل 

العام مبرور  العالقات، �سيحتفالن هذا  تاأ�سي�س 

البحرين  مملكة  ت�سنيف  على  عاًما  ع�سرين 

حلف  خارج  املتحدة  للوليات  رئي�س  كحليف 

الناتو.

 كما اأ�سار اإىل اأن الوليات املتحدة الأمريكية 

جمال  يف  البحرين  مملكة  مع  �سراكتها  تقدر 

احلفاظ على اأمن وا�ستقرار املنطقة.

 كما اأعرب اأنتوين بلينكن عن تطلعه اإىل اأن 

الأربع  العمل  املقبلة عرب جمموعات  الأيام  تثمر 

التي �سرتكز على مناق�سة �سبل توطيد التعاون 

الأمنية  املجالت  منها  املجالت،  خمتلف  يف 

والتجارية والثقافية وغريها من املجالت املهمة، 

اخلارجية  وزارة  ممثلي  بني  �ستدور  والتي 

الأمريكية والوكالت الأمريكية املعنية اإىل جانب 

البناء  اأهمية  على  موؤكًدا  البحرينيني،  نظرائهم 

البلدين  بني  الوطيدة  الثنائية  العالقات  على 

على  بالنفع  يعود  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  لتحقيق 

�سعبي البلدين وعلى اأمن وا�ستقرار املنطقة.

مركز الفنون يحت�صن معر�س

 »مذكرات مرئية« للفنان را�صد العريفي

معر�س  الفنون  مركز  يحت�سن 

والتجريد«  ال�سكل  بني  مرئية:  »مذكرات 

حيث  العريفي،  را�سد  البحريني  للفنان 

الثالثاء  اليوم  اأبوابه  املعر�س  يفتح 

متام  يف  2022م  مار�س   1 املوافق 

ي�ستمر  فيما  م�ساًء،   7:00 ال�ساعة 

املعر�س حتى نهاية ال�سهر. 

وتقيم هيئة البحرين للثقافة والآثار 

لفوزه  تقديًرا  العريفي  للفنان  الفردي  املعر�س  هذا 

للفنون  ال�سنوي  البحرين  معر�س  الثانية يف  باجلائزة 

»مذكرات  معر�س  ويت�سمن  2020م.  لعام  الت�سكيلية 

مرئية« جمموعة من الأعمال الفنية التي تقّدم ا�ستجابة 

الجتماعية  واملمار�سات  احل�سري  لل�سلوك  ب�سرية 

البحرين.  مملكة  يف  الثقافية  والعادات 

وُتعد الأعمال الفنية يف املعر�س عبارة عن 

منتجات ثنائية ملنهجية الفنان ال�ستك�سافية 

لل�سرد الق�س�سي الالخطي. 

العام  هذا  الثقافة  ربيع  مهرجان  ويقام 

والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  من  بتنظيم 

والبحوث  للثقافة  اإبراهيم  ال�سيخ  مركز 

م�ساحة  مع  وبالتعاون  الدانة،  وم�سرح 

يقّدم  الت�سكيلية. حيث  للفنون  والبارح  للفنون  الرواق 

الأن�سطة  من  وا�سًعا  طيًفا  يت�سمن  برناجًما  للجمهور 

والعرو�س  واملعار�س  واملحا�سرات  واملو�سيقية  الفنية 

العاملية التي تالئم خمتلف الأذواق والأعمار ومتد ج�سور 

التوا�سل احل�ساري والإن�ساين ما بني اململكة والعامل.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5925
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إصدار وتجديد رخص مزاولي المهن العقارية إلكترونيًا.. مجلس الوزراء:

 تعزيز مبادئ النزاهة وحماية 
المال العام بتعاون كافة الجهات

ترأس س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء بقصر القضيبية 
أمس االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 

الوزراء.
وأشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه بزيارة 
س��الح الجو الملكي البحريني ضمن احتفاالت 
ق��وة دفاع البحرين بمناس��بة الذكرى الرابعة 
والخمس��ين لتأسيسها، منوهًا بحرص جاللته 
عل��ى دع��م التطوي��ر المس��تمر لق��وة دفاع 
البحري��ن ورفد وحداتها بأح��دث التقنيات بما 

يعزز كفاءتها لتحقيق األهداف المنشودة.
وأكد المجلس أهمية مواصلة ترس��يخ مبادئ 
المسؤولية والمحاسبة من أجل تعزيز النزاهة 
وحماي��ة المال الع��ام، موجهًا كاف��ة الجهات 
للتعاون المس��تمر مع ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية.
بعدها قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرات اآلتية:
1- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بشأن مش��اريع مذكرات تفاهم 
وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين وسلطنة 
عم��ان، تس��تهدف دع��م مس��ارات التع��اون 

الثنائي بين البلدين في مختلف المجاالت.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
والتش��ريعية بشأن مش��اريع مذكرات تفاهم 
بي��ن مملك��ة البحري��ن والوالي��ات المتح��دة 
األمريكي��ة الصديق��ة، تتعل��ق بتعزي��ز آفاق 

التعاون بين البلدين.
3- مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية 
 5 عل��ى  الحكوم��ة  رد  بش��أن  والتش��ريعية 
اقتراح��ات برغبة واقتراحي��ن بقانون مقدمة 
من مجلس الن��واب واقتراح بقانون مقدم من 

مجلس الشورى.
ثم استعرض المجلس الموضوع اآلتي:

1- مذكرة بش��أن التح��ول اإللكتروني لخدمة 
إصدار وتجديد رخص مزاولي المهن العقارية 
بمؤسس��ة التنظي��م العقاري، حيث سيس��هم 
ذلك في خفض متوس��ط وقت تقديم الخدمة 

وتوفيرها على مدار الساعة.
 بعده��ا أخ��ذ المجلس علمًا من خ��الل تقرير 
وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة بش��أن 
المش��اركة في المؤتمر العربي الدولي ال�16 

للثروة المعدنية.

ترأس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي 

  محمد بن عبداهلل: رفع مستوى 
جودة الخدمات والتنافسية لتقديم األفضل

عق��د مجل��س إدارة صن��دوق الضم��ان الصح��ي 
»ش��فاء« اجتماع��ه االعتي��ادي برئاس��ة رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة، رئيس مجل��س إدارة 
صندوق الضم��ان الصحي الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، وبحض��ور وزير 
المالية واالقتصاد الوطني نائب رئيس المجلس 
الش��يخ س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، ووزيرة 
الصح��ة فائق��ة بنت س��عيد الصال��ح، ومحافظ 
مص��رف البحرين المركزي رش��يد محمد المعراج 
وبحضور أعضاء المجلس وعدد من المس��ؤولين 

في القطاع الصحي.
وأوض��ح رئيس المجل��س األعلى للصحة أس��س 
نظ��ام نصيب الف��رد لمش��روع التس��يير الذاتي 
لمراكز الرعاية الصحية األولية، وبين بأن النظام 
يتيح للمواطن حري��ة اختيار الطبيب كما يعتمد 
على عدد المرضى المس��جلين لديه مما يساهم 
في رف��ع مس��توى ج��ودة الخدمات والتنافس��ية 

لتقديم األفضل.
الرعاي��ة  ميزاني��ة  تفاصي��ل  اس��تعراض  وت��م 
الصحي��ة األولي��ة والت��ي تت��وزع عل��ى خدم��ات 
المختبر، الصيدلية، أج��ور األطباء، مراكز الرعاية 
المتنقلة، ميزانية المناطق الصحية التي تشمل 
الخدم��ات اإلضافي��ة كاألش��عة وط��ب األس��نان 
وغيرها والميزانية التشغيلية للمراكز كاإلداريين 
غير األطب��اء والمواد التي ال تش��ملها الصيدلية 

والمختبر وغيرها.
م��ن جانبه��ا تط��رق االجتم��اع إل��ى جاهزي��ة 
المستشفيات الحكومية لتطبيق نظام اإليرادات 

بالمستش��فى والفات��ورة المدعوم��ة بالكام��ل 
للمواطني��ن تحت مظلة الرزمة الصحية اإللزامية 

للمواطنين.
ث��م اس��تعرض المجل��س مس��تجدات مش��روع 
التأمي��ن عل��ى األجانب، وفي ه��ذا الصدد أوضح 
األمي��ن الع��ام للمجلس األعلى للصحة س��عادة 
الس��يد إبراهي��م النواخذة أنه ت��م تحديد نطاق 
العمل من خدمات وس��اطة التأمي��ن والخدمات 
اإلدارية والخدمات االستش��ارية كما تمت دعوة 
13 شركة واستالم العطاءات من شركتين، ويتم 
العمل حاليًا على تقييم العطاءات من قبل فريق 

للتقييم.
يذكر أّن صندوق الضمان »شفاء« يعد المسؤول 
عن ش��راء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة. 

ويتمث��ل دوره ف��ي تموي��ل المناف��ع الصحي��ة 
المقدم��ة لألش��خاص الذين يتول��ى تغطيتهم 
تأمينيًا، وضمان س��هولة وسرعة حصولهم على 
الخدمات الصحية والتعاقد م��ع مقدمي الخدمة 
الصحية لتقديم المنافع الصحية للمس��تفيدين 
الذين يتول��ى الصندوق توفي��ر تغطية تأمينية 
له��م، وجم��ع وتحلي��ل البيان��ات والمعلوم��ات 
واإلحصاءات المتعلقة باألش��خاص الذين يتولى 
الصندوق توفي��ر تغطية تأميني��ة لهم، وإصدار 
قواع��د وإج��راءات تحصي��ل اش��تراكات الضمان 
الصح��ي المس��تحقة للصن��دوق بالتنس��يق م��ع 
الجه��ات الحكومي��ة المعني��ة، وتمل��ك األموال 
المنقول��ة والعقاري��ة وإدارة واس��تثمار أي م��ن 

موارد الصندوق.

 حميدان: االستفادة
 من الخبرات البريطانية

في »الحماية االجتماعية«

التقى وزي��ر العمل والتنمية االجتماعي��ة، جميل بن محمد علي 
حميدان، س��فير المملك��ة المتحدة، رودي درامون��د، في مكتبه، 
وبحث مع��ه مجاالت التع��اون وتب��ادل الخبرات والتج��ارب بين 
البلدين بهدف تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق اإلنسان، حيث 
تم في هذا اإلطار اس��تعراض ما تم تنفيذه بشأن تطبيق أحكام 
قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وأش��اد حمي��دان بمس��توى العالق��ات التاريخية بي��ن البحرين 
وبريطانيا، وما تش��هده من تعاون وتطور في مختلف المجاالت، 
وفي مقدمتها تعزيز االستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية 
في مج��ال الحماية االجتماعي��ة لجميع فئات وش��رائح المجتمع 

واالرتقاء بخدمات الرعاية االجتماعية.
وتم خالل االجتماع اس��تعراض ما اتخذته وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة من اج��راءات وآليات في إطار حماي��ة وصون حقوق 
الطف��ل وفقًا لما منح��ه قانون العدالة اإلصالحي��ة لألطفال من 
صالحيات، حي��ث تقوم ال��وزارة باعتبارها أحد الجه��ات المعنية 
به��ذا القان��ون، بتنفي��ذ المب��ادرات وتقدي��م الخدم��ات للفئة 
المس��تهدفة وتوفير الرعاية لها من خ��الل مركز حماية الطفل 
وذل��ك ترجمة للم��ادة )43( من قان��ون رقم )37( لس��نة 2012 
بإصدار قانون الطف��ل، حيث يعد المركز الجهة المعنية بحماية 
الطفل والمس��ؤولة عن عملية تقييم��ه ومتابعته عند تعرضه 
لسوء المعاملة واإليذاء الجسدي والنفسي واإلهمال واالعتداءات 

الجنسية.
وق��دم حميدان الش��كر والتقدير للس��فير البريطاني على حرصه 
على توفير الخب��رات والمعارف الرامية إلى دع��م برامج التدريب 
الهادفة إل��ى تعزيز جه��ود وتطوير قدرات العاملي��ن في مركز 
حماية الطفل بما يس��هم في تحس��ين جودة الخدمات المقدمة 

بالمركز واالرتقاء بها.

 »التعليم العالي« 
و»الملكية للبنات« يبحثان 

عملية سير البرامج األكاديمية

اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
ب��ن دعي��ج آل خليفة بمكتبها رئي��س الجامع��ة الملكية للبنات 

الدكتورة يسرى المزوغي.
وخ��الل اللقاء، ت��م االطالع عل��ى الخطة االس��تراتيجية للجامعة 
وبحث الجوانب المتعلقة بعملية س��ير البرام��ج األكاديمية وما 
تقدمه للطلبة في مختلف المجاالت والتخصصات التي تتيح لهم 
خي��ارات متعددة في مجال التعليم وتمكنهم من مهارات الحياة 
المستقبلية للدخول في سوق العمل. من جانبها، عبرت الدكتورة 
يسرى المزوغي عن شكرها للجهود والمساعي المبذولة من قبل 
األمين العام لمجلس التعليم العالي لالرتقاء بمنظومة التعليم 
العال��ي، معربة ع��ن عميق تقديره��ا وامتنانها لم��ا تحظى به 
الجامعة الملكية للبنات من دعم على كافة المستويات، يعكس 

ما لقطاع التعليم من اهتمام وتقدير كبيرين في البحرين.

»النيابة« توقع مذكرة تفاهم مع »ناصر للتأهيل والتدريب«
اس��تقبل النائب العام علي البوعينين، أم��س، المدير التنفيذي لمركز 
ناص��ر للتأهيل والتدري��ب المهني عبداهلل النعيمي ومستش��ار الذكاء 
االصطناع��ي بالمركز جاس��م حاجي، وذلك على هام��ش توقيع مذكرة 
تفاه��م بش��أن التع��اون بين النياب��ة العام��ة ومركز ناص��ر للبحوث 

والتطوير المتخصص في مجاالت الذكاء االصطناعي.
وأك��د النائب العام أن توقيع مذكرة تفاهم بش��أن اس��تخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي، يأتي في إطار اس��تمرار تنفيذ اس��تراتيجية النيابة 
العام��ة في مج��ال التح��ول الرقم��ي والتق��دم التكنولوج��ي؛ بتعزيز 
الش��راكات االس��تراتيجية الوطنية لالرتقاء بالمس��توى الفني والتقني 
وإدخال االبتكارات التقنية في الخدمات العدلية والقضائية، وصواًل إلى 
توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي ف��ي أعمال النيابة العامة، لضمان 
دقة وجودة وسرعة إنجاز التحقيقات واألعمال الفنية واإلدارية وتيسير 
اإلجراءات القضائية، مع توفير الوقت والجهد والحد من التداول الورقي.
وأضاف أن التعاون المشترك مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني 

يدل على تكاتف كافة األجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ المبادرات 
الرقمية االس��تراتيجية، كما أن اس��تخدام تقنيات ال��ذكاء االصطناعي 
في البرامج والمش��اريع المتعلقة بالش��أن القضائي، يؤدي إلى تعزيز 
الق��درات الوطنية وإح��الل تكنولوجيا االبتكار والحلول المس��تجدة في 
الخدم��ات القضائية، خالف��ًا لفاعليتها ف��ي مجال مكافح��ة الجريمة، 
نظ��رًا للدور الوقائي الهام الذي يمكن أن تقوم به في التنبؤ بالجرائم 
وتجن��ب وقوعها؛ وهو ما يعزز آليات العدالة وفق الممارس��ات الدولية 

المعتمدة.
 م��ن جانبه أكد النعيمي أن توقيع المذكرة يضع أس��س وإطار قانوني 
للتعاون مع النيابة العامة، وضمان متطلباتها بشأن البحث والتطوير، 
عن طريق اس��تخدام مرافق المرك��ز لكافة أبحاث ال��ذكاء االصطناعي 
واالبت��كارات، وتوفي��ر المرافق والحل��ول لتلبية تل��ك المتطلبات، مع 
العم��ل على إلح��اق الموظفين التقنيي��ن بالنيابة العام��ة في دورات 

معتمدة دوليًا في مجال تعلم اآللة.

جمشير يشارك في أعمال المؤتمر 
الدولي حول التضامن الدولي

ش��ارك عضو البرلم��ان العرب��ي النائب عب��د الرحمن محمد 
جمش��ير، في أعم��ال المؤتمر الدولي ح��ول التضامن الدولي 
 وخط��ة الع��ام 2030 للتنمية المس��تدامة: محوري��ة الهدف 
ال�16 السالم والعدل والمؤسسات القوية، ضمن وفد البرلمان 
العربي المش��ارك برئاس��ة رئيس البرلمان العربي عادل بن 
عبدالرحمن العس��ومي، والذي نظمته جامعة الدول العربية 
والش��بكة العربي��ة للمؤسس��ات الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان 
والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة 

البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومنظمة االسكوا.
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 »التربية« لـ                : توزيع الكتب وفق
جدولة زمنية تتماشى مع اإلجراءات االحترازية

وليد صبري «

أك��دت وزارة التربي��ة والتعلي��م 
أن  ل�»الوط��ن«  تصري��ح  ف��ي 
عملي��ة توزيع الكتب على الطلبة 
قد ب��دأت ف��ي الم��دارس، وهي 
مستمّرة وش��املة لجميع الكتب 
الدراس��ية، مضيف��ة أن الطلب��ة 
الكت��ب في  باس��تالم  يقوم��ون 
مدارسهم، مشيرة إلى أن عملية 
التوزي��ع تتم وف��ق جدولة زمنية 
تتماش��ى م��ع الظ��روف الحالية 

واإلجراءات االحترازية.

مارس األعلى ويوليو األقل

 انخفاض الشكاوى الواردة 
إلى »التحقيق الخاصة« خالل عامي »كورونا«

أيمن شكل «

كش��فت إحصائية أعمال وحدة التحقيق الخاصة 
للعام 2021 عن ورود 67 شكوى وبمعدل متساٍو 
مع ع��ام 2020، وهما عامي جائحة كورونا، حيث 
ش��هدت الس��نوات الس��ابقة مع��دالت أكبر كان 

أعالها في عام 2016 بإجمالي 234 شكوى. 
وأوضحت اإلحصائية أن ش��هر مارس 2021، كان 
األعلى من بين ش��هور الس��نة في ورود الشكاوى 
حي��ث وردت في��ه 15 ش��كوى بينما حق��ق يوليو 
أهدأ أشهر السنة بمعدل شكويين فقط، وجاءت 
الش��كاوى من 130 بحريني و 5 جنس��يات أخرى، 
فيما بلغ ع��دد المتهمين 36 متهم��ا باإلضافة 

إلى 71 مشتبهًا به.

وبينت اإلحصائية تقديم 130 ذكرًا للشكاوى في 
مقاب��ل 5 إناث، تنوعت ما بين إس��اءة المعاملة 
والتعذي��ب واس��تخدام القوة المفرط��ة، وكانت 
أكبر نسبة منهم لمن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا 
بإجمالي 117 ش��اٍك، فيما وردت 18 ش��كوى من 

أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وحول مصدر الش��كاوى، فقد أظهرت اإلحصائية 
رصد وحدة التحقيق الخاصة ل� 16 ش��كوى، فيما 
وردت 12 ش��كوى من األمانة العامة للتظلمات، 
و 10 عب��ر المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، 
وتسع شكاوى عبر النيابة العامة، و 8 شكاوى عبر 
البريد اإللكتروني و 3 شكاوى من المجني عليهم 
أو ذويه��م، وثالثة م��ن وزارة الداخلية باإلضافة 

التصال هاتفي واحد فقط.

وقامت وحدة التحقيق الخاصة بعرض 55 مجنيًا 
عليه��م على الطب الش��رعي، وس��تة على طبيب 
نفس��ي، وأحال��ت 3 قضاي��ا للمحاك��م الجنائية 
ضم��ت 7 متهمين بينه��م 4 أف��راد و 3 ضباط، 
باإلضافة إلى إحالة قضية واحدة إلدارة المحاكم 
العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي 

وضمت 3 ضباط.
وأص��درت المحاكم عقوب��ات باإلدانة على جميع 
المتهمي��ن تنوعت بين الحب��س والغرامة، فيما 
أصدرت إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية 
ج��زاءات تأديبي��ة ف��ي خمس قضايا ض��د 9 من 
أعضاء قوات األمن الع��ام، تراوحت ما بين إنهاء 
الخدم��ة واإلن��ذار وخصم م��ن الرات��ب والتوبيخ 

واللوم.

»الرعاية الصحية«: االلتزام 
برضا المرضى دون اإلخالل 

بالبروتوكوالت الطبية
أك��دت مراكز الرعاي��ة الصحية األولية، تعقيبًا على ما تم نش��ره 
عل��ى أحد مواقع التواصل االجتماعي بش��أن وض��ع مركز الكويت 
الصحي جميع خدمات »الحقن« في غرفة واحده وأن مدة االنتظار 
تصل إلى 40 دقيقة، أن أقسام التمريض ضمن منظومة الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة تتبع آلي��ة عمل واضح��ة للدواع��ي التنظيمية 
والصحي��ة وضم��ان حصول الفئ��ات المحددة م��ن المرضى على 
أولويات العالج بحسب التصنيف للحالة المرضية وفي مدة زمنية 

قصيرة تضمن دقة وجودة الخدمة المقدمة.
وأكدت الحرص عل��ى تقديم أفضل الخدم��ات الصحية للمجتمع 
مع مراعاة المراجعة الدورية لجودة الخدمة ضمن آليات التقييم 
المس��تمرة والتي تعكس االلتزام الراس��خ بتحقيق معدالت أكبر 
في رض��ا المتعاملين م��ن دون اإلخالل بالبروتوك��والت الطبية 
الموضوعة لحفظ سالمتهم. وشددت على حرصها، بشأن تطوير 
منظومة عملها بشكل يضمن سرعة الخدمة، وتحسين جودتها، 
واالس��تفادة المثلى من الطاقة االستيعابية الحالية، وبما يحقق 
األهداف المرجوة من اس��تراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات 
الحكومية والصحة األولية، موضح��ًة ترحيبها بكافة المالحظات 
الت��ي يتم تقديمه��ا م��ن جمه��ور المتعاملي��ن وحرصها على 

معالجتها على النحو األمثل.

فائقة الصالح: العمل يجري 
العتماد عالي مدينة صحية

الصح��ة  وزي��رة  أك��دت 
فائق��ة الصالح، أنه يجري 
حاليًا على مواصلة العمل 
ألن تكون عال��ي المدينة 

الصحية القادمة.
ويصادف األول مارس من 
كل عام »الي��وم الخليجي 
للم��دن الصحي��ة »والذي 
جاء بقرار من وزراء الصحة 
حي��ث  المجل��س  ب��دول 
تقام فعالياته هذا العام 
تحت ش��عار »مدن صحية 

لتنمية مس��تدامة«. ويأتي االحتفال بالي��وم الخليجي للمدن 
الصحية في إطار تنفيذ خطة عمل وزراء الصحة 2026-2022، 
والمتضمن��ة عددًا م��ن البرامج والمش��اريع المش��تركة التي 
تهدف بش��كل أس��اس إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول 
المجل��س في المجال الصحي، والتي جاء من ضمنها مناقش��ة 
الخطة االستراتيجية الخليجية لبرنامج المدن الصحية والبرامج 
والفعاليات التي يتم تنظيمها بهذه المناسبة. وقالت الصالح: 
»في هذا المجال يأتي االهتمام بالمدن الصحية على المستوى 
الخليجي ليجس��د أحد أهم البرامج الوقائي��ة التابعة لمنظمة 
الصح��ة العالمية وال��ذي يه��دف بالدرجة األولى إل��ى تعزيز 
وحماية صحة السكان من خالل التنمية الحضرية المستدامة 
وتوفي��ر بيئة صّحية في جميع األماكن والتجمعات«. وفي هذا 
اإلطار وبدعم ال محدود من القيادة ساهمت محافظات المملكة 
في مساندة الجهود والمساعي التي تقوم بها وزارة الصحة في 
مجال التوعية والتعريف بمتطلبات ومعايير استحقاق وتنفيذ 
برنام��ج المدن الصحية لتمثل ش��ريكًا فاعاًل ف��ي هذا الجانب 
حيث حصل��ت مدينة أم الحصم على االعتم��اد كمدينة صحية 
ف��ي العام 2018، كم��ا حصلت مدينة المنام��ة على االعتماد 
كمدينة صحية ضمن برنامج المدن الصحية في العام 2021. 
ويركز العمل في برنامج المدن الصحية، بالتعاون مع المكتب 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لش��رق المتوسط والفريق 
الداع��م في ه��ذا البرنام��ج على مب��دأ العم��ل الجماعي بين 
مختلف القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة من أجل تعزيز 
وتحس��ين الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية واالجتماعية 
واالقتصادية المؤثرة بش��كل مباش��ر أو غير مباشر في صحة 
األف��راد. إن برنامج المدن الصحي��ة يمثل التزامًا نحو مواصلة 
تنفيذ الخطط واالس��تراتيجيات المتكاملة والش��املة لتعزيز 
صحة السكان وتمكين األفراد من العناية واالهتمام بصحتهم 
من خالل اتخاذ وتعزي��ز المبادرات والمس��ؤولية المجتمعية 
وتفعيل هذه الش��راكة الفاعلة بالتعاون والتنسيق المشترك 
بي��ن مختلف القطاعات الخدمية بما يجس��د نج��اح المبادرات 

التي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.
وأضاف��ت، أن م��ا حققت��ه البحرين عل��ى الصعيدي��ن المحلي 
واإلقليم��ي والعالم��ي م��ن نجاح��ات وبرام��ج في مج��ال بناء 
المجتمع��ات الصحي��ة يب��رز مدى الح��رص واالهتم��ام الذي 
تولي��ه المملكة لمبدأ الصحة للجمي��ع والذي يتجلى من خالل 
تفعيل الش��راكات المتعددة من جانب المؤسسات الحكومية 
والجه��ات األهلي��ة والقطاع الخ��اص ومع مختل��ف القطاعات 
الخدمي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة وغيرها بم��ا يحقق األهداف 
التنموي��ة والصحي��ة المنش��ودة والت��ي تأتي تتويج��ًا للرؤى 
والتوجيهات الس��ديدة للقيادة الحكيمة بما يعزز من المكانة 

الدولية للمملكة.

وزيرة الصحة

 الحواج: البحرين مؤهلة 
للريادة في خدمات التعليم العالي

أك��د الرئي��س المؤس��س رئيس 
مجل��س أمن��اء الجامع��ة األهلية 
عبداهلل الحواج أن البحرين أضحت 
مؤهلة ألن تصبح مرك��زًا إقليميًا 
رائدًا في خدم��ات التعليم العالي 
على مس��توى المنطقة وخصوصًا 
مع م��ا تحظى ب��ه الجامعات من 
دع��م ومس��اندة م��ن الحكوم��ة 
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس الوزراء.
جاء ذلك، على هامش مش��اركته 
ف��ي فعالي��ات مع��رض البحرين 
للتعلي��م والتدري��ب قب��ل العمل 
الذي نظمت��ه ش��ركة ميدبوينت 
لتنظي��م الفعالي��ات برعاية وزير 
العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حمي��دان ف��ي مرك��ز المؤتمرات 

بفندق الخليج.
التع��اون  الح��واج أهمي��ة  وأك��د 
وتضافر الجهود من أجل اجتذاب 
للطلب��ة  البحريني��ة  الجامع��ات 
م��ن  والخليجيي��ن  البحرينيي��ن 
مختلف دول العالم بعد أن أثبتت 
تميزه��ا  البحريني��ة  الجامع��ات 

حصل��ت  أن  وبع��د  وكفاءته��ا 
ه��ذه الجامعات عل��ى االعتمادية 
المطلوب��ة فيم��ا نال ع��دد منها 
مواق��ع متقدمة ف��ي التصنيفات 

العالمية للجامعات.
وأشاد الحواج بما شهده المعرض 
من إقبال واسع من طلبة المرحلة 
يك��ون  أن  متمني��ًا  الثانوي��ة 
المعرض قد س��اعد أكبر ش��ريحة 
م��ن الطلب��ة وأولياء األم��ور على 

تحدي��د خياراته��م الدراس��ية في 
مرحلة ما بعد الشهادة الثانوية.

من جهت��ه، أكد رئي��س الجامعة 
الجامع��ة  أن  العال��ي  منص��ور 
البحرين  تدعم وتهتم بمع��رض 
للتعلي��م والتدريب ما قبل العمل 
لم��ا له م��ن أهمية ف��ي التعريف 
إقليمي  بالبحري��ن كمركز ج��ذب 
للتعليم والتدري��ب في المنطقة، 
ولما تض��م المملكة من جامعات 

ومؤسس��ات تعم��ل عل��ى تقديم 
تعلي��م رائ��د ومتق��دم، يس��اهم 
ف��ي تنمية قدرات األف��راد والدفع 
باتجاه نشر وتعزيز ثقافة التعليم 

والتدريب. 
وأكد إص��رار الجامعة األهلية على 
االس��تمرار ف��ي االلت��زام بجمي��ع 
معايير الجودة المحلية والدولية، 
منوهًا إلى أن الجامعة استطاعت 
نتائ��ج  أعل��ى  تح��رز  أن  بج��دارة 
التقييم  مراجع��ات  في  »الجودة« 
المؤسسي والبرامجي، فضاًل على 
حصوله��ا عل��ى االعتمادي��ة من 
مجلس التعلي��م العالي وإحرازها 
العدي��د م��ن النتائ��ج المتقدمة 
العالمية  التصني��ف  قوائ��م  ف��ي 
للجامعات. وتضمن جناح الجامعة 
بالبرام��ج  للجمه��ور  تعريف��ًا 
األكاديمي��ة المتاحة في الجامعة 
البكالوري��وس  لدرج��ة  األهلي��ة 
والماجس��تير والدكتوراه، وكذلك 
بأنظم��ة ومناهج الدراس��ة، التي 
خريجي��ن  تأهي��ل  إل��ى  ته��دف 
مميزي��ن قادرين عل��ى االنخراط 

واإلبداع في سوق العمل.

 البحرين تستضيف الملتقى 
الخليجي الـ15 لإلدارة المكتبية مايو المقبل

تس��تضيف البحرين في الفترة م��ن 18 إلى 19 من 
شهر مايو المقبل، أعمال الملتقى الخليجي الخامس 
عشر لإلدارة المكتبية، الذي ينظمه كل من جمعية 
الس��كرتارية البحرينية وأكت س��مارت الستش��ارات 

العالقات العامة، بفندق الخليج للمؤتمرات.
وس��يكون المح��ور الرئيس��ي ألعمال ه��ذا الملتقى 
»دور الس��كرتارية في تسهيل عملية التواصل خالل 
األزمات«، بينما س��تناقش مح��اوره الفرعية كل من 
»المه��ارات التواصلي��ة« و»المه��ارات التنظيمية« 

و»المهارات التقنية«.
كما سيش��هد يومه الثاني ورشتي عمل تدريبيتين، 
ستكون األولى بعنوان »أسرار التواصل للسكرتارية 

الذكي��ة«، بينم��ا س��يكون عن��وان الورش��ة الثانية 
ف��ي  الجدي��دة  الثقاف��ة  التنظيمي��ة:  »المه��ارات 

المؤسسات الناجحة«.
وقالت رئيس جمعية الس��كرتارية البحرينية شهالء 
إصبعي إن جائحة كورونا قد مثلت لنا تحديًا لم يكن 
أغلبنا مستعدًا له. إال أن لهذه الجائحة وجهًا إيجابيًا 
كذلك، فقد أخرجت أفضل ما في بعضنا من مهارات 

وجدارات، ذلك ما ساعدنا على تخطيها بنجاح. 
وأضاف��ت أصبعي أنه من هنا نبعت لدينا الرغبة في 
طرح موضوع »دور الس��كرتارية في تس��هيل عملية 
التواص��ل خالل األزم��ات« كمحور ألعم��ال الملتقى 
الخليجي الخامس عش��ر لإلدارة المكتبية، في حلته 

الجدي��دة فهذا الملتق��ى، الذي س��يكون بإمكانكم 
المش��اركة فيه، حضوريًا أو عن بعد، سيكون تجمعًا 
ألفض��ل المتحدثي��ن والمدربي��ن في ه��ذا المجال، 
وفرص��ة لالطالع عل��ى أفضل الممارس��ات الحديثة 
للقطاع. من جانبه ق��ال أمين عام الملتقى الدكتور 
فهد إبراهيم الشهابي إن ملتقى هذا العام في حلته 
الجديدة يأتي بخيارين للمش��اركة، إما حضوريا وإما 
عن بعد، وذلك تسهياًل على الراغبين في المشاركة 
م��ن داخ��ل البحري��ن وخارجه��ا. وأك��د أن الملتقى 
يس��تهدف كل من مدي��ري المكاتب والس��كرتارية 
التنفيذي��ة وموظف��ي اإلدارة المكتبي��ة، وموظف��ي 

شهالء أصبعيالسكرتارية. د. فهد الشهابي

 البحرين ترحب بقرار مجلس األمن 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين 
بق��رار مجل��س األم��ن الدول��ي بتجدي��د نظ��ام 
العقوبات عل��ى اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة 
األول��ى كجماع��ة إرهابية، وإدراجه��م في قائمة 
عقوبات اليمن، وفرض حظر ارس��ال األسلحة إلى 

اليمن.

واش��ادت وزارة الخارجي��ة بق��رار مجل��س األمن 
الذي يمثل خطوة مهمة من ش��أنها أن تس��هم 
في الحد من قدرات ميليش��يات الحوثي اإلرهابية 
والهجمات العدائية التي تش��نها ضد المدنيين 
والبنية التحتي��ة المدنية ف��ي المملكة العربية 
الس��عودية واإلم��ارات العربية المتح��دة، ومنع 

اعت��داءات الحوثيي��ن المتواصل��ة على الس��فن 
التجارية وتهديدهم لخط��وط المالحة والتجارة 
العالمي��ة، مؤكدة دعم مملك��ة البحرين لجهود 
تبذله��ا  الت��ي  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
للتوصل الى حل سياس��ي لألزم��ة اليمنية ينهي 

معاناة الشعب اليمني الشقيق.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/01/watan-20220301.pdf?1646108866
https://alwatannews.net/article/993040
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/993132
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »التربية« لـ                : توزيع الكتب وفق
جدولة زمنية تتماشى مع اإلجراءات االحترازية

وليد صبري «

أك��دت وزارة التربي��ة والتعلي��م 
أن  ل�»الوط��ن«  تصري��ح  ف��ي 
عملي��ة توزيع الكتب على الطلبة 
قد ب��دأت ف��ي الم��دارس، وهي 
مستمّرة وش��املة لجميع الكتب 
الدراس��ية، مضيف��ة أن الطلب��ة 
الكت��ب في  باس��تالم  يقوم��ون 
مدارسهم، مشيرة إلى أن عملية 
التوزي��ع تتم وف��ق جدولة زمنية 
تتماش��ى م��ع الظ��روف الحالية 

واإلجراءات االحترازية.

مارس األعلى ويوليو األقل

 انخفاض الشكاوى الواردة 
إلى »التحقيق الخاصة« خالل عامي »كورونا«

أيمن شكل «

كش��فت إحصائية أعمال وحدة التحقيق الخاصة 
للعام 2021 عن ورود 67 شكوى وبمعدل متساٍو 
مع ع��ام 2020، وهما عامي جائحة كورونا، حيث 
ش��هدت الس��نوات الس��ابقة مع��دالت أكبر كان 

أعالها في عام 2016 بإجمالي 234 شكوى. 
وأوضحت اإلحصائية أن ش��هر مارس 2021، كان 
األعلى من بين ش��هور الس��نة في ورود الشكاوى 
حي��ث وردت في��ه 15 ش��كوى بينما حق��ق يوليو 
أهدأ أشهر السنة بمعدل شكويين فقط، وجاءت 
الش��كاوى من 130 بحريني و 5 جنس��يات أخرى، 
فيما بلغ ع��دد المتهمين 36 متهم��ا باإلضافة 

إلى 71 مشتبهًا به.

وبينت اإلحصائية تقديم 130 ذكرًا للشكاوى في 
مقاب��ل 5 إناث، تنوعت ما بين إس��اءة المعاملة 
والتعذي��ب واس��تخدام القوة المفرط��ة، وكانت 
أكبر نسبة منهم لمن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا 
بإجمالي 117 ش��اٍك، فيما وردت 18 ش��كوى من 

أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وحول مصدر الش��كاوى، فقد أظهرت اإلحصائية 
رصد وحدة التحقيق الخاصة ل� 16 ش��كوى، فيما 
وردت 12 ش��كوى من األمانة العامة للتظلمات، 
و 10 عب��ر المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، 
وتسع شكاوى عبر النيابة العامة، و 8 شكاوى عبر 
البريد اإللكتروني و 3 شكاوى من المجني عليهم 
أو ذويه��م، وثالثة م��ن وزارة الداخلية باإلضافة 

التصال هاتفي واحد فقط.

وقامت وحدة التحقيق الخاصة بعرض 55 مجنيًا 
عليه��م على الطب الش��رعي، وس��تة على طبيب 
نفس��ي، وأحال��ت 3 قضاي��ا للمحاك��م الجنائية 
ضم��ت 7 متهمين بينه��م 4 أف��راد و 3 ضباط، 
باإلضافة إلى إحالة قضية واحدة إلدارة المحاكم 
العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي 

وضمت 3 ضباط.
وأص��درت المحاكم عقوب��ات باإلدانة على جميع 
المتهمي��ن تنوعت بين الحب��س والغرامة، فيما 
أصدرت إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية 
ج��زاءات تأديبي��ة ف��ي خمس قضايا ض��د 9 من 
أعضاء قوات األمن الع��ام، تراوحت ما بين إنهاء 
الخدم��ة واإلن��ذار وخصم م��ن الرات��ب والتوبيخ 

واللوم.

»الرعاية الصحية«: االلتزام 
برضا المرضى دون اإلخالل 

بالبروتوكوالت الطبية
أك��دت مراكز الرعاي��ة الصحية األولية، تعقيبًا على ما تم نش��ره 
عل��ى أحد مواقع التواصل االجتماعي بش��أن وض��ع مركز الكويت 
الصحي جميع خدمات »الحقن« في غرفة واحده وأن مدة االنتظار 
تصل إلى 40 دقيقة، أن أقسام التمريض ضمن منظومة الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة تتبع آلي��ة عمل واضح��ة للدواع��ي التنظيمية 
والصحي��ة وضم��ان حصول الفئ��ات المحددة م��ن المرضى على 
أولويات العالج بحسب التصنيف للحالة المرضية وفي مدة زمنية 

قصيرة تضمن دقة وجودة الخدمة المقدمة.
وأكدت الحرص عل��ى تقديم أفضل الخدم��ات الصحية للمجتمع 
مع مراعاة المراجعة الدورية لجودة الخدمة ضمن آليات التقييم 
المس��تمرة والتي تعكس االلتزام الراس��خ بتحقيق معدالت أكبر 
في رض��ا المتعاملين م��ن دون اإلخالل بالبروتوك��والت الطبية 
الموضوعة لحفظ سالمتهم. وشددت على حرصها، بشأن تطوير 
منظومة عملها بشكل يضمن سرعة الخدمة، وتحسين جودتها، 
واالس��تفادة المثلى من الطاقة االستيعابية الحالية، وبما يحقق 
األهداف المرجوة من اس��تراتيجية التسيير الذاتي للمستشفيات 
الحكومية والصحة األولية، موضح��ًة ترحيبها بكافة المالحظات 
الت��ي يتم تقديمه��ا م��ن جمه��ور المتعاملي��ن وحرصها على 

معالجتها على النحو األمثل.

فائقة الصالح: العمل يجري 
العتماد عالي مدينة صحية

الصح��ة  وزي��رة  أك��دت 
فائق��ة الصالح، أنه يجري 
حاليًا على مواصلة العمل 
ألن تكون عال��ي المدينة 

الصحية القادمة.
ويصادف األول مارس من 
كل عام »الي��وم الخليجي 
للم��دن الصحي��ة »والذي 
جاء بقرار من وزراء الصحة 
حي��ث  المجل��س  ب��دول 
تقام فعالياته هذا العام 
تحت ش��عار »مدن صحية 

لتنمية مس��تدامة«. ويأتي االحتفال بالي��وم الخليجي للمدن 
الصحية في إطار تنفيذ خطة عمل وزراء الصحة 2026-2022، 
والمتضمن��ة عددًا م��ن البرامج والمش��اريع المش��تركة التي 
تهدف بش��كل أس��اس إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول 
المجل��س في المجال الصحي، والتي جاء من ضمنها مناقش��ة 
الخطة االستراتيجية الخليجية لبرنامج المدن الصحية والبرامج 
والفعاليات التي يتم تنظيمها بهذه المناسبة. وقالت الصالح: 
»في هذا المجال يأتي االهتمام بالمدن الصحية على المستوى 
الخليجي ليجس��د أحد أهم البرامج الوقائي��ة التابعة لمنظمة 
الصح��ة العالمية وال��ذي يه��دف بالدرجة األولى إل��ى تعزيز 
وحماية صحة السكان من خالل التنمية الحضرية المستدامة 
وتوفي��ر بيئة صّحية في جميع األماكن والتجمعات«. وفي هذا 
اإلطار وبدعم ال محدود من القيادة ساهمت محافظات المملكة 
في مساندة الجهود والمساعي التي تقوم بها وزارة الصحة في 
مجال التوعية والتعريف بمتطلبات ومعايير استحقاق وتنفيذ 
برنام��ج المدن الصحية لتمثل ش��ريكًا فاعاًل ف��ي هذا الجانب 
حيث حصل��ت مدينة أم الحصم على االعتم��اد كمدينة صحية 
ف��ي العام 2018، كم��ا حصلت مدينة المنام��ة على االعتماد 
كمدينة صحية ضمن برنامج المدن الصحية في العام 2021. 
ويركز العمل في برنامج المدن الصحية، بالتعاون مع المكتب 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لش��رق المتوسط والفريق 
الداع��م في ه��ذا البرنام��ج على مب��دأ العم��ل الجماعي بين 
مختلف القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة من أجل تعزيز 
وتحس��ين الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية واالجتماعية 
واالقتصادية المؤثرة بش��كل مباش��ر أو غير مباشر في صحة 
األف��راد. إن برنامج المدن الصحي��ة يمثل التزامًا نحو مواصلة 
تنفيذ الخطط واالس��تراتيجيات المتكاملة والش��املة لتعزيز 
صحة السكان وتمكين األفراد من العناية واالهتمام بصحتهم 
من خالل اتخاذ وتعزي��ز المبادرات والمس��ؤولية المجتمعية 
وتفعيل هذه الش��راكة الفاعلة بالتعاون والتنسيق المشترك 
بي��ن مختلف القطاعات الخدمية بما يجس��د نج��اح المبادرات 

التي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030.
وأضاف��ت، أن م��ا حققت��ه البحرين عل��ى الصعيدي��ن المحلي 
واإلقليم��ي والعالم��ي م��ن نجاح��ات وبرام��ج في مج��ال بناء 
المجتمع��ات الصحي��ة يب��رز مدى الح��رص واالهتم��ام الذي 
تولي��ه المملكة لمبدأ الصحة للجمي��ع والذي يتجلى من خالل 
تفعيل الش��راكات المتعددة من جانب المؤسسات الحكومية 
والجه��ات األهلي��ة والقطاع الخ��اص ومع مختل��ف القطاعات 
الخدمي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة وغيرها بم��ا يحقق األهداف 
التنموي��ة والصحي��ة المنش��ودة والت��ي تأتي تتويج��ًا للرؤى 
والتوجيهات الس��ديدة للقيادة الحكيمة بما يعزز من المكانة 

الدولية للمملكة.

وزيرة الصحة

 الحواج: البحرين مؤهلة 
للريادة في خدمات التعليم العالي

أك��د الرئي��س المؤس��س رئيس 
مجل��س أمن��اء الجامع��ة األهلية 
عبداهلل الحواج أن البحرين أضحت 
مؤهلة ألن تصبح مرك��زًا إقليميًا 
رائدًا في خدم��ات التعليم العالي 
على مس��توى المنطقة وخصوصًا 
مع م��ا تحظى ب��ه الجامعات من 
دع��م ومس��اندة م��ن الحكوم��ة 
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس الوزراء.
جاء ذلك، على هامش مش��اركته 
ف��ي فعالي��ات مع��رض البحرين 
للتعلي��م والتدري��ب قب��ل العمل 
الذي نظمت��ه ش��ركة ميدبوينت 
لتنظي��م الفعالي��ات برعاية وزير 
العمل والتنمية االجتماعية جميل 
حمي��دان ف��ي مرك��ز المؤتمرات 

بفندق الخليج.
التع��اون  الح��واج أهمي��ة  وأك��د 
وتضافر الجهود من أجل اجتذاب 
للطلب��ة  البحريني��ة  الجامع��ات 
م��ن  والخليجيي��ن  البحرينيي��ن 
مختلف دول العالم بعد أن أثبتت 
تميزه��ا  البحريني��ة  الجامع��ات 

حصل��ت  أن  وبع��د  وكفاءته��ا 
ه��ذه الجامعات عل��ى االعتمادية 
المطلوب��ة فيم��ا نال ع��دد منها 
مواق��ع متقدمة ف��ي التصنيفات 

العالمية للجامعات.
وأشاد الحواج بما شهده المعرض 
من إقبال واسع من طلبة المرحلة 
يك��ون  أن  متمني��ًا  الثانوي��ة 
المعرض قد س��اعد أكبر ش��ريحة 
م��ن الطلب��ة وأولياء األم��ور على 

تحدي��د خياراته��م الدراس��ية في 
مرحلة ما بعد الشهادة الثانوية.

من جهت��ه، أكد رئي��س الجامعة 
الجامع��ة  أن  العال��ي  منص��ور 
البحرين  تدعم وتهتم بمع��رض 
للتعلي��م والتدريب ما قبل العمل 
لم��ا له م��ن أهمية ف��ي التعريف 
إقليمي  بالبحري��ن كمركز ج��ذب 
للتعليم والتدري��ب في المنطقة، 
ولما تض��م المملكة من جامعات 

ومؤسس��ات تعم��ل عل��ى تقديم 
تعلي��م رائ��د ومتق��دم، يس��اهم 
ف��ي تنمية قدرات األف��راد والدفع 
باتجاه نشر وتعزيز ثقافة التعليم 

والتدريب. 
وأكد إص��رار الجامعة األهلية على 
االس��تمرار ف��ي االلت��زام بجمي��ع 
معايير الجودة المحلية والدولية، 
منوهًا إلى أن الجامعة استطاعت 
نتائ��ج  أعل��ى  تح��رز  أن  بج��دارة 
التقييم  مراجع��ات  في  »الجودة« 
المؤسسي والبرامجي، فضاًل على 
حصوله��ا عل��ى االعتمادي��ة من 
مجلس التعلي��م العالي وإحرازها 
العدي��د م��ن النتائ��ج المتقدمة 
العالمية  التصني��ف  قوائ��م  ف��ي 
للجامعات. وتضمن جناح الجامعة 
بالبرام��ج  للجمه��ور  تعريف��ًا 
األكاديمي��ة المتاحة في الجامعة 
البكالوري��وس  لدرج��ة  األهلي��ة 
والماجس��تير والدكتوراه، وكذلك 
بأنظم��ة ومناهج الدراس��ة، التي 
خريجي��ن  تأهي��ل  إل��ى  ته��دف 
مميزي��ن قادرين عل��ى االنخراط 

واإلبداع في سوق العمل.

 البحرين تستضيف الملتقى 
الخليجي الـ15 لإلدارة المكتبية مايو المقبل

تس��تضيف البحرين في الفترة م��ن 18 إلى 19 من 
شهر مايو المقبل، أعمال الملتقى الخليجي الخامس 
عشر لإلدارة المكتبية، الذي ينظمه كل من جمعية 
الس��كرتارية البحرينية وأكت س��مارت الستش��ارات 

العالقات العامة، بفندق الخليج للمؤتمرات.
وس��يكون المح��ور الرئيس��ي ألعمال ه��ذا الملتقى 
»دور الس��كرتارية في تسهيل عملية التواصل خالل 
األزمات«، بينما س��تناقش مح��اوره الفرعية كل من 
»المه��ارات التواصلي��ة« و»المه��ارات التنظيمية« 

و»المهارات التقنية«.
كما سيش��هد يومه الثاني ورشتي عمل تدريبيتين، 
ستكون األولى بعنوان »أسرار التواصل للسكرتارية 

الذكي��ة«، بينم��ا س��يكون عن��وان الورش��ة الثانية 
ف��ي  الجدي��دة  الثقاف��ة  التنظيمي��ة:  »المه��ارات 

المؤسسات الناجحة«.
وقالت رئيس جمعية الس��كرتارية البحرينية شهالء 
إصبعي إن جائحة كورونا قد مثلت لنا تحديًا لم يكن 
أغلبنا مستعدًا له. إال أن لهذه الجائحة وجهًا إيجابيًا 
كذلك، فقد أخرجت أفضل ما في بعضنا من مهارات 

وجدارات، ذلك ما ساعدنا على تخطيها بنجاح. 
وأضاف��ت أصبعي أنه من هنا نبعت لدينا الرغبة في 
طرح موضوع »دور الس��كرتارية في تس��هيل عملية 
التواص��ل خالل األزم��ات« كمحور ألعم��ال الملتقى 
الخليجي الخامس عش��ر لإلدارة المكتبية، في حلته 

الجدي��دة فهذا الملتق��ى، الذي س��يكون بإمكانكم 
المش��اركة فيه، حضوريًا أو عن بعد، سيكون تجمعًا 
ألفض��ل المتحدثي��ن والمدربي��ن في ه��ذا المجال، 
وفرص��ة لالطالع عل��ى أفضل الممارس��ات الحديثة 
للقطاع. من جانبه ق��ال أمين عام الملتقى الدكتور 
فهد إبراهيم الشهابي إن ملتقى هذا العام في حلته 
الجديدة يأتي بخيارين للمش��اركة، إما حضوريا وإما 
عن بعد، وذلك تسهياًل على الراغبين في المشاركة 
م��ن داخ��ل البحري��ن وخارجه��ا. وأك��د أن الملتقى 
يس��تهدف كل من مدي��ري المكاتب والس��كرتارية 
التنفيذي��ة وموظف��ي اإلدارة المكتبي��ة، وموظف��ي 

شهالء أصبعيالسكرتارية. د. فهد الشهابي

 البحرين ترحب بقرار مجلس األمن 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين 
بق��رار مجل��س األم��ن الدول��ي بتجدي��د نظ��ام 
العقوبات عل��ى اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة 
األول��ى كجماع��ة إرهابية، وإدراجه��م في قائمة 
عقوبات اليمن، وفرض حظر ارس��ال األسلحة إلى 

اليمن.

واش��ادت وزارة الخارجي��ة بق��رار مجل��س األمن 
الذي يمثل خطوة مهمة من ش��أنها أن تس��هم 
في الحد من قدرات ميليش��يات الحوثي اإلرهابية 
والهجمات العدائية التي تش��نها ضد المدنيين 
والبنية التحتي��ة المدنية ف��ي المملكة العربية 
الس��عودية واإلم��ارات العربية المتح��دة، ومنع 

اعت��داءات الحوثيي��ن المتواصل��ة على الس��فن 
التجارية وتهديدهم لخط��وط المالحة والتجارة 
العالمي��ة، مؤكدة دعم مملك��ة البحرين لجهود 
تبذله��ا  الت��ي  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
للتوصل الى حل سياس��ي لألزم��ة اليمنية ينهي 

معاناة الشعب اليمني الشقيق.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/01/watan-20220301.pdf?1646108866
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/993141
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 تنظيم الملتقى الثالث
للطاقة المستدامة مايو المقبل

تنظم وزارة ش��ؤون الكهرباء والماء 
المهندس��ين  بالتعاون مع جمعية 
الثالث للطاقة  البحرينية »الملتقى 
المصاحب«  والمعرض  المستدامة 
حضوري��ًا وافتراضي��ًا تح��ت ش��عار 
»االستدامة لمستقبل أكثر إشراقًا« 
تح��ت رعاية وزير ش��ؤون الكهرباء 
والم��اء وائل المبارك وبالتعاون مع 
برنام��ج األم��م المتح��دة اإلنمائي 
UNDP، وذل��ك ف��ي الفترة من 24 
وحتى 25 مايو 2022. بمركز الخليج 

الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.
وأكد وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء 
على أهمية هذا الملتقى الذي وجد 
القائم��ون عليه مكانة ف��ي أجندة 
الفعالي��ات والمؤتم��رات الدوري��ة 
التي تق��ام ف��ي مملك��ة البحرين، 
والذي تقرر أن يق��ام بصورة دورية 
س��نوية ضمن جهود وزارة ش��ؤون 
الكهرباء والماء لتعزيز االس��تدامة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن انطالقًا من 
االهتمام البالغ الذي توليه القيادة 
الموق��رة  والحكوم��ة  الرش��يدة 
الش��املة  المس��تدامة  بالتنمي��ة 
وتش��جيع االس��تفادة م��ن الطاقة 

النظيفة.
الثال��ث  المؤتم��ر  أن  إل��ى  وأش��ار 
والمع��رض  المس��تدامة  للطاق��ة 
المصاح��ب، سيس��لط الض��وء على 
وأه��م  الموضوع��ات  م��ن  ع��دد 
المب��ادرات المطروح��ة ف��ي مجال 
الطاق��ة المتجددة وكف��اءة الطاقة 
والسياسات المتبعة، حيث سيناقش 

الطاقة  تح��والت  المؤتمر موضوع 
المس��تدامة واالتجاه��ات العالمية 
حول الطاق��ة المس��تدامة بما في 
ذل��ك األه��داف المتعلق��ة بصافي 
واتجاه��ات  الصفري��ة  االنبعاث��ات 
مصادر الطاقة والتقنيات المتعلقة 
بتس��هيل اتجاهات الطاق��ة األكثر 
اس��تدامة، وموضوع االبتكارات في 
مجال الطاقة المستدامة والجوانب 
الفني��ة لتقني��ات مح��ددة وه��و ما 
يعتب��ر فرصة للتع��رف على أفضل 
الممارس��ات وتطويرها واستكشاف 
االبت��كارات الت��ي س��تقود العم��ل 
ف��ي العق��د الق��ادم، باإلضافة إلى 
موضوع لوائح الطاقة المس��تدامة 
والطاق��ة  والتجاري��ة،  الحكومي��ة 
المستدامة في الصناعة من الناحية 
الفنية والتجارية، فيما س��يخصص 
الملتقى جلسات توعية عن الطاقة 

س��تخصص  حي��ث  المس��تدامة 
الجلس��ة الخامس��ة إلزالة الغموض 
عن القضاي��ا التقنية المعقدة، من 

خالل مناقشة خبراء الصناعة.
م��ن جانب��ه ثّم��ن رئي��س جمعية 
المهندس��ين ضي��اء توفيقي رعاية 
وزير شئون الكهرباء والماء للملتقى 
والمع��رض المصاح��ب معب��رًا عن 
س��عادته للش��راكة والتعاون بين 
جمعية المهندس��ين ووزارة شؤون 
الكهرب��اء والماء، وم��ا نتج عنه من 
اتفاق لتنظيم هذا الملتقى بش��كل 
دوري س��نوي تح��ت رعاي��ة الوزي��ر 
بهدف نش��ر التوعية والمعرفة في 
قطاع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة 
الطاق��ة، لتعزي��ز االس��تدامة ف��ي 
مملكة البحرين، وتشجيع االستفادة 
م��ن الطاق��ة النظيف��ة ومصادرها 
المتوفرة كالشمس والهواء، كشكل 

من أشكال الطاقة المستدامة التي 
توفر متطلبات العصر دون أن يؤثر 
استخدامها على البيئة، وهو ما يحد 
م��ن الخط��ورة المتعلق��ة بتدهور 
طبق��ات األوزون. وعّبر توفيقي عن 
ش��كره للوزي��ر عل��ى ه��ذه الرعاية 
وزارة  وجه��ود  للملتق��ى  ودعم��ه 
ش��ؤون الكهرباء والم��اء في مجال 
الطاقة المس��تدامة لما تمثله من 
أهمي��ة ف��ي المش��اريع التنموي��ة، 
مشيدًا بالتعاون المثمر مع الوزارة 
ومتطلعين إلى مزيد من الش��راكة 
في مجاالت الطاقة المستدامة من 

خالل تنظيم مزيد من الفعاليات.
وم��ن جانبه دع��ا رئي��س المؤتمر 
فؤاد الش��يخ المعنيين في الجهات 
الحكومية والخبراء والمختصين في 
القط��اع العام والخاص للمش��اركة 
ف��ي هذا الملتقى واالس��تفادة منه 
لاللتق��اء  له��م  يوفره��ا  كمنص��ة 
ومعرف��ة أح��دث اتجاه��ات الطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة في جميع 
أنحاء العالم، والبحث في كيفية دمج 
التقنيات المطبقة والمستحدثة في 
هذا المجال، ومناقشة الموضوعات 
ذات العالقة في هذا الملتقى الذي 
يشارك فيه متحدثون مختصون في 
مجاالت الطاق��ة المتجددة وكفاءة 
الطاق��ة، وال��ذي يصاحب��ه معرض 
يتيح للش��ركات المحلية واإلقليمية 
والعالمي��ة الفرص��ة للتع��رف على 
الس��وق  وإمكاني��ات  اهتمام��ات 

المحلية البحرينية.

د. ضياء توفيقي وزير شؤون الكهرباء والماء

 »البحرين للتكنولوجيا«
تشارك في معرض البحرين 

للتدريب والتعليم

شاركت جامعة البحرين للتكنولوجيا في المعرض السنوي 
للتدريب والتعليم ما قبل العمل في نس��خته ال�11 والذي 
أقي��م في فن��دق الخلي��ج يوم��ي 27-28 الماضيين وذلك 
لتعريف الطلبة المتوقع تخرجهم وأولياء األمور بالجامعة 
وبرامجها األكاديمية واالعتمادات األكاديمية والمؤسسية 
الممنوح��ة لها محليًا ودوليًا، إضافة إل��ى المنح المتنوعة 

التي توفرها الجامعة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية.
ونظمت ش��ركة »ميدبوينت« المعرض تح��ت رعاية وزير 
العمل والتنمية االجتماعية جميل بن محمد علي حميدان 
وبمش��اركة عدد م��ن الجامعات والمؤسس��ات التعليمية 
والتدريبية والشركات في البحرين لعرض وتوفير الفرص 
التعليمي��ة والتدريبي��ة والوظيفي��ة المطلوبة في س��وق 

العمل.
وشارك في حفل افتتاح فعاليات المعرض رئيس الجامعة 
الدكت��ور حس��ن الم��ال إلى جانب مش��اركته ف��ي منتدى 
التعلي��م العالي وس��وق العم��ل الذي أقي��م على هامش 
المعرض في الجلس��ة الثانية من فعاليات المنتدى تحت 
عن��وان »تبلور دور تقنية المعلوم��ات في مهمة التعليم 

في الجامعات«.
وأكد عل��ى أهمية مثل ه��ذه المنتديات في جمع رؤس��اء 
الجامعات على مس��توى المملكة من أج��ل تبادل األفكار 
وتحقي��ق المزي��د م��ن التعاون م��ن أجل رفع��ة التعليم 
العالي في مملكة البحرين، وتحدث عن أهمية اس��تثمار 
التكنولوجي��ا ف��ي الفص��ول الدراس��ية خصوص��ًا في ظل 
الظ��روف غير االعتيادية مثل الفترة الت��ي مر بها العالم 

من خالل جائحة كورونا.
ون��وه بأهمي��ة التعليم الم��زدوج الذي ُيّمك��ن من تلقي 
التعليم من خالل الحضور الش��خصي في الفصل الدراسي 
أو التعل��م ع��ن بعد س��واء من المن��زل أو م��كان العمل 
وبنف��س المس��توى والفعالية واالس��تفادة، والش��ك أن 
االس��تثمار في التعليم المزدوج س��يتطلب ادوات تعليم 
فعالة وتدريب للمدرس��ين وتطوير المحت��وى التعليمي 
إضاف��ة إلى توفي��ر مختبرات لمحاكاة الفص��ول العملية، 
عالوة عل��ى أن التعليم المزدوج س��وف يمن��ح الجامعات 
الفرص��ة لالس��تفادة من كف��اءات تعليمية م��ن الخارج 
للمش��اركة في تقديم المحاضرات عن بعد مما س��يثري 
العملية التعليمية ويرفع من كفاءتها، مؤكدًا أن التعليم 
المزدوج سيكون هو الالعب األهم واألفضل في المستقبل 

المنظور والبعيد.
وعلى هامش المعرض قام وزير العمل بحضور الش��يخة 
ن��ورة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة ميدبوينت 
بتكريم الدكتور حس��ن المال رئيس جامعة UTB ورؤساء 

الجامعات بهذه المناسبة.

 انطالق البرنامج التدريبي 
لمزاولة أعمال المنفذ الخاص األحد

ف��ي إط��ار تطبيق قان��ون التنفيذ 
الجدي��د، أعل��ن معهد الدراس��ات 
القضائية والقانونية عن االنتهاء 
التدريب��ي  البرنام��ج  إع��داد  م��ن 
األساس��ي لمزاولة أعم��ال المنفذ 
الخ��اص، والذي س��يبدأ يوم األحد 
الق��ادم الموافق 6 م��ارس 2022، 

عبر تقنية االتصال المرئي.
الع��دل  وزي��ر  مستش��ار  وق��ال 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف - 
المكل��ف بمتابعة ش��ئون معهد 
والقضائية،  القانونية  الدراس��ات 
البرنام��ج  أن  مجب��ل،  محم��د 
التدريبي تم تصميمه بما يغطي 
المهنة  الجوانب األساس��ية لهذه 
الجديدة المساندة ألعمال محاكم 
والتي تتطل��ب محتوًى  التنفي��ذ، 
تدريبي��ًا نظريًا وعملي��ًا متخصصًا 
ومكثف��ًا يتناول مختل��ف المعارف 

المنفذ  الالزمة ألعمال  والمهارات 
الخاص.

وبين أن البرنامج سيتضمن إجراء 
تقيي��م نهائ��ي للمتدربين، حيث 
يع��د اجتي��از ه��ذا البرنام��ج أحد 

المتطلب��ات األساس��ية للحص��ول 
الخ��اص،  المنف��ذ  رخص��ة  عل��ى 
ذاك��رًا أن م��دة البرنام��ج تتكون 
من 20 س��اعة تدريبية، بمشاركة 
ع��دد م��ن المدربي��ن ذوي الخبرة 
والقض��اة  المستش��ارين  م��ن 
س��يتضمن  كم��ا  والقانونيي��ن، 
الُمتدربين على  البرنام��ج إط��الع 
عم��ل إدارة التنفيذ ب��وزارة العدل 
واألوقاف من  اإلسالمية  والشؤون 
بإجراءات  والمرتب��ط  الواقع  خالل 

العمل الُمرخصة للمنفذ للخاص.
وق��ال إن المحاضرين س��يقدمون 
خ��الل البرنامج نظ��رة عامة حول 
قان��ون التنفي��ذ وتط��وره، وم��ن 
ث��م التركيز بش��كل أساس��ي على 
تقس��يمات ومواد القانون الجديد 
له،  تنفي��ذًا  الص��ادرة  والق��رارات 
والتي س��تتضمن مح��اوره أعمال 

المنف��ذ الخاص وأتعاب��ه، وموانع 
التنفي��ذ واألم��وال الت��ي ال يج��وز 
الحج��ز عليها، والرقاب��ة من خالل 
التنفيذ،  قاض��ي محكم��ة  قرارات 
بموج��ب  الص��ادرة  والق��رارات 
ق��رارات  واس��تئناف  التظلم��ات 
التنفي��ذ، واإلدارة والتفتيش على 

المنفذ الخاص ومساءلته.
كما ستركز الورش التدريبية على 
التعري��ف بإج��راءات التنفيذ على 
والعق��ارات، وكذل��ك  المنق��والت 
إجراءات التنفيذ العيني، باإلضافة 
إلى ش��رح كيفية استخدام النظام 
لعم��ل  المعتم��د  اإللكترون��ي 
والصالحي��ات  الخ��اص،  المنف��ذ 
في��ه، وبيان خطوات ب��دء إجراءات 
التنفي��ذ واتخ��اذ اإلج��راءات م��ن 
خالل��ه، باإلضافة إلى اس��تعراض 

آلية إعداد التقارير الدورية.

محمد مجبل

 »حمد الجامعي« يدشن أحدث 
عالج لنزيف البواسير بالقسطرة

ق��ال قائ��د مستش��فى الملك حمد 
الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان 
بن عطي��ة اهلل آل خليف��ة أن وحدة 
األش��عة التداخلي��ة بالمستش��في 
ق��د ب��دأت ف��ي اس��تقبال وع��الج 
البواس��ير بالقس��طرة  حاالت نزيف 
العالجي��ة، وه��ي تع��د م��ن أحدث 
الوس��ائل المبتكرة في علم األشعة 
التداخلي��ة والت��ي أصبح��ت متاحة 

حاليًا بالمستشفى.
وأشار أن هذه التقنية حققت نتائج 
مذهلة في عالج الكثير من الحاالت 
التي تم استقبالها في المستشفى، 
مؤك��دًا أن مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي س��باق دائم��ًا ف��ي نقل 
البروتوك��والت  أح��دث  وتطبي��ق 
والتقنيات في العالج بهدف تقديم 
أفض��ل الخدم��ات الطبي��ة لجمي��ع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.
إبراهي��م  وائ��ل  الدكت��ور  وأف��اد 
استش��اري ورئيس قس��م األش��عة 
بمستشفى الملك حمد الجامعي أنه 
حس��ب الدراس��ة الحديثة أصبح من 
الممكن تعريف البواس��ير الشرجية 
على أّنها األوعية الدموية الملتهبة 
والمنتفخة الموجودة إّما حول فتحة 
الش��رج أو ف��ي الج��زء الّس��فلّي من 
المس��تقيم، حيث يت��م تروية هذه 
األوعي��ة الدموية من خالل ش��ريان 
المس��تقيم العلوي والذي ينقس��م 
إل��ى أربع��ة ش��رايين بحي��ث يقوم 
كل واح��د منهما بتغذي��ة منطقة 
محددة من ه��ذه األوعية الدموية، 
وف��ي حال حدوث نزي��ف فإن مصدر 
ه��ذا النزي��ف يكون من خ��الل هذه 
الش��رايين المغذية، مفيدًا أن هذه 

األوعية الدموية تعمل مع العضلة 
العاصرة بالشرج للتحكم في عملية 
الخ��روج ومن��ع حدوث أي تس��ريب، 
باإلضافة إلى التحكم في منع خروج 
الغازات من المس��تقيم، وبناًء على 
مكان حدوث البواس��ير تّم تقس��يم 
البواسير إلى نوعين رئيسيين: األول 
هو البواسير الخارجية والتي تتكون 
تحت الجلد الُمحيط بفتحة الشرج، 
مّم��ا يجعله��ا أكث��ر إزعاج��ًا نتيجة 
تهّيج وت��آكل الجل��د الُمغّطى لها، 
والنوع الثاني هو البواسير الداخلية 
والت��ي تتكّون ف��ي بطانة الش��رج 
المستقيم.  والمنطقة السفلية من 
كما أش��ار الدكتور وائ��ل أن الطرق 
التقليدي��ة لعالج البواس��ير تختلف 
على حس��ب نوع البواسير وحجمها، 
فبعض الحاالت ق��د تتطلب العالج 
والت��ي يمكنها  الموضع��ي فق��ط 
التخفي��ف م��ن الش��عور باأللم من 
دون االحتي��اج ألدوي��ة طبية وتزول 
من تلقاء نفس��ها ف��ي غضون أّيام 

قليلة، مع ض��رورة االلتزام بالّراحة، 
وعدم حمل األشياء الثقيلة والتي قد 
يش��ّكل ضغطًا على المنطقة. وفي 
بعض حاالت البواسير الشديدة فإن 
األمر يتطّلب عالج��اً ُمكّثفًا؛ وهناك 
العديد من الوسائل المتاحة لعالج 
مث��ل هذه الحاالت مث��ل إجراء ربط 
 Rubber« المطاط��ي  الش��ريط 
المعالج��ة  أو   ،»Band Ligation
 »Sclerotherapy« بالتصلي��ب 
أو الع��الج باالس��تئصال الجراح��ي 
»Surgical Removal« حي��ث يتم 
اس��تئصال ه��ذه األوعي��ة الدموية 
جراحيًا باستخدام وسائل متعددة. 
وق��د تس��تغرق فت��رة التعافي في 
ما  للبواس��ير  التقليدية  العملي��ات 
ُيق��ارب الثالث��ة أس��ابيع، وتحت��اج 
بعض األدوية الطبية للتخفيف من 

الشعور باآلالم بعد إجراء العملية.
إال أنه باس��تخدام التقنية الحديثة 
فإن  بالقس��طرة  البواس��ير  لع��الج 
المريض ال يعاني من تلك المشاكل، 

حي��ث تت��م عملية القس��طرة تحت 
التخدي��ر الموضع��ي، م��ن دون أي 
ش��ق جراحي أوربط أو تدخل عالجي 
من خ��الل فتحه الش��رج، وذلك عن 
طريق إدخ��ال القس��طرة من خالل 
ش��ريان الفخ��ذ وص��واًل للش��ريان 
المغذي لألوعية الدموية المس��ماه 
 )Corpus cavernosum recti(
وهي األجزاء المس��ؤولة عن حدوث 
البواس��ير، ويتم غلق هذه الشرايين 
الطبي��ة،  الحلزون��ات  باس��تخدام 
مما ي��ؤدي إلى تقلي��ل تدفق الدم 
الزائد لهذه المنطقة، والذي يؤدي 
بدوره إلى إيقاف النزيف. وتستغرق 
هذه العملية حوالي س��اعة ويغادر 
المري��ض المستش��فى بع��د 8-6 
ساعات من اإلجراء، ومن دون حدوث 
أية مضاعفات أو التأثير بأي ش��كل 
من األش��كال على الوظيفة الحيوية 
لهذا الجزء أثناء أو بعد اإلجراء وذلك 
عل��ى عك��س العملي��ات التقليدية 
لعالج البواسير. حيث أوضح الدكتور 
وائ��ل أن هذه العملي��ة قد صنفت 
بحسب الدراسات العلمية على أنها 
م��ن أكثر العملي��ات أمان��ًا ونجاحًا 
لعالج البواس��ير.  ويجدر بالذكر أن 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
يضاهي الدول الكبرى في تدش��ين 
التقنيات والوس��ائل الحديثة لعالج 
الح��االت ف��ي مختل��ف التخصصات 
وم��ن ضمنها عالج البواس��ير، حيث 
ب��دأت ه��ذه التقنية في االنتش��ار 
ف��ي كثي��ر م��ن المراك��ز الطبي��ة 
العال��م والتي  المتخصص��ة ح��ول 
لديه��ا الك��وادر واإلمكان��ات لعمل 

مثل هذا اإلجراء.

د. وائل إبراهيمقائد مستشفى الملك حمد

 »المنتدى األخضر« 
 بالخليج العربي يحذر

من أخطار »األستروجين«

انطلقت في كلية الدراس��ات العليا بجامعة الخليج العربي أعمال 
سلس��لة منتدي��ات »المقهى األخض��ر« وهي سلس��لة منتديات 
تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا البيئة، يقدمها أكاديميون 
من جامعة الخليج العربي بمش��اركة طلبة الدراس��ات العليا في 
التخصصات البيئية، وبمش��اركة باحثي��ن ومتخصصين يمثلون 

مختلف األطراف ذات العالقة.
وبينت رئيس��ة قسم الموارد الطبيعية الدكتورة سمية يوسف أن 
إط��الق المقهى األخضر يهدف إلى تفعيل الش��راكات والتواصل 
وتبادل الخبرات والمعلومات بي��ن أعضاء الهيئة األكاديمية في 
قسم الموارد الطبيعية والبيئة من جانب، والباحثين والمهتمين 
واألط��راف ذات العالق��ة محليًا وإقليمي��ًا ودوليًا م��ن جانب آخر، 
من خالل عقد سلس��لة من الفعاليات واألنش��طة والندوات التي 
تناقش قضايا بيئية واجتماعية واقتصادية ذات أهمية للمجتمع 

الخليجي.
وأضاف���ت، ته��دف المنتدي��ات إلى نش��ر الوع��ي وتعزيز جهود 
تحقي��ق أه��داف التنمية المس��تدامة، والتوعية به��ا خاصة في 
هذه الفترة التي تتركز فيها الجهود إقليميًا وعالميًا نحو حماية 
البيئ��ة والتقليل من آثار تغير المناخ والتي تتزامن مع فترة عقد 
مؤتمر األطراف العالمي للمناخ COP26 في اس��كتلندا، وكذلك 

منتدى الشرق األوسط األخضر بالرياض.
إلى ذلك، قدم أس��تاذ التقني��ة الحيوية البيئية في جامعة الخليج 
العربي الدكتور وائل المس��لماني، جهود بحثي��ة رائدة قام بها 
فريق علمي من برنامج التقني��ة الحيوية البيئية بجامعة الخليج 
العرب��ي حيث تك��ون الفريق البحث��ي من أخصائيي��ن مختبرات، 
وطالب��ات دكت��وراه م��ن البحري��ن و الكويت. حيث قام بدراس��ة 
المعالجة البيولوجية لهرمونات األستروجين في بعض محطات 

معالجة مياه الصرف الصحي بالبحرين.
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شركات تحلية مياه ترفع أسعار عبوة »5 جالون« ٪8.8
أنس األغبش «

 زادت ع��دد م��ن ش��ركات تحلي��ة المي��اه المحلي��ة، س��عر العبوة س��عة 
»5 جال��ون« نقدًا، اعتبارًا من اليوم، ليص��ل إلى 900 فلس بداًل من 800 
فلس، وأخرى من 900 فلس إلى دينار عما كان في الس��ابق، بزيادة تقدر 

بحوالي %8.8.

وأكد مركز خدمة العمالء في إحدى الش��ركات، أن سبب رفع األسعار يعود 
إلى زيادة كلفة اس��تيراد المواد الخام مع تقديم جودة أعلى، مش��يرًا في 
الوقت نفس��ه إلى أن الش��ركة تق��ّدم كوبونات بأس��عار مخّفضة يمكن 
للزبائن االس��تفادة منه��ا. وأبدى عدد من العمالء اس��تغرابهم من رفع 
األس��عار في هذا التوقيت، خصوصًا وأن األس��عار كانت ثابتة، موضحين 

أنهم تفاجؤوا بإعالن الشركة عزمها رفع األسعار اعتبارًا من اليوم.

إجراءات لحماية البحرينيين من التسريح والفصل التعّسفي

 حميدان: تحويل أجور جميع العمال
 بـ»الخاص« في مواعيدها إلكترونيًا

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية، جميل 
حميدان، أن تدش��ين نظام حماية األجور من 
قبل هيئة تنظيم س��وق العم��ل، والذي يلزم 
أصحاب األعم��ال بتحويل أج��ور عمالهم في 
المواعيد المقررة إلى البنوك المعتمدة التي 
يختارونه��ا، تم تطبيقه على 3 مراحل، أولها 
ف��ي ماي��و 2021 وتش��مل أصح��اب األعمال 
مم��ن لديهم أكثر م��ن 500 عامل، فيما تم 
تطبي��ق المرحلة الثانية في س��بتمبر2021 
وتش��مل أصحاب األعمال الذين لديهم 50-
499 عام��اًل، بينما تم إطالق المرحلة الثالثة 
في يناي��ر 2022 وتش��مل أصح��اب األعمال 

الذين لديهم 1-49 عاماًل. 
وأض��اف ل�»بن��ا«، أن التوجيه��ات الس��امية 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد المف��دى، 
وكذلك اإلجراءات والمب��ادرات التي اتخذتها 
الحكوم��ة، برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بش��أن س��وق العمل، 
س��اهمت ف��ي تعزي��ز الحماي��ة االجتماعية 
للعم��ال البحرينيي��ن ف��ي منش��آت القط��اع 
الخ��اص، بم��ا في ذل��ك ضمان اس��تقرارهم 
وظيفيًا كأفراد منتجين ومساهمين بفعالية 
ف��ي دفع عجل��ة التنمية الش��املة في البالد، 
فضاًل عن استثمار طاقات الشباب والخريجين 
الجدد ودع��م فرص إدماجهم ف��ي الوظائف 
النوعية في مختلف القطاعات اإلنتاجية وهو 
ما تحقق عب��ر البرنامج الوطني للتوظيف في 

نسخته الثانية. 
وأك��د ح��رص الوزارة عل��ى االرتق��اء بالعمل 
الخي��ري والتنم��وي من خ��الل الش��راكة مع 
المنظمات األهلية التي تقوم بتنفيذ العديد 
من المبادرات الخالقة وتقديم المس��اعدات 
للعدي��د م��ن فئ��ات  الخيري��ة واإلنس��انية 
المجتم��ع، فض��اًل ع��ن حرصها عل��ى توفير 
أفض��ل خدم��ات الرعاي��ة لكب��ار المواطنين 

وجودة حياة المسن في مملكة البحرين.
ولف��ت، إلى أن اس��تقرار س��وق العمل يأتي 
ضم��ن أهم مقوم��ات التنمية المس��تدامة، 
وبالتال��ي فإن تحقيق األمان الوظيفي للقوى 
العامل��ة الوطنية وضمان اس��تقرارها مهنيًا 
وحمايتها من التس��ريح والفصل التعّس��في 
من العم��ل يأتي عل��ى رأس أوليات البحرين 
كسياسة واستراتيجية وطنية، ال يقتصر فيها 
ال��دور على وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
فحس��ب، ب��ل يمتد إل��ى جميع الش��ركاء في 

الجهات الحكومية والقط��اع الخاص وغيرها 
من الجهات ذات العالقة. 

وأوضح، أن البحرين وفرت البيئة التشريعية 
التي تضم��ن االس��تقرار الوظيف��ي للعامل 
البحريني، وإعط��اءه األفضلية في البقاء عند 
تس��ريح جزء من العمال في المنش��أة، حيث 
تتخذ ال��وزارة العديد من اإلج��راءات لحماية 
العم��ال البحرينيي��ن من التس��ريح والفصل 
التعّس��في، إلى جان��ب حرصها عل��ى تعزيز 
الحوار االجتماعي بين أطراف اإلنتاج وتشجيع 
العم��ل النقابي، وتش��جيع التس��وية الودية 
للمنازعات العمالية، نظ��رًا ألهمية ذلك في 

المحافظة على استقرار سوق العمل.
وأش��ار إلى أن ذلك، يأتي بالتوازي مع ما يتم 
من إجراءات إدارية وتنفيذية أخرى للتأكد من 
التزام المنشآت بتوفير بيئة العمل الصالحة 

والداعمة الستقرار العمالة الوطنية.
ولف��ت، إل��ى أن الحكومة تح��رص على طرح 
العدي��د من المب��ادرات والخط��ط الوطنية، 
التي تدعم اس��تقرار العمالة الوطنية وسوق 
العمل في مختلف الظ��روف، ولعل أبرز مثال 
عل��ى ذل��ك ما ت��م من دع��م ألج��ور العمال 
البحرينيين خالل جائحة كورونا في المنشآت 
المتضررة من الجائحة بهدف تعزيز استقرار 
ه��ذه العمالة في وظائفه��ا، فضاًل عن دعم 

أجور العمال البحرينيين الذين يتم توظيفهم 
في القطاع الخاص م��ن قبل صندوق العمل 
»تمكين« بواقع 70% من األجر خالل الس��نة 
األول��ى و50% من األجر خالل الس��نة الثانية 
و30% م��ن األج��ر خالل الس��نة الثالث��ة، ما 
ساهم في اس��تمرار توظيف الموارد البشرية 

الوطنية خالل الجائحة.
ويع��د نظ��ام التأمي��ن ض��د التعّط��ل م��ن 
أب��رز األنظم��ة الحكومية التي تس��اهم في 
االس��تقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، وذلك 
من خالل االس��تفادة م��ن تعويض التعطل 
في حالة الفصل، حيث يمنح العامل المسّرح 
تعّس��فيًا تعويض التعط��ل بواقع 60% من 
أج��ره المؤم��ن عليه ولمدة تس��عة أش��هر، 
باحتس��اب معدل أجره الش��هري خالل ال�12 
ش��هرًا الس��ابقة لفصله وبم��ا ال يتجاوز ألف 

دينار.
علمًا أن المزايا الت��ي يقدمها نظام التأمين 
ضد التعطل للعام��ل المفصول ال تقف عند 
حد الحصول على التعويض المذكور، بل يتم 
إلحاقه بال��دورات التدريبي��ة إذا كانت هناك 
حاجة لتدريبه، باإلضافة إلى ترشيحه لفرص 
العمل المناسبة تمهيدًا إلدماجه مجددًا في 

سوق العمل.
وعن مراقبة الش��ركات والمؤسسات لضمان 

التزامه��ا بقان��ون العم��ل، أوض��ح أن��ه تم 
تكثيف الزيارات التفتيشية بهدف التأكد من 
التزام أصحاب األعمال بأحكام قانون العمل 
ف��ي القط��اع األهلي رق��م 36 لس��نة 2012 
وتعديالته والق��رارات المنفذة ل��ه، وهو ما 
يت��م من خالل تكثي��ف الزيارات التفتيش��ية 
الدوري��ة أو الزي��ارات التفتيش��ية بن��اًء على 

شكوى عمالية.
وبش��أن ع��دد ع��دد الباحثي��ن ع��ن عم��ل 
ال��وزارة، أك��د الوزي��ر أن  المس��جلين ل��دى 
الحكوم��ة تعمل على العدي��د من المبادرات 
والبرام��ج الت��ي من ش��أنها تعزي��ز أفضلية 
المواطن وجعل��ه الخيار األول ف��ي التوظيف 
في س��وق العمل، حيث بل��غ عددهم 15182 
مواطنًا من حملة مختلف المؤهالت الدراسية 
ف��ي 2021، منوهًا بأن ه��ذا العدد غير ثابت 
ومتح��رك، نظ��رًا لطبيع��ة حرك��ة الداخلين 
لسوق العمل والمتوظفين والخريجين الجدد 

وغيرها.
وعن مس��تجدات البرنام��ج الوطني للتوظيف 
2.0 ومس��اهماته ف��ي توظي��ف المواطنين 
ف��ي القطاع الخ��اص، أكد أن مجل��س الوزراء 
أقر البرنام��ج الوطني للتوظيف في نس��خته 
الثاني��ة مطل��ع الع��ام 2021 لدم��ج الكوادر 
الوطنية ف��ي القطاع الخاص وتعزيز أفضلية 
البحرين��ي في التوظيف ف��ي القطاع الخاص، 
من خالل توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 

آالف فرصة تدريبية في العام 2021. 
بالتع��اون  قام��ت  ال��وزارة  أن  إل��ى  وأش��ار 
والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد 
من المبادرات والسياسات س��عيًا للنجاح في 
تحقي��ق الع��دد المس��تهدف م��ن التوظيف 
المتوظفي��ن  ألج��ور  وبدع��م  والتدري��ب، 
م��ن خ��الل البرامج، حي��ث بل��غ إجمالي عدد 
المتوظفين البحرينيين ف��ي القطاع الخاص 
الع��ام الماض��ي 26,344 متوظف��ًا بفض��ل 
التعاون والدع��م الكبير الذي القت��ه الوزارة 
م��ن أصح��اب األعم��ال، الذين حرص��وا على 
التعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق األعداد 
المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤولية 

وطنية مشتركة.
يذكر أن��ه وفق خط��ة التعاف��ي االقتصادي 
الت��ي تضمن��ت أولوي��ة لخل��ق ف��رص عمل 
واعدة وجعل المواطن الخيار األول في س��وق 
العم��ل، فإن ال��وزارة مس��تمرة ف��ي تنفيذ 
الخطة الهادفة إل��ى توظيف 20 ألف مواطن 
بحريني وتدريب 10 آالف بحريني سنويًا حتى 

ع��ام 2024. ونح��ن متفائل��ون بالنجاح في 
تحقيق هذا العدد في التوظيف لما لمس��ناه 
لدى ش��ركائنا، الس��يما أصحاب األعمال، من 
مسؤولية وحس وطني، وحرص على التعاون 

في إنجاح المبادرات الوطنية.
م��ن جان��ب آخ��ر، أوض��ح الوزي��ر، أن ع��دد 
حت��ى  البحري��ن  ف��ي  األهلي��ة  المنظم��ات 
ديسمبر2021 والمسجلة رسميًا لدى الوزارة، 
بل��غ 650 منظمة، بما فيه��ا الجمعيات التي 
تقدم المساعدات الخيرية واإلنسانية وتقوم 
بجم��ع األموال، حيث تم خ��الل العام 2021، 
من��ح 218 ترخيصًا للجمعي��ات لهذا الغرض 
اإلنس��اني، علمًا بأن الوزارة تقوم باإلش��راف 
والرقاب��ة عل��ى المنظمات من خ��الل إصدار 
تراخيص جمع األموال وإرس��الها واستالمها 

من الخارج.
وعن م��دى نجاح صندوق العم��ل االجتماعي 
األهلي في تنفيذ رس��الته، أكد أن الصندوق 
س��اهم واختص في تقديم اإلعانات المالية 
للجمعيات والمؤسس��ات الخاصة، إلى جانب 
س��عيه لمس��اعدة الجمعي��ات والعمل على 
تحقيق أهدافها التنموية بما يخدم المجتمع 
البحريني، وهو يعتمد عل��ى ميزانية تقررها 
الدول��ة، باإلضافة إلى أي��ة تبرعات أو هبات 

يتلقاها لتحقيق غاياته التنموية النبيلة.
ولف��ت إل��ى أن الصندوق، يق��وم بتوزيع منح 
ع��دة للجمعي��ات عل��ى أن تجت��از منافس��ة 
تعلنه��ا ال��وزارة من خ��الل المرك��ز الوطني 
لدعم المنظمات األهلية التابع لها عن طريق 
تقديم مش��روعات تطّوعية اجتماعية تخدم 
المجتم��ع المحلي، حي��ث تق��وم المنظمات 
الفائزة بتمويل مش��روعاتها عن طريق هذه 

المنح.
وفيم��ا يتعل��ق، بأب��رز جه��ود ال��وزارة ف��ي 
مج��ال توفي��ر الخدمات لكبار الس��ن، أش��ار 
إل��ى أن ال��وزارة حالي��ًا تعم��ل عل��ى تعزيز 
البرام��ج والخدم��ات الت��ي تقدمه��ا لفئ��ة 
كب��ار المواطني��ن، حي��ث ستش��هد المرحلة 
المقبلة إنش��اء وتشغيل الدور واألندية لكبار 
المواطني��ن وذلك بعد نجاح ه��ذه التجربة، 
وس��يتم وض��ع كاف��ة اإلج��راءات والخط��ط 
الت��ي تدعم هذا التوجه، حي��ث تقوم الوزارة 
باإلش��راف على تقديم أفضل الخدمات لهذه 
الفئ��ة العزي��زة والمقدرة ف��ي 13 من الدور 
واألندي��ة في مختلف مناط��ق البحرين تقوم 
على خدم��ة ورعاي��ة الوالدين وج��ودة حياة 

المسن.

بالتنسيق مع »السلمانية الطبي« وجمعية السكلر

 »روتاري المنامة« يدعم إنشاء مركز 
األبحاث والتدريب بـ»أمراض الدم الوراثية«

قدم نادي روتاري المنام��ة بالتعاون مع جمعية 
الس��كلر بحض��ور ممثل��ي وزارة الصح��ة ومرك��ز 
أم��راض الدم الوراثي��ة تجهيزات مرك��ز األبحاث 
والتدري��ب في مركز أم��راض ال��دم الوراثية في 

مرحلتيه األولى والثانية.
وتمثل دعم نادي روتاري المنامة لمركز األبحاث 
والتدريب بمركز أمراض الدم الوراثية في توفير 
األثاث والمعدات التشغيلية األساسية مع توفير 

أجهزة كمبيوترات محمولة.
وذل��ك في إط��ار التعاون المش��ترك بي��ن نادي 
الطب��ي  الس��لمانية  المنام��ة ومجم��ع  روت��اري 
وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، وضمن 
التعاون الدائم بين الجمعية ووزارة الصحة لرفع 

جودة الخدمات المقدمة لمرضى السكلر.
وعب��ر ممثل نادي روتاري المنام��ة فريد بدر عن 
س��عادته الكبيرة بالش��راكة مع جمعية البحرين 
لرعاية مرضى السكلر ووزارة الصحة في تدشين 
المرحلتي��ن األول��ى والثاني��ة لمرك��ز األبح��اث 
والتدري��ب الذي يعنى بمرضى فقر الدم المنجلي 
»الس��كلر« في البحرين، ويهدف إل��ى رفع كفاءة 
العاملي��ن في المج��ال الصحي بمختل��ف الكوادر 
ومقدم��ي الخدم��ات الصحي��ة لمرضى الس��كلر 
وال��ذي يتناس��ب وتوجيهات الحكومة الرش��يدة 
بجعل البحري��ن مركزًا متميزًا في تقديم الرعاية 

للخلية المنجلية.
من جانبه، أبدى األمي��ن العام لجمعية البحرين 
لرعاية مرضى السكلر زكريا الكاظم فخره واعتزازه 
بالش��راكة النوعية مع نادي روتاري المنامة الذي 
ق��دم ويقدم كثيرًا من الدعم للمش��اريع النوعية 
في مختل��ف أنحاء ومناطق البحرين، وبالخصوص 
مع جمعية الس��كلر عبر المشاريع التي تصب في 
مصلحة المرضى وتطوير ج��ودة الرعاية الطبية 

المقدمة.
وأكد الكاظم »استمرار الشراكة مع وزارة الصحة 
التي عقدناها منذ س��نوات س��عيًا في رفع جودة 
الخدم��ات الصحي��ة المقدم��ة لمرضى الس��كلر 
لتكون أنموذجًا يحتذى في مختلف دول العالم«.

 وبين أن فكرة وتأسيس مركز لألبحاث والتدريب 
في مرك��ز أم��راض ال��دم الوراثية بالس��لمانية 
يأتيان منس��جمين مع توج��ه الحكومة في جعل 
البحري��ن مركزًا متميزًا في تطوي��ر الرعاية حول 
الخلية المنجلية وأن تكون مركزًا إقليميًا معتمدًا 
للتدري��ب وزيادة فهم تحديات المرض وتس��ريع 
وتيرة األبحاث وتطوير الدواء من خالل المشاركة 
ف��ي التج��ارب الس��ريرية المختلفة وبالش��راكة 
م��ع كثير من صناع الدواء والذي س��يلقي بظالله 
عل��ى 27 مليون فرد يعيش��ون مع س��مة الخلية 
المنجلية فضاًل على إسهامات البحرين في تغيير 
حياة كثير من أطفال إفريقيا والعالم حيث قدرت 

منظمة الصح��ة العالمي��ة أن 75% من األطفال 
المولودين بس��مة الخلي��ة المنجلية في األطفال 

قد ال يعيشون حتى سن الخامسة.
وأض��اف: »سنش��هد هنا كثي��رًا من المناقش��ات 
والدراس��ات وتب��ادل الخب��رات التي من ش��أنها 
أن تغي��ر الفه��م الدولي والعلمي لس��مة الخلية 

المنجلية«.
وأوضح أن م��ا يميز البحرين أنه��ا تعتمد النهج 
الحديث في تطوي��ر الرعاية الصحية بالش��راكة 
مع المري��ض من خالل جمعيات تمثيل المريض 
ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي كن��ادي روتاري 
المنام��ة وإذ نقدر عاليًا لإلخ��وة الكرام في نادي 
روتاري المنامة إيمانهم بالخطوات النوعية التي 
بادر بها النادي من خالل الدعم الس��خي والالفت 
طيلة الس��نوات الماضية وقد جاء هذا المش��روع 
نتيجة تطوير بنك األف��كار وترجمتها على أرض 

الواقع.

 »الهالل األحمر«: تفعيل 
 طاقات المتطوعين

ودمجها في العمل اإلغاثي

نظمت لجنة الشباب والناشئة في جمعية الهالل األحمر البحريني 
أول ملتقى حواري من نوعه بعنوان »ملتقى الش��باب« بمشاركة 
رؤس��اء وأعضاء مختلف لجان الجمعية، وذلك بهدف استكش��اف 
مواهب الشباب ومهاراتهم في مجاالت متنوعة ومناقشة كيفية 
االس��تفادة منها ف��ي مختلف مجاالت العمل اإلغاثي واإلنس��اني 

الذي يقوم به الهالل األحمر البحريني داخل وخارج البحرين.
وبينت رئيسة لجنة الشباب والناشئة الدكتورة نيلوفر جهرمي أن 
الملتقى يمثل انطالقة من أجل العمل على تطوير مهارات جميع 
متطوعي الجمعية بحس��ب توجهاتهم واهتماماتهم، وذلك من 
خالل عق��د ورش عمل تخصصية له��م، ومواصلة تطوير وصقل 
مهاراتهم، إضافة إلى مس��اندتهم وتقدي��ر جهودهم المتميزة 
في خدمة المجتمع. وكشفت د. جهرمي أن جمعية الهالل األحمر 
البحريني س��تعقد هذا الملتقى شهريًا وذلك لمناقشة التطورات 
وتقييم وتصويب األداء ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب وإثراء 

تجربة الجميع في مختلف مجاالت العمل التطوعي.
وقد اس��تعرض »ملتقى الش��باب« ال��ذي أقيم ف��ي مقر جمعية 
اله��الل األحمر بالمنطقة الدبلوماس��ية عدد من تجارب رؤس��اء 
وأعض��اء لجان الجمعي��ة ح��ول بداياتهم في العم��ل التطوعي 
باله��الل األحم��ر وكيف تمكن��وا من تطوي��ر أدائه��م ومواصلة 
عطاءه��م، إضاف��ة إل��ى األث��ر اإليجاب��ي للعم��ل التطوعي على 

مسيرتهم التعليمية والمهنية والحياتية بشكل عام.
يذكر أنه تنفيذًا لسياس��ات الحركة الدولية المتعلقة باالهتمام 
بالش��باب وتش��جيعهم على االنخراط في أعم��ال الهالل األحمر 
والصليب األحمر كعمل تطوعي أنش��أت جمعي��ة الهالل األحمر 
البحرين��ي ف��ي الع��ام 1992 لجن��ة للش��باب والناش��ئة إلتاحة 
الفرصة للش��باب والناش��ئة في المش��اركات المحلي��ة والدولية 
وقامت بتأس��يس فرق طالبية لنش��ر مب��ادئ الحركة، كما قامت 
بتنظيم عدة محاضرات وورش عمل وأنش��طة صيفية متخصصة 
باإلضافة إلى تنفيذ برامج ف��ي الخدمات العامة وجمع التبرعات 
خ��الل الحمالت الت��ي تقوم بها الجمعية تلبي��ة لبعض النداءات 

اإلنسانية التي تتلقاها.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/01/watan-20220301.pdf?1646108866
https://alwatannews.net/article/993059
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/993041
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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مدينة التنين تختتم حملة »امسح واربح« الترويجية
اختتمت مدين��ة التني��ن البحرين، أكبر 
مركز تس��وق للبيع بالجمل��ة والتجزئة 
بمملك��ة البحرين، حملته��ا الترويجية 
الحصرية »امس��ح وارب��ح« بنجاح، والتي 
منحت م��ن خاللها المئات من قس��ائم 

التسوق المجانية لزبائنها.
ومنح��ت الحملة، والتي اس��تمرت طيلة 
الفترة م��ا بي��ن 17-26 فبراير 2022، 
بقس��ائم  الف��وز  فرص��ة  للمتس��وقين 
تس��وق مقابل كل 10 دنانير ينفقونها 
في مدين��ة التنين البحري��ن خالل فترة 
الحملة الترويجي��ة، وقد خصصت لذلك 
قس��ائم تس��وق بقيمة إجمالي��ة بلغت 

1,000 دينار يوميًا.
وقد تأهل جميع المتس��وقون كجزء من 

الحملة للحصول على بطاقة امسح واربح 
إلكتروني��ة مقاب��ل كل 10 دناني��ر يتم 
إنفاقها لفرصة الفوز بقس��ائم التسوق 
المجانية. وربح المئات من المتسوقين 
المحظوظين قس��ائم بقيمة 5 دنانير أو 
10 دناني��ر أو 20 دينارًا، والتي أنفقوها 
في التس��وق من مجموعة واس��عة من 
المتاج��ر في مدين��ة التني��ن البحرين، 
وذلك باالختيار من بين مجموعة شاملة 
م��ن المنتجات، منها المالبس الجاهزة، 
واألحذي��ة، والحقائب، واإلكسس��وارات، 
والمكياج، واأللع��اب، واألثاث، ومالبس 
األطفال، واآلالت واألجهزة، ومواد البناء، 

واإللكترونيات وغيرها الكثير. 
وعكس��ت حملة »امس��ح وارب��ح« تقدير 

مدين��ة التني��ن البحري��ن للمتس��وقين 
نظير ثقتهم ووالئهم.

 كم��ا س��اهمت ف��ي تعزي��ز مكانتها 
الرائدة كإحدى أكثر وجهات التس��وق 
مملك��ة  ف��ي  المفضل��ة  العائلي��ة 
البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ابق��وا عل��ى تواص��ل دائ��م م��ع مدينة 
التني��ن البحرين لإلطالع على آخر األخبار 
والع��روض والمنتج��ات الجدي��دة عب��ر 
متابعة صفحات مدينة التنين الموثقة 
االجتماع��ي  التواص��ل  منص��ات  عل��ى 
)DragonCityBahrain( على فيس��بوك، 
إنستغرام  على   )dragoncitybahrain(و
و)Dragon City Bahrain( على يوتيوب.

 طلبة »الخليج العربي« يطلقون 
حملتهم السنوية للتبرع بالدم األربعاء

ُيطل��ق طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج 
العرب��ي األربعاء المقبل الحملة الس��نوية للتبرع بالدم 
بالتع��اون مع عمادة ش��ؤون الطلب��ة بالجامعة، والتي 
تأت��ي في إطار تعزيز دور جامع��ة الخليج تجاه المجتمع 
المحل��ي بم��ا يتماش��ى م��ع المس��ؤولية المجتمعي��ة 
المتمثل��ة ف��ي م��د ي��د الع��ون والمس��اعدة للمرضى 

والمستشفيات في البحرين.
وقال��ت المش��رفة االجتماعي��ة بعمادة ش��ؤون الطلبة 
عائش��ة الس��بيعي: »إن الحملة س��تنطلق يوم األربعاء 
المقبل 2 مارس بالتنس��يق مع مجمع السلمانية الطبي 
ومستش��فى الملك حم��د الجامعي، وس��تكون مفتوحة 

لجمي��ع الراغبي��ن في التب��رع، متوقعة أن تش��هد هذه 
الحملة إقبااًل ملحوظًا من قبل موظفي الجامعة وطالبها 
والمتبرعين من خارج الجامعة، لطالما شهدت الحمالت 
الس��ابقة نجاحًا وتفاعاًل كبيرًا ي��دل على تحقق األهداف 
اإلنس��انية النبيلة للحملة. مؤكدًة إلى أن هذه الحمالت 
الس��نوية ه��ي بمثابة التدري��ب العمل��ي لطلبة الطب 
الذي��ن يش��اركون بفاعلية في تنظي��م الحملة واإلعداد 

المسبق«.
من جانبه، أكد أحد الطالب المسؤولين والمشاركين في 
الحملة بالسنة الخامسة بكلية الطب والعلوم الطبية أن 
الحملة هذا العام ستكون متنوعة بحسب سيتم تقديم 

عرض تاري��خ لتطور حم��الت التبرع بالدم عب��ر الزمن، 
كما س��يتم التعريف بش��روط وموانع التبرع بالدم، إلى 
جانب عرض مجسمات تش��رح الطريق الصحيحة للتبرع 
بمش��اركة عدد م��ن الممرضي��ن واألخصائيي��ن الذين 
س��يتأكدون أواًل من س��المة المرش��حين للتب��رع، كما 
سيرافق الحملة مسابقات وتوزيع هدايا على المتبرعين.
ه��ذا، وسيش��ارك الطلب��ة بالتع��رف عل��ى أن��واع الدم، 
وطرق فحص الدم، وفرز المقب��ول والصالح منه للتبرع، 
وس��يطلعون من خالل فح��ص العينات عل��ى األمراض 
السائدة وطريقة الكشف عن السكري وضغط الدم، وما 
هي طبيعة ونوعية األمراض التي تحتاج إلى نقل الدم.
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أشاد بمستوى التعاون الوثيق مع الدفاع المدني

 محافظ الجنوبية: تعزيز الشراكة 
المجتمعية وترسيخ دعائم األمن والسالمة

استقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليف��ة آل خليفة بحضور نائب 
المحافظ العميد عيسى بن ثامر الدوسري، 
عددًا من ضباط وأفراد اإلدارة العامة للدفاع 
المدني، وذلك تقدي��رًا لجهودهم المبذولة 
ف��ي تعزيز الش��راكة المجتمعي��ة واألمنية 
ف��ي مختل��ف البرام��ج والمب��ادرات األمنية، 
وبالتزام��ن مع االحتف��ال بالي��وم العالمي 
للدفاع المدني الذي يوافق األول من مارس 

من كل عام.
وأكد سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية 
حريص��ة على تعزي��ز الش��راكة المجتمعية 
واألمنية وترس��يخ دعائم األمن والس��امة 
من خال تبن��ي واحتضان البرامج التوعوية 
الهادف��ة، تنفيذًا لتوجيه��ات وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
ومواصل��ة التنس��يق والتعاون م��ع مختلف 
األجهزة األمنية لنش��ر الوعي والس��امة في 

مختلف مناطق المحافظة.
كما قام س��مو المحافظ بتكري��م عدد من 

ضباط وأفراد اإلدارة العامة للدفاع المدني 
وذلك بالتزامن مع االحتفال باليوم العالمي 
للدف��اع المدن��ي، مش��يدًا س��موه بال��دور 
الذي يقوم��ون به في الحف��اظ على األرواح 
والممتل��كات وتعزي��ز الوع��ي بش��كل عام 
لجميع أفراد المجتمع، وبمس��توى الجاهزية 
وس��رعة االس��تجابة التي يتحل��ون بها من 
خال دورهم الفاعل في التعاون والتنس��يق 
األمني الوثيق في سلسلة الحمات التوعوية 
والمبادرات الهادفة التي تقيمها المحافظة، 
مؤكدًا سموه استمرارية الشراكة والتنسيق 

مع مختلف الجهات األمنية.
م��ن جهته��م، أع��رب الحضور م��ن ضباط 
المدن��ي  للدف��اع  العام��ة  اإلدارة  وأف��راد 
ع��ن ش��كرهم وتقديره��م لس��مو محافظ 
المحافظ��ة الجنوبي��ة عل��ى تكريم��ه لهم، 
ولمس��اهماته في تعزيز الش��راكة األمنية 
والمجتمعية ومواصل��ة الجهود في تحقيق 
األم��ن والس��امة وف��ق أعلى المس��تويات 

األمنية المتقدمة.

محافظ الشمالية: ترسيخ القيم 
والوعي بمفهوم المدن الصحية

علي  الش��مالية  أكد محافظ 
عبدالحس��ين  الش��يخ  ب��ن 
العصفور عل��ى أهمية اليوم 
الخليج��ي للم��دن الصحي��ة، 
وعلى دوره في ترسيخ القيم 
الوعي  وتعزيز  والمفاهي��م، 
بمفه��وم الم��دن الصحي��ة 
وال��ذي  المجتمع��ات،  ف��ي 
يس��هم في رفع ج��ودة حياة 
إلى  والمقيمين  المواطني��ن 

مستويات متقدمة. 
اليوم  بمناس��بة  ذل��ك  ج��اء 

الخليجي للمدن الصحية الذي س��تحتفل به دول مجلس التعاون 
الخليج��ي هذا العام ألول مرة تحت الش��عار »مدن صحية وتنمية 

مستدامة« ويصادف األول من شهر مارس.
وأعرب عن شكره وعرفانه إلى حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإلى 
 الحكومة بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وإلى 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، على 
الدعم والمس��اندة والتوجي��ه في تنفيذ مب��ادرة الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتم��اء الوطني التي أطلقها، وترس��يخ قي��م المواطنة 
»بحرينن��ا« وتنفيذ برنام��ج المدن الصحية، مؤك��دًا أن االحتفاء 
بهذه المناس��بة تعد إضافة نوعية لسلسلة المناسبات الوطنية 

التي تحتفل بها البحرين كل عام.
وأش��ار إلى أن المملكة تتمتع بمنظومة صحية متطورة، بفضل 
االس��تراتيجيات الحكيم��ة المنبثقة من ال��رؤى الملكية الثاقبة، 
والتي تجلت بش��كل واضح خال التعامل مع جائحة كورونا، حتى 
نالت البحرين اإلشادة الدولية والمحلية في تجربتها الفريدة في 
إدارة أزمة كورونا، وذلك بجعل صحة اإلنس��ان أولوية، باإلضافة 
لتوفي��ر الحكومة للخدمات الصحي��ة المتكاملة من فحص وعاج 
وتطعي��م ورعاية طبية مجانية متاحة وقريب��ة للجميع على قدم 
المس��اواة، مقدمًا ش��كره وتقديره إلى وزيرة الصحة فائقة بنت 
س��عيد الصال��ح، وجميع منس��وبي وزارة الصح��ة، ومكتب المدن 
الصحي��ة بال��وزارة، عل��ى جهوده��م ومتابعاتهم ط��وال الفترة 

الماضية في سبيل اعتماد عالي مدينة صحية.

محافظ الشمالية

205 أسر مستفيدة يوميًا

 الكويتي: حماية 1.8 مليون وجبة
من الهدر منذ تأسيس »حفظ النعمة«

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف الرئيس التنفي��ذي لجمعية 
حفظ النعم��ة أحم��د الكويتي عن 
أن��ه ت��م حف��ظ 1,768,330 وجبة 
ومنتج��ًا غذائي��ًا م��ن اله��در من��ذ 
تأس��يس الجمعية، وق��د تم حفظ 
غذائي��ًا  ومنتج��ًا  وجب��ة   374,682
لعام 2021، أي ما يعادل 121,718 
المطبوخ  كيلوجرامًا، وكان للطعام 
النصي��ب األكب��ر فيها حي��ث بلغت 
كمية الطع��ام المطبوخ المحفوظ 
من اله��در 237,643 وجب��ة، فيما 
الغذائي��ة  الم��واد  كمي��ة  بلغ��ت 
الجافة المحفوظة 115,252 منتجًا 
غذائي��ًا، كما بلغت كمية المحفوط 
من الس��وائل 21,787 عب��وة مياه 

وعصير. 
تصري��ح  ف��ى  الكويت��ي  وأض��اف 
ل�»الوطن«، أن دعم الجمعية وصل 
إلى 205 أس��ر مستفيدة من الدعم 

أس��رة  و1800  يومي��ًا،  المس��تمر 
مس��تفيدة من الدعم المتقطع، و5 
آالف عام��ل م��ن العمال��ة الوافدة، 
متطلعين إلى زيادة نشاط الجمعية 
وضم جمي��ع المتقدمي��ن للحصول 

على الدعم خال هذا العام.
والم��واد  المناس��بات  أن  وأوض��ح 
الغذائي��ة احتلت المرك��ز األول من 
كمي��ة الوزن المحف��وظ من الهدر، 
تليه��ا األس��واق االس��تهاكية في 
المركز الثاني ث��م المطاعم وأخيرًا 

المقاهي.
وبّي��ن أنه ف��ي س��ياق المب��ادرات 
بالتع��اون مع  الش��رائية  الخيري��ة 
منصة طلب��ات والمتبرعي��ن عليها 
وم��ن منص��ات التبرع األخ��رى فقد 
مجموع��ه  م��ا  الجمعي��ة  وزع��ت 

64,463 بين وجبات وسال غذائية.
وق��ال إن الجمعية تس��تعد إلطاق 
2022، لمواصلة  مبادراتها للع��ام 
العطاء في خدمة الوطن والمجتمع 
البحريني، ش��اكرًا جمي��ع الداعمين 
لها والمتبرعين الذين أسهموا في 
اس��تدامة عمل الجمعية والوصول 
إل��ى أهدافه��ا، والش��كر موص��ول 
لقيادتن��ا الحكيم��ة، وعلى رأس��ها 
حضرة صاح��ب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المف��دى، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
وس��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل 
خليف��ة ممثل جالة الملك لألعمال 

اإلنسانية وشؤون الشباب.

أحمد الكويتي

 تكريم 22 معلمة حاصلة 
على شهادة الخبرة 

التكنولوجية من مايكروسوفت

احتفلت مدرسة سمو الش��يخة موزة بنت حمد آل خليفة 
الش��املة للبن��ات بالحص��ول عل��ى تصنيف »المدرس��ة 
مايكروس��وفت  ش��ركة  م��ن  للتكنولوجي��ا«  الحاضن��ة 
العالمي��ة، ونيل 22 معلمة ش��هادة المعل��م الخبير من 

الشركة ذاتها.
ُيذك��ر أن 14 مدرس��ة بحريني��ة ق��د حصلت حت��ى اآلن 
عل��ى تصني��ف الم��دارس الحاضن��ة للتكنولوجي��ا م��ن 
مايكروس��وفت، اعتراف��ًا بتميزه��ا ف��ي توظي��ف ط��رق 
واس��تراتيجيات رقمية معاصرة وحديثة لتحسين نتائج 
الطلب��ة، وتش��جيع اإلب��داع واالبتكار في فض��اء التعّلم، 
ومواكب��ة مهارات الق��رن الحادي والعش��رين، وذلك من 

خال تعاون جميع الكوادر المدرسية.

 »مشاريع األمل« تستثمر 
في »بيتو لألثاث« بـ106 آالف دوالر

ال��ذراع  األم��ل،  مش��اريع  أعلن��ت 
األم��ل، عن  لصن��دوق  االس��تثمارية 
استثمارها في مش��روع »بيتو« الذي 
يخت��ص بصناع��ة األث��اث ذو الجودة 
العالية وبتصاميم حديثة وبس��يطة 
بالش��راكة  وذلك  وأس��عار مائم��ة، 
م��ع القط��اع الخ��اص وضم��ن جولة 
اس��تثمارية بقيم��ة 106,000 دوالر 
خ��ال الحلق��ة األخي��رة م��ن برنامج 
ُيباش��ر مش��روع »بيت��و«  »بيب��ان«. 
صناع��ة منتج��ات األث��اث م��ن داخل 
مملك��ة البحرين، ويمتلك المش��روع 
رؤي��ة طموح��ة للنم��و والتوس��ع إلى 
الخ��ارج. كما يقدم »بيت��و« مجموعة 
متنوعة من قطع األث��اث التي تجمع 
بين األناقة والبس��اطة واالس��تخدام 
العمل��ي وه��ي متوفرة بأس��عار في 
المتن��اول لتلب��ي مختل��ف احتياجات 
ومتطلب��ات العماء. ويتم إنتاج أثاث 
»بيتو« باستخدام أرقى مواد الخشب 
والحديد، وتتضمن الخزانات ومكاتب 
التلفزي��ون وغيره��ا العديد من قطع 

األثاث المنزلية والمكتبية.
ع��رض  األم��ل  مش��اريع  وقّدم��ت 
استثماري مشترك لمش��روع »بيتو« 
بمش��اركة خالد الحمادي من ش��ركة 
ديفيدن��د جيت كابيت��ال. وتم كذلك 

التعاون مع ش��ركة »BMMI« لتعزيز 
توّس��ع المشروع عبر االس��تفادة من 
فرصة التوزيع اإلقليمي التي س��تتيح 
للوص��ول  »بيت��و«  أه��داف  تحقي��ق 
إل��ى األس��واق اإلقليمية. كم��ا تلّقى 
إل��ى  لانضم��ام  عرض��ًا  المش��روع 
برنام��ج ُمس��رِّعة األعم��ال م��ن قبل 
محمد العالي. وبالحديث حول حصول 
االس��تثمار  ع��رض  عل��ى  المش��روع 
الُمش��ترك، قال أحمد حميد، مؤسس 
»بيتو«: »نس��عى عبر مشروع »بيتو« 
إل��ى توفي��ر منتج��ات أث��اث رفيع��ة 
تطلع��ات  تائ��م  وبقيم��ة  الج��ودة 
بالتزامن  العم��اء، وذلك  وإمكانيات 
م��ع اإلقب��ال الكبي��ر عل��ى تصامي��م 
األثاث ذات الطابع البس��يط والُممّيز. 

وسيس��اهم االس��تثمار الُمق��ّدم من 
ديفيدن��د  وش��ركة  األم��ل  مش��اريع 
جي��ت كابيت��ال، بفتح أب��واب وفرص 
جديدة للنمو على المس��توى المحلي 
جهودن��ا  س��يعزز  مم��ا  واإلقليم��ي، 
للتوّس��ع عل��ى نط��اق أكب��ر«. وم��ن 
جانبها قالت المدير العام لمش��اريع 
األم��ل فجر الباج��ه ج��ي: »ُنولي بالغ 
االهتمام بتحديد ومتابعة المشاريع 
ذات اإلمكانيات الواعدة والتي تحظى 
بقابلي��ة للنمو والتوّس��ع بقيادة رّواد 
األعم��ال المبدعين، وُيعتبر مش��روع 
»بيت��و« نم��وذج مثال��ي له��ذا النوع 
من المش��اريع. وقد ب��دأ أحمد وبتول 
رحلته��م ف��ي »بيت��و« له��دف تلبية 
احتياج��ات العم��اء م��ع التركيز على 

توفي��ر المنتجات بأس��عار مناس��بة، 
باإلضافة إل��ى تحفيز تقّدم وتوّس��ع 
المش��روع، حي��ث ُتوجت مس��اعيهم 
بالنجاح لتعكس مدى عزيمة ومرونة 
رواد األعم��ال البحرينيين. ومن خال 
»بيب��ان«،  برنام��ج  ف��ي  المش��اركة 
استطاع »بيتو« أن يستقطب عروض 
االس��تثمار م��ن جه��ات اس��تثمارية 
اس��تراتيجية، بجانب اكتساب فرصة 
ُممّيزة لتطوير المشروع والوصول به 

إلى األسواق اإلقليمية«.
وأضافت فجر: »يفتح برنامج »بيبان« 
آف��اق جديدة م��ن الف��رص ألصحاب 
المشاريع واألعمال، وقد أتاح لمشروع 
»بيت��و« فرص��ة االنضم��ام لبرنامج 
ُمسرِّعة األعمال، ليستفيد من إرشاد 
وتوجيه خب��راء صناعيي��ن يتمتعون 
بسجل حافل من اإلنجازات والنجاحات 
مؤسس��و  وس��يحظى  القط��اع.  ف��ي 
»بيت��و« بالدع��م المتواص��ل خ��ال 
عملهم على توس��يع نطاق المشروع 
ولتحقي��ق النج��اح عل��ى الصعيدي��ن 

اإلقليمي والعالمي«.
وكانت لجنة المستثمرين في الحلقة 
األخيرة للموس��م األول م��ن »بيبان« 
مؤلف��ة من خال��د الحم��ادي ومحمد 

العالي وسامي العباسي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/01/watan-20220301.pdf?1646108866
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/993075
https://alwatannews.net/article/993052
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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فــوز البحرين بالمركز الثاني في مســابقة القرآن الكريم  
بالجزائــر إنجاز يعكس تميز مراكــز التحفيظ في البحرين 

واهتمامها بكتاب اهلل. 
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ُكِشَف الَمْسُتْوُر
وأخيرًا ُفِتَح باب »الجهاد األزرق« هل سمعتم به من قبل؟ 

حين ُيَجنَُّد شخص عيونه زرقاء وشعره أشقر للدفاع عن ظلم في مكان ما، 
ال هو بلده وال ينتمي لجنس��يته ولكن ربما ينتم��ي لعرقه أو للونه، فهو 
يسمى »تطوعًا« أما حين يتبنى آسيوي أو عربي هذا الموقف فهو مجاهد 

إرهابي. 
التصنيف هنا حس��ب لون الجلد، مسموح لك إذا لونك أبيض شعرك أشقر 
عيونك زرقاء، ممنوع عليك إن كنت أس��مر وش��عرك أس��ود أجعد وعيونك 

سوداء!  
كيف لهذا العالم أن يعطي لنفسه الحق بتقييمنا وتدريسنا بل بمعاقبتنا 
إن نحن مارسنا التمييز أو عدم المساواة أو االنتقاص من حقوق اإلنسان، 
ونحن نرى سوءته وهو عاٍر من كل زيف، حتى أنه ال يبالي أن يخصف عليه 

ورقًا ليداري بها سوءته؟ 
مراس��لون أوربيون لقنوات تلفزيونية شهيرة يصرحون علنًا وبكل صفاقة 
عن تمييزهم لإلنسان األوروبي عن اإلنسان العربي أو األفغاني فالتغراف 
البريطانية كتبت »إنها حرب ضد أناس أوروبيين يشبهوننا ويستخدمون 

النتفلكس واالنستغرام، وليست حربًا ضد بالد بعيدة وفقيرة«.
اإلعالم الفرنس��ي »نحن ال نتحدث هنا عن سوريين بل عن أوروبيين مثلنا 

يحاولون النجاة بحياتهم«.
مراس��ل السي بي اس »أوكرانيا ليس��ت العراق وال سوريا وال أفغانستان، 

هذا بلد متحضر ودولة أوروبية وال يصح أن يحدث فيها مثل هذا«.
وأحد المس��ؤولين »أن��ا متأثر جدًا وأنا أش��اهد أوروبيين ذوي عيون زرقاء 

وشعر أشقر ُيقَتُلوَن يوميًا«.
رئي��س وزراء بلغاريا يقول، الالجئون األوكرانيون ليس��وا الالجئين الذين 
اعتدن��ا عليهم إنهم أوروبي��ون مثقفون ومتعلم��ون وال يملكون ماضيًا 

غامضًا كأن يكونوا إرهابيين«.
ه��ل التمييز له وصف آخر غير هذا؟ ه��ل تم اختراع توصيف للتمييز جديد 
ولم نس��مع ب��ه؟ أيحق لهذا الغ��رب األوروبي أن يقيمن��ا ناهيك أن يصدر 

أحكامًا ضدنا؟ 
ث��م نأتي للتناقض في المواقف وم��ن أبرز صورها التي ظهرت ونحن في 
األيام األولى لهذه الحرب في الرياضة حيث تم قبول إقحام السياس��ة في 
الرياض��ة وق��د كانت إلى األمس محرم��ة عليها، فيعاق��ب أي العب يعبر 
عن رأيه السياس��ي في المالعب حتى وقت قريب، فإذا بالتعبير مس��موح 
ويصفق له، وإذا بالعقوبات توضع بناء على المواقف السياسية ال بناء على 

المخالفات الرياضية، فتشطب أسماء وتوقف مباريات وتمنع منافسات. 
بعد ذلك نأتي للش��ركات العمالقة عابرة الحدود فتس��خر لخدمة أهداف 
سياس��ية كش��ركة س��بيس إكس التي وفرت اإلنترنت المجان��ي لتزويد 
أوكرانيا بها بعد مناشدة وزير المعلوماتية اليلون ماسك صاحب الشركة. 
كل الممنوعات ُرِفَع عنها القلم وكل ما كانوا يحاس��بوننا عليه س��محوا به 
وكما قلنا مازالت الحرب في أيامها األولى وكشفت لنا كل هذا القبح فماذا 

سنرى في األيام القادمة؟ 
إنما هي رس��الة لمن كان يرى في كل ما هو غربي ذهبًا يلمع ويحاول أن 
يرضيهم أو يعجبوا به ويمنحوه ش��هادة التحضر ربما هذه فرصة أن يرى 
الحقائق ويعيد النظر بهويته وقيمه ومبادئه العربية واإلسالمية ويعيد 

تقييم نفسه ويمنحها بعضًا من التقدير.

الصدفة تقود مصورًا للفوز 
بجائزة خليفة بن زايد

بصورة نخلة و»ساقية«من المياه استطاع المصور 
السعودي عبدالرحمن البرية أن يفوز بجائزة الشيخ 
خليف��ة بن زايد ضمن مس��ابقة »النخلة في عيون 
العالم« في دورتها 13، التي ش��اركت فيها 1064 
ص��ورة م��ن 363 مص��ورًا يمثل��ون 24 دولة حول 
العال��م، ليحصل على المركز الثال��ث للفئة األولى 

»نخلة التمر«.
وفي حديثه مع »العربية.نت« عن الصورة الفائزة، 
ق��ال إن األمر كان محض صدفة، موضحًا »أنه كان 
م��ع أصدقائه ف��ي حائل، ولم يك��ن يرغب في أخذ 
الكاميرا الرتباطه بمناسبة، لكنه قرر في آخر لحظة 

أخذها«.
ولف��ت إلى أنه بعد دخوله حائل وصل إلى إحداثية 
خاطئة من خالل »خرائط غوغل« اسمها »عقدة«، 
لكنه اندهش م��ن جمال المنظ��ر، فالتقط صورة 
لنخل��ة خلفها ش��الل ماء، وهو موقن أنها تناس��ب 
جائزة خليفة بن زايد. لتحقق تلك اللقطة بالفعل 

نجاحًا مميزًا.
كما أض��اف أنه مول��ع بتصوير الت��راث والطبيعة 

والمدن، وحصل على 19 جائزة محلية ودولية.
إل��ى ذل��ك، أوضح أنه ش��ارك في مع��ارض عديدة 
على مس��توى الوطن والعالم، س��اعيًا إلى إبراز كل 
م��ا هو جميل في الس��عودية، الت��ي تتميز بفرادة 

تضاريسها.
وأك��د أن لديه العديد من الص��ور التي القت رواجًا 
وانتش��ارًا، منها ص��ور اإلب��ل والبحي��رات، وصورة 
الرياض التي انتشرت انتش��ارًا واسعًا وعلق عليها 
وزي��ر الثقافة ووزير الترفيه، ووصلت مش��اهداتها 

إلى 6 ماليين على حساباته على مواقع التواصل.

بعد 48 يومًا من عرسها
 زوجة تطلب الخلع بسبب

أصوات غريبة من الزوج أثناء األكل
أقام��ت زوجة مصري��ة دعوى خلع عل��ى زوجها 
أمام محكمة األس��رة، مطالبة التفريق بينهما 
الس��تحالة عيش��هما المش��ترك ألس��باب ف��ي 
مقدمته��ا األصوات التي يصدره��ا زوجها وهو 

يأكل.
وبررت س��بب الدع��وى أن زوجها يخ��رج أصواتًا 
غريبة أثناء األكل، وهذا األمر يجعلها ال تتمكن 

من األكل معه وتشعر باالنزعاج.
وقالت أمام قاضي محكمة األس��رة إنها تزوجت 
من��ذ 48 يومًا زواجًا تقليدي��ًا، وأن زوجها يعمل 
محاس��بًا خارج مصر، وأنه خ��الل فترة الخطوبة 
كان دائمًا خارج مصر ولم تلتِق به أبدًا، فكانت 
تتح��دث معه عبر مواق��ع التواصل االجتماعي، 
حت��ي جاء قب��ل موعد زفافهما ب�4 أيام بس��بب 

ظروف عمله بالخارج.

وأكدت أنها تحملت س��فره أثناء فترة الخطوبة 
واكتفت بالتعرف عليه عبر اإلنترنت.

وأضافت الزوجة أنها عقب زواجها بيوم الحظت 
أن زوجه��ا يخرج أصوات��ًا أثناء تناول��ه الطعام 
وهذا األمر يس��بب إزعاجًا ش��ديدًا لها، وعندما 
كانت تلفت انتباه��ه لذلك األمر، كان يتهمها 

بالسخرية منه والتقليل من شأنه.
وتابع��ت الزوجة أنها أثناء تن��اول وجبة الغداء 
برفق��ة زوجها نش��بت بينهما مش��ادة كالمية 
بس��بب اعتراضها على طريق��ة تناوله الطعام 
والص��وت ال��ذي يخ��رج من فم��ه أثن��اء تناوله 
الطع��ام. وانته��ت المش��ادة بطل��ب الزوج��ة 
الطالق لكن الزوج رفض وس��خر منها، مما أثار 
غضب الزوجة، التي توجهت إلى محكمة األسرة 

لرفع دعوى خلع ضده.

محمد يتحدى ظروفه الصحية 
لتحقيق حضور دراسي متميز

نجح الطالب محمد جاس��م أحمد من الصف الثاني بمدرس��ة 
س��ترة االبتدائية للبني��ن في تحقيق حضور دراس��ي متميز، 
متج��اوزًا ظروف��ه الصحي��ة المتمثل��ة ف��ي مرض الس��كري 
وصعوبة النطق وتش��تت االنتباه، وذلك بدعم استثنائي من 
معلم نظام الفصل عبداهلل حس��ن سند، والمرشد االجتماعي 

عباس عبداهلل.
وعّبر ولي األمر عن ش��كره وتقدي��ره وامتنانه للدور التربوي 
واإلنس��اني ال��ذي تضطلع ب��ه المدرس��ة، والذي ب��دد لديه 
المخاوف بش��أن قدرة محمد على مواصل��ة تعليمه بالصورة 
المطلوبة، مثنيًا على الدعم والمس��اندة والمتابعة الحثيثة 
والتواص��ل م��ع كل الجه��ات المعنية، ورس��م برنامج عالجي 

للتكّيف المدرسي للطالب والنمو األكاديمي والشخصي.
وأض��اف: »تم احت��واء ابني وإش��راكه في الحياة المدرس��ية، 
حتى تمكن من االنتظ��ام بدوام كامل واالندماج مع زمالئه، 
فأصبح يبادر ويركز أكثر في الصف، وازدادت ثقته في التحدث 
والق��راءة، بمتابعة معلم نظام الفصل عب��داهلل، إضافًة إلى 
دور المرشد االجتماعي عباس في دعم الطالب نفسيًا وصحيًا، 
وترتيب زيارات داعمة له في المنزل والمدرسة، وإشراكه في 

فعاليات محببة إليه وفي الرحالت المدرسية«. 

 مركز الفنون يحتضن معرض 
»مذكرات مرئية« للفنان العريفي اليوم

يحتض��ن مركز الفنون معرض »مذك��رات مرئية: بين 
الشكل والتجريد« للفنان البحريني راشد العريفي، حيث 
يفتح المعرض أبوابه اليوم الثالثاء في تمام الس��اعة 

7:00 مساًء، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر.
وتقي��م هيئة البحري��ن للثقافة واآلثار ه��ذا المعرض 
الفردي للفنان العريفي تقديرًا لفوزه بالجائزة الثانية 
في معرض البحرين الس��نوي للفنون التش��كيلية لعام 
2020. ويتضمن مع��رض »مذكرات مرئية« مجموعة 
من األعمال الفنية التي تقّدم استجابة بصرية للسلوك 
الحضري والممارس��ات االجتماعي��ة والعادات الثقافية 
في البحرين. وتع��د األعمال الفنية في المعرض عبارة 
ع��ن منتج��ات ثنائية لمنهجي��ة الفنان االستكش��افية 

للسرد القصصي الالخطي.

 هجمات إلكترونية تشل 
مصانع تويوتا و13 ألف سيارة بخطر

قالت ش��ركة تويوتا موتور إنها س��تعلق جميع 
عملي��ات المصان��ع المحلية الي��وم الثالثاء، مما 

سيفقدها إنتاج نحو 13 ألف سيارة.
ويأتي ذلك بع��د تعرض إحدى الش��ركات التي 
ت��ورد له��ا قط��ع غي��ار بالس��تيكية ومكون��ات 

إلكترونية إلى ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني.
ولم تتوفر حت��ى اآلن معلومات عن الجهة التي 

تقف وراء الهجوم أو الدافع لذلك.
 ويأتي الهجوم بعد انضمام اليابان إلى الحلفاء 
الغربيين في تضييق الخناق على روس��يا بسبب 
غزوه��ا ألوكرانيا، على الرغم م��ن أنه لم يتضح 

على اإلطالق ما إذا كان الهجوم يرتبط بذلك.
وقال متحدث باس��م الش��ركة الموردة، كوجيما 
إندس��تريز كوربوريش��ن، إنه يبدو أن��ه نوع من 
الهج��وم اإللكترون��ي، في حين وص��ف متحدث 
باس��م تويوت��ا م��ا حدث بأن��ه »تعط��ل لنظام 

التوريد«.

ويأت��ي وق��ف اإلنتاج ف��ي الوقت ال��ذي تتصدى 
فيه أكبر ش��ركة لصناعة الس��يارات ف��ي العالم 
الضطراب��ات سلس��لة التوري��د في جمي��ع أنحاء 
العال��م الناجمة عن جائحة كوفيد التي أجبرتها 
وش��ركات صناعة السيارات األخرى على تخفيض 
اإلنتاج. وش��هدت تويوتا هذا الشهر أيضًا توقف 
بع��ض إنتاجها ف��ي أمريكا الش��مالية بس��بب 
نقص قطع الغيار الناجم عن احتجاجات س��ائقي 

الشاحنات الكنديين.

 دراسة بجامعة البحرين
تقدم عالجًا لمرضى السكري

اس��تنتجت دراس��ة طبية في جامعة البحرين أن االنخفاض 
ف��ي مس��تويات األحم��اض األميني��ة ق��د يك��ون مرتبطًا 

باضطرابات الغدة الدرقية لدى مرضى السكري.
واقترحت الدراس��ة - التي شاركت بها رئيسة قسم العلوم 
المتكامل��ة بكلي��ة العل��وم الصحي��ة والرياضي��ة بجامعة 
البحرين الدكتورة رب��اب عبدالوهاب في المؤتمر الخامس 
للطب الباطني والس��كري والسمنة )IMDO(، الذي عقد في 
الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2022 - استخدام هذه النتائج 
لتحديد نوعية عالج مرضى السكري، أو استخدام األحماض 
األمينية كمكم��الت غذائية لتحس��ين إدارة المرض، ومنع 
المضاعفات في المس��تقبل. وقالت: »عملت الدراسة على 
قياس مس��توى البالزما في ثالثة عش��ر حمضًا أمينيًا لدى 
بحرينيي��ن مصابي��ن بم��رض الس��كري، باس��تخدام جهاز 
تحليل كروماتوجرافي عالي الكفاءة RP-HPLC، باإلضافة 

الى قياس نس��بة الس��كر والدهون في الدم. وأوضحت أنه 
تمَّ تحليل النتائج باس��تخدام عدة نماذج إحصائية الختبار 
21 متغي��رًا، بم��ا ف��ي ذلك األحم��اض األميني��ة، لمعرفة 

المتغيرات المرتبطة بمرض السكرى.
وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في مستوى البالزما من 
الفينيل أالنين لدى المرضى، مقارنة بالمجموعة الضابطة، 
وانخفاضًا كبيرًا في مستويات أربعة من األحماض األمينية 
غير األساس��ية وه��ي: الجليس��ين، والغلوتامي��ن، وحمض 

األسبارتيك، والتيروسين.
ويستخدم جهاز الكروماتوجرافي في مجاالت عديدة منها: 
التقنية الحيوي��ة، والتحاليل الصيدالنية، وتحاليل األغذية، 
وتحاليل بقايا المبيدات الحشرية، وبقايا المضادات، وبقايا 
الملوث��ات العضوية البيئية، ويس��تخدم أيضًا في الكيمياء 

ومستحضرات التجميل، وفي الطاقة والبيئة. د. رباب عبدالوهاب

ثالث فوز عالمي لكتاب »البحرين من خالل بطاقات البريد«

3 ميداليات للبحرين في معرض لندن للطوابع
فاز كتاب »البحرين من خالل البطاقات البريدية« 
لمؤلف��ه يون��س الكوهج��ي الرئي��س الس��ابق 
لجمعية البحرين لهواة الطوابع بميدالية فضية 
ف��ي مع��رض لندن الدول��ي للطوابع ال��ذي يقام 
مرة كل عش��ر س��نوات، ويعتبر من أهم معارض 

الطوابع على مستوى العالم.
وكان��ت جمعي��ة البحرين له��واة طواب��ع البريد 
قد ش��اركت في فعاليات »مع��رض لندن الدولي 
للطوابع« حيث تم اإلعالن عن فوز البحرين بثالث 
ميداليات في ه��ذه الفعالية الكبيرة التي أقيمت 
بمش��اركة عارضي��ن وه��واة من مختل��ف قارات 

العالم.
وبجان��ب فوز الكتاب المذكور حقق عضو جمعية 
البحرين للطواب��ع فؤاد ش��يرازي ميدالية فضية 
»تط��ور  بعن��وان  مش��اركته  وكان��ت  مذهب��ة، 
خدم��ات البري��د بالبحرين خ��الل اإلدارة الهندية 

والبريطاني��ة«، بينم��ا ن��ال خالد عل��ي درويش 
ميدالية برونزية لمش��اركته بعنوان »اإليروغرام 

وتاريخ قرطاسية البريد في البحرين«.
يذكر أن الميدالية الت��ي حققها كتاب »البحرين 
م��ن خ��الل البطاق��ات البريدي��ة« تعتب��ر ثالث 
ميدالي��ة بع��د الميدالية البرونزي��ة في معرض 
بانك��وك الدولي للطوابع ع��ام 2016 والميدالية 
الفضي��ة الكبيرة في معرض الش��ارقة اإلقليمي 
نفس الع��ام، ويتكون الكتاب م��ن 400 صفحة 

باللغتين العربية واإلنجليزية.
وتعب��ر هذه الجائ��زة ثالث جائ��زة يحصل عليها 
الكت��اب بس��بب تفرد محت��واه، إذ يعتب��ر جهدًا 
توثيقيًا استثنائيًا للبطاقات البريدية التي كانت 

شاهدة على تطور البحرين عبر الحقب واألزمنة.
وأش��ار الكوهجي إلى أن الكتاب يحتوي على أكثر 
م��ن 400 بطاقة، وهو يعتبر األول من نوعه في 

المملكة والثاني على مستوى الخليج العربي من 
بعد كتاب مشابه في الكويت.

ويرصد الكتاب عبر مئات من البطاقات البريدية 
التي صدرت خ��الل العقود الماضية التطور الذي 
شهدته البحرين عمرانيًا وبشريًا، وأبرز معالمها 
الجغرافي��ة والحضاري��ة وأهم كبار الش��خصيات 
الذي��ن أثروا الحي��اة فيها وخاصة عل��ى الصعيد 

السياسي والثقافي واالجتماعي.
وق��ال رئيس الجمعية محم��د جناحي إن جمعية 
البحري��ن لطواب��ع البري��د حريص��ة دائم��ًا على 
المش��اركة ف��ي المع��ارض الخليجي��ة والعربية 
والدولي��ة من خالل مش��اركات إعض��اء الجمعية 
الذي��ن يحرص��ون عل��ى الرق��ي بالهواي��ة عب��ر 
تواجدهم ف��ي المحافل العالمي��ة، حيث تمكنت 
الجمعي��ة طيل��ة الس��نوات الماضي��ة من حصد 

العديد من الجوائز والميداليات والشهادات.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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جزاءات تأديبية ضد 9 من “األمن العام”
انخفاض الشكاوى الواردة لـ “التحقيق الخاصة”

أفـــاد تقريـــر وحدة التحقيـــق الخاصة 
2021 أن الوحـــدة تلقـــت مـــن  للعـــام 
بـــوزارة  العســـكرية  المحاكـــم  إدارة 
الداخلية جزاءات تأديبية صادرة في 
5 قضايـــا مختلفـــة ضد 9 مـــن أعضاء 
قوات األمن العام، ســـبق للوحدة وأن 
أحالتهـــم إلدارة المحاكـــم العســـكرية 
لتوقيـــع الجـــزاء التأديبـــي المناســـب 

عليهم.
وتنوعـــت الجـــزاءات التأديبيـــة علـــى 
الشـــفوي،  واإلنـــذار  الخدمـــة،  إنهـــاء 
مـــن  والخصـــم  الكتابـــي،  واإلنـــذار 
الراتب، والتوبيخ واللوم، حيث بلغت 

نسبة اإلدانة 100 %.
وأشـــار التقرير إلى أن عدد الشـــكاوى 
المحالة إلى المحاكم المختصة خالل 
تـــم  3 قضايـــا  العـــام الماضـــي بلغـــت 
إحالتهـــا للمحاكـــم الجنائيـــة، ضمت 7 
متهميـــن، موزعيـــن علـــى 4 أفـــراد و3 
ضبـــاط، فيما بلغ عدد القضايا المحالة 
للمحاكم العســـكرية بـــوزارة الداخلية 
قضيـــة  التأديبـــي  الجـــزاء  لتوقيـــع 

واحدة، ضمت 3 ضباط متهمين.
وذكـــر التقريـــر الذي يصـــدر ألول مرة 
بعـــد 10 ســـنوات علـــى إنشـــاء وحدة 
العامـــة،  بالنيابـــة  الخاصـــة  التحقيـــق 
أنه بلـــغ عدد المتهمين والمشـــتبه بهم 
أفـــراد،   107 تـــم اســـتجوابهم  الذيـــن 

بينهم 36 متهمًا و71 مشتبهًا به.
وأشـــار التقريـــر إلى أن عدد الشـــاكين 
الطبيـــب  علـــى  عرضهـــم  تـــم  الذيـــن 
تـــم   6 بينهـــم  شـــاكيًا   55 الشـــرعي 

عرضهم على الطب النفسي.

الشـــرطة  بأعمـــال  يتعلـــق  وفيمـــا 
القضائيـــة ســـجل التقريـــر تنفيذ 232 

قرارًا و99 عملية تحري وانتقالين.
انخفاضـــًا  الماضـــي  العـــام  وســـجل 
تدريجيًا في إجمالي الشكاوى الواردة 
الســـابقة،  باألعـــوام  مقارنـــة  للوحـــدة 
ففي حيـــن بلغت عدد الشـــكاوى 234 
شكوى في 2016، سجلت الوحدة 67 

شكوى في العام 2021.
وتنوعـــت االدعـــاءات فـــي الشـــكاوى 
الـــواردة للوحدة خـــالل العام الماضي 

والتعذيـــب  المعاملـــة  إســـاءة  بيـــن 
حيـــث  المفرطـــة،  القـــوة  واســـتخدام 
توزع الشـــاكين على 130 بحرينيًا و5 

من جنسيات أخرى.
وفيمـــا يتعلـــق بأعمـــار الشـــاكين ذكـــر 
التقريـــر أن 117 منهـــم تبلـــغ أعمارهم 
18 ســـنة فما فوق، و18 شـــاكيًا كانت 
أعمارهم دون 18 ســـنة، فيما بلغ عدد 
الشـــاكين الذكور 130 شـــاكيًا مقابل 5 

إناث.
وحســـب مصدر الشكاوي ذكر التقرير 

أن 16 شـــكوى تـــم رصدهـــا مـــن قبـــل 
مـــن  وردت  شـــكوى  و16  الوحـــدة، 
قبـــل األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، و10 
شـــكاوى من قبـــل المؤسســـة الوطنية 
مـــن  شـــكاوى  و9  اإلنســـان،  لحقـــوق 
عبـــر  شـــكاوى  و8  العامـــة،  النيابـــة 
البريـــد اإللكترونـــي، و5 شـــكاوى مـــن 
قبـــل المحاميـــن، و3 شـــكاوى من قبل 
المجنـــي عليهم وذويهم، و3 شـــكاوى 
مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة، وشـــكوى 

واحدة عبر االتصال الهاتفي.

إحصائيات الشكاوي بين العام 2016 والعام 2021

طبيبة شرعية للكشف عن النساء بـ “التحقيق الخاصة”
شعبة إعالمية بالوحدة لمراقبة التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم

بعــد 10 ســنوات علــى إطالق وحــدة التحقيق الخاصة، التــي تتولى التحقيق 
والتصــرف فــي ادعــاءات التعذيــب واإليــذاء والمعامــالت القاســية، أعلــن 
النائب العام علي فضل البوعينين عن إطالق التقرير السنوي األول ألعمالها 

القضائية والتدريبية والتنظيمية خالل العام 2021.

وتضمـــن التقريـــر الهيـــكل التنظيمـــي 
للوحـــدة المكونـــة من 6 شـــعب تتمثل 
في شـــعبة التحقيق، وشـــعبة شـــؤون 
وشـــعبة  والشـــهود،  عليهـــم  المجنـــي 
النفســـي،  والدعـــم  الشـــرعي  الطـــب 
وشـــعبة االتصـــال واإلعـــالم، وشـــعبة 
الشـــرطة القضائية، إلى جانب شـــعبة 

المعلومات واألعمال اإلدارية.
ويـــرأس الوحـــدة عضو نيابـــة بدرجة 
مـــن  عـــدد  ويعاونـــه  عـــام،  محامـــي 
جانـــب  إلـــى  القضائييـــن،  المحققيـــن 
وجود مستشـــارين مســـتقلين داخلي 
فـــي  المشـــورة  لتقديـــم  وخارجـــي 

التحقيقات التي تباشرها الوحدة.
الشـــعبة  التحقيـــق  شـــعبة  وتمثـــل 
الرئيســـية بالوحـــدة الخاصـــة، وتضم 
محققين متفرغين من أعضاء النيابة 
العامة من ضمنهم عنصر نسائي، حيث 
الالزمـــة  التحقيقـــات  إجـــراء  تتولـــى 

واتخـــاذ اإلجراءات القانونية المتاحة 
الشـــكاوى  حقيقـــة  علـــى  للوقـــوف 
وتحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة فيها، 
ويتـــم التحقيـــق في البالغـــات ولو لم 

تقترن بقرائن أو دالئل جدية.
وتتألف شعبة الطب الشرعي والدعم 
النفســـي من طبيبين شرعيين، بينهما 
طبيبة شـــرعية للكشـــف على المجني 
طبيـــب  عـــن  فضـــالً  اإلنـــاث،  عليهـــن 
نفســـي، حيـــث تختـــص الشـــعبة فـــي 
الطبـــي  والكشـــف  الفحـــوص  إجـــراء 
والنفســـي علـــى المجنـــي عليهـــم فـــي 

القضايا التي تختص بها الوحدة.
وتتولـــى شـــعبة المعلومـــات واألعمال 
اإلداريـــة بحصر البالغات في القضايا 
التـــي تختـــص بهـــا الوحـــدة، وإعـــداد 
بياناتهـــا وبيانـــات الضحايا وأســـرهم، 
عـــن  الالزمـــة  اإلحصائيـــات  وإعـــداد 
نســـبة كل نـــوع من الوقائـــع والجهات 

وأوجـــه  مرتكبوهـــا،  إليهـــا  المنتســـب 
كيفيـــة  فـــي  واالختـــالف  التشـــابه 
وزمـــان ومـــكان ارتكابهـــا، وغيرها من 
اإلحصائيات. وتضم شـــعبة الشـــرطة 
القضائيـــة ضابـــط منتـــدب وعـــدد من 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  الشـــرطة  أفـــراد 
والتحـــري  التحقيـــق  فـــي  والكفـــاءة 
للعمل تحت إشـــراف وتوجيه ورقابة 
رئيـــس الوحـــدة، وذلـــك تأكيـــًدا علـــى 
مبـــدأ االســـتقاللية باألعمـــال المناطة 
بالوحدة، حيث تتولى الشعبة البحث 
والتحـــري في جميـــع االدعاءات التي 
تعرض على الوحدة وصواًل ألشخاص 

مرتكبيها وتحديد المسؤولية عنها.
واإلعـــالم  االتصـــال  شـــعبة  وتتولـــى 
إجـــراء االتصاالت الالزمـــة مع األفراد 

ومؤسســـات المجتمع المدني المحلية 
والدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان 
للوقوف على أية حاالت تدخل ضمن 
اختصـــاص الوحـــدة، كمـــا تتابـــع كافة 
التواصـــل  اإلعـــالم وتراقـــب  وســـائل 
االجتماعي ومواقع شبكة المعلومات 
تتعلـــق  وقائـــع  أيـــة  لرصـــد  الدوليـــة؛ 
بأعمال الوحدة التخاذ الالزم بشـــأنها، 
كما تقوم بنشر التصريحات والبيانات 
الصـــادرة عـــن الوحـــدة. واســـتحدثت 
في العام 2021 وحدة شؤون المجني 
عليهـــم والشـــهود فـــي إطـــار التطبيق 
أدخلهـــا  التـــي  للتعديـــالت  الفعـــال 
اإلجـــراءات  قانـــون  علـــى  المشـــرع 
الجنائيـــة الخاصـــة بحمايـــة المجنـــي 
عليهـــم والشـــهود مـــن المخاطـــر التي 
تحـــدق بهـــم. وتختـــص هـــذه الوحدة 
بالتواصـــل مع المجني عليهم وذويهم 
والشـــهود وكل مـــن يدلـــي بمعلومات 
فـــي القضايـــا، لتعريفهـــم باإلجراءات 
القانونيـــة المتخـــذة ومجريـــات ســـير 
التحقيقات، كما تقوم بتلقي ودراســـة 
الحمايـــة  تدابيـــر  فـــرض  طلبـــات 
المنصـــوص عليها بقانـــون اإلجراءات 

الجنائية.

3 ميداليات للمملكة بمعرض لندن للطوابع
ثالث فوز عالمي لكتاب “البحرين من خالل بطاقات البريد”

فــاز كتــاب “البحريــن مــن خالل البطاقــات البريديــة” لمؤلفه يونــس الكوهجي 
الرئيــس الســابق لجمعية البحريــن لهواة الطوابع بميداليــة فضية في معرض 
لندن الدولي للطوابع الذي يقام مرة كل عشر سنوات، ويعتبر من أهم معارض 

الطوابع على مستوى العالم.

وكانـــت جمعية البحريـــن لهواة طوابع 
فعاليـــات  فـــي  شـــاركت  قـــد  البريـــد 
“معـــرض لندن الدولـــي للطوابع” حيث 
تـــم اإلعالن عن فـــوز مملكـــة البحرين 
بثـــالث ميداليـــات فـــي هـــذه الفعاليـــة 
بمشـــاركة  أقيمـــت  التـــي  الكبيـــرة 
عارضيـــن وهـــواة من مختلـــف قارات 

العالم.
وبجانـــب فـــوز الكتاب المذكـــور، حقق 
عضو جمعية البحرين للطوابع الســـيد 
فؤاد شـــيرازي ميدالية فضية مذهبة، 
“تطـــور  بعنـــوان:  مشـــاركته  وكانـــت 
خدمات البريد بالبحرين خالل اإلدارة 
الهندية والبريطانية”، بينما نال السيد 
خالد علـــي درويش ميداليـــة برونزية 

لمشاركته بعنوان: “االيروغرام وتاريخ 
قرطاسية البريد في البحرين”.

التـــي  الميداليـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
“البحريـــن مـــن خـــالل  حققهـــا كتـــاب 
ثالـــث  تعتبـــر  البريديـــة”  البطاقـــات 
ميداليـــة بعد الميداليـــة البرونزية في 
معـــرض بانكوك الدولـــي للطوابع العام 
2016 والميداليـــة الفضية الكبيرة في  
معرض الشـــارقة اإلقليمي نفس العام، 
صفحـــة   400 مـــن  الكتـــاب  ويتكـــون 

باللغتين واالنجليزية.
هذه الجائزة تعتبر ثالث جائزة يحصل 
عليهـــا الكتـــاب بســـبب تفـــرد محتواه، 
ا  اســـتثنائيًّ ـــا  توثيقيًّ جهـــًدا  يعتبـــر  إذ 
للبطاقات البريدية التي كانت شاهدة 

على تطور مملكة البحرين عبر الحقب 
واألزمنة.

الكتـــاب  أن  إلـــى  الكوهجـــي  وأشـــار 
يحتـــوي علـــى أكثـــر مـــن 400 بطاقة، 
وهـــو يعتبر األول من نوعه في مملكة 
البحرين والثاني على مستوى الخليج 
العربـــي مـــن بعـــد كتـــاب مشـــابه فـــي 

الكويت.
مـــن  مئـــات  عبـــر  الكتـــاب  ويرصـــد 
البطاقات البريدية التي صدرت خالل 
العقـــود الماضية التطور الذي شـــهدته 
وأبـــرز  ا،  وبشـــريًّ ـــا  عمرانيًّ البحريـــن 
معالمها الجغرافيـــة والحضارية وأهم 
كبار الشـــخصيات الذين أثـــروا الحياة 
فيهـــا خاصة علـــى الصعيد السياســـي 

والثقافي واالجتماعي.
محمـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  وصـــرح 
جناحـــي أن جمعيـــة البحريـــن لطوابع 
البريـــد حريصـــة دائًما على المشـــاركة 
والعربيـــة  الخليجيـــة  المعـــارض  فـــي 
والدولية من خالل مشـــاركات إعضاء 
الجمعية الذيـــن يحرصون على الرقي 
بالهوايـــة عبر تواجدهم فـــي المحافل 
العالمية، حيث تمكنت الجمعية طوال 
الســـنوات الماضيـــة من حصـــد العديد 

من الجوائز والميداليات والشهادات.

يونس الكوهجي

المنامة - وزارة الداخلية

وزارة  وكيـــل  مـــن  بتوجيـــه 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة 
الشـــيخ  واإلقامـــة  والجـــوازات 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
خليفة، حضر الوكيل المســـاعد 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 
العميـــد عبدالعزيـــز عبدالرحمن 
الدوســـري حفل تخريج الدفعة 
الثالثة مـــن البرنامـــج التدريبي 
للموظفيـــن المســـتجدين بإدارة 

المنافذ.
وأشاد العميد الدوسري بحرص 
الداخليـــة  وزيـــر  وتوجيهـــات 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي تطوير 
الخدمـــات األمنيـــة بمـــا يعكس 
لمملكـــة  الحضـــاري  الوجـــه 
التطـــور  ومســـتوى  البحريـــن 
لتســـهيل  إليـــه  وصلـــت  الـــذي 
المســـافرين  عبـــور  إجـــراءات 
القادمين والمغادرين، من خالل 
اســـتخدام البرامـــج والتقنيـــات 
الحديثـــة بما يضمـــن المحافظة 

علـــى ما تتمتـــع بـــه المملكة من 
ســـمعة مرموقـــة فـــي االرتقـــاء 
المقدمـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 

للمسافرين.
المســـاعد  الوكيـــل  ونـــوه 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 
الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  بدعـــم 
لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامـــة فـــي كل ما من شـــأنه 
رفـــع كفـــاءة الكـــوادر البشـــرية 
وتطويـــر قدراتها؛ لمواكبة كافة 
التطورات والتحديات بما يلبي 
تنميـــة  مـــن  ويعـــزز  الحاجـــات 
القـــدرات والمهـــارات في مجال 
العمـــل األمنـــي، مشـــيرًا إلـــى أن 
الخريجيـــن تلقـــوا تدريبـــًا عالي 
قادريـــن  ليكونـــوا  المســـتوى؛ 
بفاعليـــة  أداء واجباتهـــم  علـــى 
عـــن  معربـــًا  واقتـــدار،  وكفـــاءة 
شـــكره وتقديـــره إلدارة المنافذ 
علـــى إعـــداد البرنامـــج وتوفير 
كافـــة المتطلبات التي يحتاجها 

الموظفون المستجدون.

“إدارة المنافذ”: المنتسبون الجدد يعملون بكفاءة

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  افتتحـــت 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
المدربيـــن”  “تدريـــب  دورة 
الثانية التـــي تنظمها بالتعاون 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  مـــع 
المعني بالمخـــدرات والجريمة 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  الخليجـــي 
مـــارس   3 27 فبرايـــر ولغايـــة 
الجاري، بمشـــاركة 44 مشاركًا 
وزارة  إدارات  مختلـــف  مـــن 

الداخلية.
وأكد مديـــر عام اإلدارة العامة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
التـــي  الـــدورات  هـــذه  أهميـــة 
تأتـــي تنفيـــذًا لتوجيهات وزير 
رئيـــس  وبمتابعـــة  الداخليـــة، 

األمن العام، والهادفة لالرتقاء 
بالـــكادر البشـــري وتعزيـــز أداء 
منتســـبي الـــوزارة، منوهـــا إلى 
أهميـــة التعـــاون مـــع الجهـــات 
المعنية ذات المكانة التدريبية 
ومنهـــا  المتميـــزة،  الدوليـــة 
مكتب األمـــم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة.
وأشـــار إلـــى أن الـــدورة تهدف 
بالمهارات  المشـــاركين  لتزويد 
والمعـــارف الالزمة في ســـبيل 
إعدادهم لتولي مهام التدريب 
تحقيقـــًا  الداخليـــة؛  بـــوزارة 
الســـاعية  الســـتراتيجيتها 
وطنييـــن  مدربيـــن  لتأهيـــل 
فـــي مختلـــف مجـــاالت العمل 

الشرطي والخدمي.

“تدريب المدربين 2” لـ 44 من منتسبي “الداخلية”

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات 
والجهـــات العامـــة بـــأن النيابـــة 
العامة قد أجرت تحقيقاتها في 
واقعـــة غش وطرح للبيع ســـلًعا 
غذائيـــة )تمـــور ودبـــس( وهـــي 
الصالحيـــة  ومنتهيـــة  فاســـدة 
ومزاولـــة نشـــاط تجـــاري بدون 

ترخيص.
وكانـــت النيابة العامة قد تلقت 
بالًغـــا صبـــاح أمـــس مـــن وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
المحـــالت  أحـــد  مفـــاده ضبـــط 
التجاريـــة الخاصة ببيـــع المواد 
الغذائيـــة لديـــه منتـــج غذائـــي 
الصالحيـــة  تاريـــخ  إزالـــة  تـــم 
كمـــا  للبيـــع  ومعـــروض  منـــه، 
تـــم تغييـــر بيانـــات منتـــج آخـــر 
وبإجـــراء  تعبئتـــه.  وإعـــادة 
تبّيـــن  التحريـــات  مـــن  المزيـــد 
وجـــود مخـــازن تابعـــة للمحـــل 
وتـــزاول نشـــاط تخزيـــن المواد 
ترخيـــص،  بـــدون  الغذائيـــة 
وبتفتيـــش تلك المخـــازن رصد 
بتواريـــخ  أختاًمـــا خاصـــة  بهـــا 
اإلنتـــاج واالنتهـــاء وضبط أكثر 
من تســـعة آالف مـــن المنتجات 
الفاســـدة ومنتهيـــة الصالحيـــة 
صالحيـــة  تواريـــخ  وبـــدون 

ـــا، وتم  فتـــّم غلـــق المحـــل إداريًّ
التـــي  المحـــالت  زيـــارة  أيًضـــا 
وتبّيـــن  معهـــا  التعامـــل  يتـــم 
وجـــود المنتج الغذائي الفاســـد 
وعليـــه تـــم التحفـــظ علـــى تلك 

المنتجات.
وباشرت النيابة تحقيقاتها فور 
تلقـــي ذلـــك البالغ، واســـتدعت 
مأمـــور الضبـــط القضائي القائم 
على عملية الضبط واســـتمعت 
ألقواله بخصـــوص الواقعة كما 
استمعت لشـــهادة أحد الشهود، 
واســـتجوبت المتهـــم وواجهته 
بمـــا أســـفرت عنـــه التحقيقـــات 
وأقوال الشـــهود وما تم ضبطه 
ـــا  احتياطيًّ بحبســـه  وأمـــرت 
علـــى ذمـــة التحقيق كمـــا أمرت 
ومخـــازن  محـــالت   5 بإغـــالق 
خاصة بالمتهم وجاٍر اســـتكمال 
إلحالـــة  تمهيـــًدا  التحقيقـــات 
الجنائيـــة  للمحاكمـــة  القضيـــة 

العاجلة.
وبّيـــن رئيس النيابـــة أن المتهم 
يواجـــه عقوبة الحبس التي قد 
تصل إلـــى 5 ســـنوات والغرامة 
التـــي قد تصـــل أيًضـــا إلى 100 
ألـــف دينـــار فضـــاًل عـــن وقـــف 

النشاط التجاري.

حبس متهم ببيع آالف المنتجات من التمور المنتهية

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

تــرأس نائــب رئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ محمد بــن مبارك آل 
خليفــة االجتمــاع االعتيــادي األســبوعي لمجلــس الــوزراء الــذي عقــد 

بقصر القضيبية أمس.

في بداية االجتماع، أشاد المجلس 
بتفضل عاهل البـــاد القائد األعلى 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة بزيـــارة ســـاح 
ضمـــن  البحرينـــي  الملكـــي  الجـــو 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  احتفـــاالت 
بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين 
لتأسيســـها، منوها في هـــذا الصدد 
بحـــرص جالته على دعم التطوير 
المستمر لقوة دفاع البحرين ورفد 
بمـــا  التقنيـــات  بأحـــدث  وحداتهـــا 
يعـــزز كفاءتهـــا؛ لتحقيـــق األهداف 

المنشودة.
أهميـــة  المجلـــس  أكـــد  بعدهـــا، 
مواصلة ترسيخ مبادئ المسؤولية 
والمحاسبة؛ من أجل تعزيز النزاهة 
وحمايـــة المال العـــام، موجًها كافة 

مـــع  المســـتمر  للتعـــاون  الجهـــات 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

بعدها قرر المجلس ما يلي:
المذكـــرات  علـــى  الموافقـــة  أوالً: 

التالية:
1 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
مشـــاريع مذكـــرات تفاهـــم وبرامج 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تنفيذيـــة 
وسلطنة عمان الشقيقة، تستهدف 
دعم مسارات التعاون الثنائي بين 

البلدين في مختلف المجاالت.
الوزاريـــة  اللجنـــة  مذكـــرة   -  2
والتشـــريعية  القانونيـــة  للشـــؤون 
بشأن مشاريع مذكرات تفاهم بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األمريكية الصديقة، تتعلق بتعزيز 

آفاق التعاون بين البلدين.
3 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون 
رد  بشـــأن  والتشـــريعية  القانونيـــة 
الحكومة علـــى 5 اقتراحات برغبة 
واقتراحيـــن بقانـــون مقدمـــة مـــن 
مجلـــس النـــواب واقتـــراح بقانون 

مقدم من مجلس الشورى.
ثم اســـتعرض المجلـــس الموضوع 

التالي:
التحـــول  بشـــأن  مذكـــرة   -  1
اإللكتروني لخدمة إصدار وتجديد 
العقاريـــة  المهـــن  مزاولـــي  رخـــص 
بمؤسســـة التنظيـــم العقاري، حيث 
سيســـهم ذلك في خفض متوســـط 
وقـــت تقديـــم الخدمـــة وتوفيرهـــا 

على مدار الساعة.
بعدها أخذ المجلس علمًا من خال 
الصناعـــة والتجـــارة  تقريـــر وزيـــر 
والســـياحة بشـــأن المشـــاركة فـــي 
المؤتمر العربـــي الدولي 16 للثروة 

المعدنية.

دعم مسارات 
التعاون الثنائي 

بين المملكة 
وسلطنة عمان

بحث التحول 
اإللكتروني إلصدار 

وتجديد رخص مزاولي 
المهن العقارية

تعزيز آفاق التعاون 
بين البحرين 

والواليات المتحدة 
األميركية
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المنامة - بنا

مجلس الوزراء موجًها للتعاون 
مـع “ديـــوان الرقابـــة”: تعزيز 
المحاسبة وحماية المال العام

حرص ملكي على تطوير قوة الدفاع ورفدها بأحدث التقنيات

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو نائب رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 28 فبراير 2022:

التحــول اإللكترونــي لخدمــة إصــدار وتجديــد رخــص مزاولــي المهــن العقاريــة 
بمؤسسة التنظيم العقاري.

التأكيـــد علـــى أهميـــة مواصلـــة ترســـيخ مبـــادئ المســـؤولية 
والمحاســـبة من أجل تعزيز النزاهة وحماية المال العام، وتوجيه 

الجهات بالتعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

اإلشـــادة بتفضـــل حضرة صاحـــب الجاللة ملك البـــالد المفدى 
القائـــد األعلـــى حفظه اللـــه ورعاه بزيارة ســـالح الجـــو الملكي 
البحرينـــي ضمن احتفاالت قوة دفاع البحرين بمناســـبة الذكرى 

الرابعة والخمسين لتأسيسها.

مشـــاريع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين وسلطنة 
عمان الشقيقة.

مشـــاريع مذكرات تفاهم بين مملكـــــة البحــريــــن والواليـــــات المتحدة 
األمريكية الصديقة. 

المنامة - بنا

تفضل القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة بتســـليم أوســـمة البحرين من 
الدرجة األولى ومن الدرجة الثانية، التي 
منحها عاهل الباد القائد األعلى صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
لعدد مـــن كبـــار الضباط؛ بمناســـبة ذكرى 
تأسيس قوة دفاع البحرين، وذلك أمس 
اإلثنيـــن، فـــي القيـــادة العامـــة، بحضـــور 
رئيس هيئـــة األركان الفريق الركن ذياب 

بن صقر النعيمي.
وبهـــذه المناســـبة ألقى القائـــد العام لقوة 
 دفاع البحرين كلمة قال فيها: “يســـعدني 
أن أنقل لكم تحيات ســـيدي عاهل الباد 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وتهانيـــه على األوســـمة التي 
اســـتلمتموها اليـــوم بمناســـبة احتفاالت 

قوة دفاع البحرين السنوية”.

وأضـــاف المشـــير: “كما تعرفـــون أن قوة 
دفـــاع البحريـــن دأبت على هـــذا التكريم 
المميزيـــن  الضبـــاط  بتكريـــم  ســـنة  كل 

مبـــدأ  بتطبيـــق  لألوســـمة  المســـتحقين 
الثـــواب دائمًا بعد هللا ســـبحانه وتعالى”، 
مشـــيرًا إلى أن الضابط الذي يقوم بعمله 
بشـــكل جيـــد تكـــون نتائجه وللـــه الحمد 
المميزيـــن  مـــن  دائمـــًا  ويكـــون  جيـــدة، 

بالتكريم.
وقـــال المشـــير الركـــن الشـــيخ خليفة بن 
أحمد آل خليفة: إن هللا سبحانه وتعالى 
َمـــنَّ علينـــا بهـــذا االســـتقرار وذلك بفضل 
أعمالكم الطيبة التي انعكســـت جليًا في 
الحفـــاظ علـــى األمـــن والســـلم الوطنـــي، 
فضـــاً عما تتمتع به قـــوة دفاع البحرين 
المســـتوى  إلـــى  وصلـــت  جاهزيـــة  مـــن 
المطلوب”، مضيفًا “أن لنا رجاال مرابطين 
علـــى جبهات القتال ندعـــو هللا عز وجل 
لهـــم التوفيق والســـداد، وأن يعودوا إلى 
ذويهم وأهلهم سالمين، وهم دائمًا موقع 
فخـــر واعتزاز لما يقدمونه من تضحيات 

في سبيل الدفاع عن الحق”.

وأكـــد القائـــد العام لقـــوة دفـــاع البحرين 
أن قـــوة دفـــاع البحريـــن بعـــد مضـــي 54 
عامًا على تأســـيس هذا الصرح العسكري 
الشـــامخ الذي وضع لبناتها األولى جالة 
الملـــك القائـــد  األعلـــى ماضية بـــكل عزم 
فـــي  الجاهزيـــة  مســـتويات  رفـــع  علـــى 

مختلـــف المجاالت، وبعـــون هللا والدعم 
الدائـــم والمســـتمر مـــن صاحـــب الجالة 
الملـــك القائد  األعلى ســـتكون لقوة دفاع 
الســـنين  فـــي  نوعيـــة  نقـــات  البحريـــن 
القريبة المقبلة باالرتقاء بهذه المنظومة 
أفضـــل  إلـــى  وتطويرهـــا  العســـكرية 

المستويات.  
وأثنـــى القائـــد العام لقوة دفـــاع البحرين 
علـــى الجهـــود الطيبة التـــي يبذلها رجال 
قـــوة دفاع  البحرين، منوهـــًا بتضحياتهم 
المخلصة من أجل أمن الوطن واستقراره 
وســـامة أراضيـــه وتأمين  حـــدوده، وما 
يقدمونـــه من تفـــان في  البـــذل والعطاء 
مـــن أجـــل إعـــاء رايـــة الوطـــن وصـــون 
مكتســـباته ومقدراته،  متمنيًا لهذه القوة 
الوطنية الشـــامخة االستمرار في التقدم 
واالزدهار، لتبقى بإذن هللا تعالى الحصن 

المنيع  لهذا  الوطن الغالي. 
وفـــي ختـــام الحفل تمـــت قراءة ســـورة 
الوطـــن  شـــهداء  أرواح  علـــى  الفاتحـــة 

األبرار.
الدفـــاع  وزارة  وكيـــل  االحتفـــال  حضـــر 
اللواء الركن الشـــيخ أحمـــد بن محمد آل 
خليفة، وعـــدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

مسلًِّما أوسمة البحرين من الدرجة األولى والثانية لعدد من كبار الضباط ... المشير:

قوة الدفاع مقبلة على نقالت نوعية تعزز المنظومة العسكرية
ماضون بكل عزم 

على رفع مستويات 
الجاهزية في 

مختلف المجاالت

لنا رجال مرابطون 
على جبهات القتال 
ندعو هللا أن يعودوا 

سالمين

المنامة - المجلس األعلى للصحة

الضمـــان  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  عقـــد 
االعتيـــادي  اجتماعـــه  )شـــفاء(  الصحـــي 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، رئيس مجلـــس إدارة صندوق 
الضمان الصحـــي، وبحضور وزيـــر المالية 
واالقتصاد الوطنـــي نائب رئيس المجلس 
خليفـــة،  آل  خليفـــة  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
ووزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح، ومحافظ 
مصـــرف البحرين المركزي رشـــيد المعراج 
وبحضـــور أعضـــاء المجلـــس وعـــدد مـــن 

المسؤولين في القطاع الصحي.
وأوضح رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 

لمشـــروع  الفـــرد  نصيـــب  نظـــام  أســـس 
التســـيير الذاتـــي لمراكز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة، وبيـــن أن النظام يتيـــح للمواطن 
حرية اختيار الطبيب كما يعتمد على عدد 
المرضى المســـجلين لديه مما يســـاهم في 
رفع مســـتوى جودة الخدمات والتنافسية 

لتقديم األفضل.
ميزانيـــة  تفاصيـــل  اســـتعراض  تـــم  ثـــم 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة والتـــي تتوزع 
علـــى خدمات المختبـــر، الصيدليـــة، أجور 
األطباء، مراكز الرعايـــة المتنقلة، ميزانية 
المناطـــق الصحيـــة التي تشـــمل الخدمات 
اإلضافية كاألشعة وطب االسنان وغيرها 
والميزانية التشـــغيلية للمراكز كاإلداريين 

تشـــملها  ال  التـــي  والمـــواد  األطبـــاء  غيـــر 
الصيدلية والمختبر وغيرها.

مـــن جانبها، تطـــرق االجتماع إلى جاهزية 
المستشـــفيات الحكوميـــة لتطبيـــق نظـــام 
والفاتـــورة  بالمستشـــفى  اإليـــرادات 
المدعومة بالكامل للمواطنين تحت مظلة 

الرزمة الصحية اإللزامية للمواطنين. 
مســـتجدات  المجلـــس  اســـتعرض  ثـــم 
مشـــروع التأميـــن علـــى األجانـــب، وفـــي 
هـــذا الصدد أوضح األميـــن العام للمجلس 
األعلـــى للصحة إبراهيـــم النواخذة أنه تم 
تحديـــد نطاق العمل من خدمات وســـاطة 
التأميـــن والخدمـــات اإلداريـــة والخدمات 
االستشـــارية كمـــا تمـــت دعـــوة 13 شـــركة 

واســـتام العطـــاءات من شـــركتين، ويتم 
العمـــل حالًيـــا علـــى تقييم العطـــاءات من 

قبل فريق للتقييم. 
الضمـــان  صنـــدوق  أّن  بالذكـــر  الجديـــر 

“شفاء” يعد المسؤول عن شراء الخدمات 
الصحيـــة مـــن مـــزودي الخدمـــة. ويتمثـــل 
دوره في تمويل المنافع الصحية المقدمة 
تغطيتهـــم  يتولـــى  الذيـــن  لألشـــخاص 

ا، وضمان سهولة وسرعة حصولهم  تأمينيًّ
علـــى الخدمـــات الصحيـــة والتعاقـــد مـــع 
مقدمـــي الخدمة الصحيـــة لتقديم المنافع 
يتولـــى  الذيـــن  للمســـتفيدين  الصحيـــة 
الصنـــدوق توفيـــر تغطيـــة تأمينيـــة لهـــم، 
والمعلومـــات  البيانـــات  وتحليـــل  وجمـــع 
واإلحصاءات المتعلقة باألشـــخاص الذين 
يتولـــى الصنـــدوق توفير تغطيـــة تأمينية 
لهـــم، وإصدار قواعـــد وإجراءات تحصيل 
اشـــتراكات الضمـــان الصحـــي المســـتحقة 
للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية 
المنقولـــة  األمـــوال  وتملـــك  المعنيـــة، 
والعقارية وإدارة واســـتثمار أي من موارد 

الصندوق.

استعراض مستجدات مشروع التأمين على األجانب

رئيس “األعلى للصحة” يوضح أسس نظام نصيب الفرد لـ “التسيير الذاتي”
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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جزاءات تأديبية ضد 9 من “األمن العام”
انخفاض الشكاوى الواردة لـ “التحقيق الخاصة”

أفـــاد تقريـــر وحدة التحقيـــق الخاصة 
2021 أن الوحـــدة تلقـــت مـــن  للعـــام 
بـــوزارة  العســـكرية  المحاكـــم  إدارة 
الداخلية جزاءات تأديبية صادرة في 
5 قضايـــا مختلفـــة ضد 9 مـــن أعضاء 
قوات األمن العام، ســـبق للوحدة وأن 
أحالتهـــم إلدارة المحاكـــم العســـكرية 
لتوقيـــع الجـــزاء التأديبـــي المناســـب 

عليهم.
وتنوعـــت الجـــزاءات التأديبيـــة علـــى 
الشـــفوي،  واإلنـــذار  الخدمـــة،  إنهـــاء 
مـــن  والخصـــم  الكتابـــي،  واإلنـــذار 
الراتب، والتوبيخ واللوم، حيث بلغت 

نسبة اإلدانة 100 %.
وأشـــار التقرير إلى أن عدد الشـــكاوى 
المحالة إلى المحاكم المختصة خالل 
تـــم  3 قضايـــا  العـــام الماضـــي بلغـــت 
إحالتهـــا للمحاكـــم الجنائيـــة، ضمت 7 
متهميـــن، موزعيـــن علـــى 4 أفـــراد و3 
ضبـــاط، فيما بلغ عدد القضايا المحالة 
للمحاكم العســـكرية بـــوزارة الداخلية 
قضيـــة  التأديبـــي  الجـــزاء  لتوقيـــع 

واحدة، ضمت 3 ضباط متهمين.
وذكـــر التقريـــر الذي يصـــدر ألول مرة 
بعـــد 10 ســـنوات علـــى إنشـــاء وحدة 
العامـــة،  بالنيابـــة  الخاصـــة  التحقيـــق 
أنه بلـــغ عدد المتهمين والمشـــتبه بهم 
أفـــراد،   107 تـــم اســـتجوابهم  الذيـــن 

بينهم 36 متهمًا و71 مشتبهًا به.
وأشـــار التقريـــر إلى أن عدد الشـــاكين 
الطبيـــب  علـــى  عرضهـــم  تـــم  الذيـــن 
تـــم   6 بينهـــم  شـــاكيًا   55 الشـــرعي 

عرضهم على الطب النفسي.

الشـــرطة  بأعمـــال  يتعلـــق  وفيمـــا 
القضائيـــة ســـجل التقريـــر تنفيذ 232 

قرارًا و99 عملية تحري وانتقالين.
انخفاضـــًا  الماضـــي  العـــام  وســـجل 
تدريجيًا في إجمالي الشكاوى الواردة 
الســـابقة،  باألعـــوام  مقارنـــة  للوحـــدة 
ففي حيـــن بلغت عدد الشـــكاوى 234 
شكوى في 2016، سجلت الوحدة 67 

شكوى في العام 2021.
وتنوعـــت االدعـــاءات فـــي الشـــكاوى 
الـــواردة للوحدة خـــالل العام الماضي 

والتعذيـــب  المعاملـــة  إســـاءة  بيـــن 
حيـــث  المفرطـــة،  القـــوة  واســـتخدام 
توزع الشـــاكين على 130 بحرينيًا و5 

من جنسيات أخرى.
وفيمـــا يتعلـــق بأعمـــار الشـــاكين ذكـــر 
التقريـــر أن 117 منهـــم تبلـــغ أعمارهم 
18 ســـنة فما فوق، و18 شـــاكيًا كانت 
أعمارهم دون 18 ســـنة، فيما بلغ عدد 
الشـــاكين الذكور 130 شـــاكيًا مقابل 5 

إناث.
وحســـب مصدر الشكاوي ذكر التقرير 

أن 16 شـــكوى تـــم رصدهـــا مـــن قبـــل 
مـــن  وردت  شـــكوى  و16  الوحـــدة، 
قبـــل األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، و10 
شـــكاوى من قبـــل المؤسســـة الوطنية 
مـــن  شـــكاوى  و9  اإلنســـان،  لحقـــوق 
عبـــر  شـــكاوى  و8  العامـــة،  النيابـــة 
البريـــد اإللكترونـــي، و5 شـــكاوى مـــن 
قبـــل المحاميـــن، و3 شـــكاوى من قبل 
المجنـــي عليهم وذويهم، و3 شـــكاوى 
مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة، وشـــكوى 

واحدة عبر االتصال الهاتفي.

إحصائيات الشكاوي بين العام 2016 والعام 2021

طبيبة شرعية للكشف عن النساء بـ “التحقيق الخاصة”
شعبة إعالمية بالوحدة لمراقبة التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم

بعــد 10 ســنوات علــى إطالق وحــدة التحقيق الخاصة، التــي تتولى التحقيق 
والتصــرف فــي ادعــاءات التعذيــب واإليــذاء والمعامــالت القاســية، أعلــن 
النائب العام علي فضل البوعينين عن إطالق التقرير السنوي األول ألعمالها 

القضائية والتدريبية والتنظيمية خالل العام 2021.

وتضمـــن التقريـــر الهيـــكل التنظيمـــي 
للوحـــدة المكونـــة من 6 شـــعب تتمثل 
في شـــعبة التحقيق، وشـــعبة شـــؤون 
وشـــعبة  والشـــهود،  عليهـــم  المجنـــي 
النفســـي،  والدعـــم  الشـــرعي  الطـــب 
وشـــعبة االتصـــال واإلعـــالم، وشـــعبة 
الشـــرطة القضائية، إلى جانب شـــعبة 

المعلومات واألعمال اإلدارية.
ويـــرأس الوحـــدة عضو نيابـــة بدرجة 
مـــن  عـــدد  ويعاونـــه  عـــام،  محامـــي 
جانـــب  إلـــى  القضائييـــن،  المحققيـــن 
وجود مستشـــارين مســـتقلين داخلي 
فـــي  المشـــورة  لتقديـــم  وخارجـــي 

التحقيقات التي تباشرها الوحدة.
الشـــعبة  التحقيـــق  شـــعبة  وتمثـــل 
الرئيســـية بالوحـــدة الخاصـــة، وتضم 
محققين متفرغين من أعضاء النيابة 
العامة من ضمنهم عنصر نسائي، حيث 
الالزمـــة  التحقيقـــات  إجـــراء  تتولـــى 

واتخـــاذ اإلجراءات القانونية المتاحة 
الشـــكاوى  حقيقـــة  علـــى  للوقـــوف 
وتحديـــد المســـؤولية الجنائيـــة فيها، 
ويتـــم التحقيـــق في البالغـــات ولو لم 

تقترن بقرائن أو دالئل جدية.
وتتألف شعبة الطب الشرعي والدعم 
النفســـي من طبيبين شرعيين، بينهما 
طبيبة شـــرعية للكشـــف على المجني 
طبيـــب  عـــن  فضـــالً  اإلنـــاث،  عليهـــن 
نفســـي، حيـــث تختـــص الشـــعبة فـــي 
الطبـــي  والكشـــف  الفحـــوص  إجـــراء 
والنفســـي علـــى المجنـــي عليهـــم فـــي 

القضايا التي تختص بها الوحدة.
وتتولـــى شـــعبة المعلومـــات واألعمال 
اإلداريـــة بحصر البالغات في القضايا 
التـــي تختـــص بهـــا الوحـــدة، وإعـــداد 
بياناتهـــا وبيانـــات الضحايا وأســـرهم، 
عـــن  الالزمـــة  اإلحصائيـــات  وإعـــداد 
نســـبة كل نـــوع من الوقائـــع والجهات 

وأوجـــه  مرتكبوهـــا،  إليهـــا  المنتســـب 
كيفيـــة  فـــي  واالختـــالف  التشـــابه 
وزمـــان ومـــكان ارتكابهـــا، وغيرها من 
اإلحصائيات. وتضم شـــعبة الشـــرطة 
القضائيـــة ضابـــط منتـــدب وعـــدد من 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  الشـــرطة  أفـــراد 
والتحـــري  التحقيـــق  فـــي  والكفـــاءة 
للعمل تحت إشـــراف وتوجيه ورقابة 
رئيـــس الوحـــدة، وذلـــك تأكيـــًدا علـــى 
مبـــدأ االســـتقاللية باألعمـــال المناطة 
بالوحدة، حيث تتولى الشعبة البحث 
والتحـــري في جميـــع االدعاءات التي 
تعرض على الوحدة وصواًل ألشخاص 

مرتكبيها وتحديد المسؤولية عنها.
واإلعـــالم  االتصـــال  شـــعبة  وتتولـــى 
إجـــراء االتصاالت الالزمـــة مع األفراد 

ومؤسســـات المجتمع المدني المحلية 
والدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان 
للوقوف على أية حاالت تدخل ضمن 
اختصـــاص الوحـــدة، كمـــا تتابـــع كافة 
التواصـــل  اإلعـــالم وتراقـــب  وســـائل 
االجتماعي ومواقع شبكة المعلومات 
تتعلـــق  وقائـــع  أيـــة  لرصـــد  الدوليـــة؛ 
بأعمال الوحدة التخاذ الالزم بشـــأنها، 
كما تقوم بنشر التصريحات والبيانات 
الصـــادرة عـــن الوحـــدة. واســـتحدثت 
في العام 2021 وحدة شؤون المجني 
عليهـــم والشـــهود فـــي إطـــار التطبيق 
أدخلهـــا  التـــي  للتعديـــالت  الفعـــال 
اإلجـــراءات  قانـــون  علـــى  المشـــرع 
الجنائيـــة الخاصـــة بحمايـــة المجنـــي 
عليهـــم والشـــهود مـــن المخاطـــر التي 
تحـــدق بهـــم. وتختـــص هـــذه الوحدة 
بالتواصـــل مع المجني عليهم وذويهم 
والشـــهود وكل مـــن يدلـــي بمعلومات 
فـــي القضايـــا، لتعريفهـــم باإلجراءات 
القانونيـــة المتخـــذة ومجريـــات ســـير 
التحقيقات، كما تقوم بتلقي ودراســـة 
الحمايـــة  تدابيـــر  فـــرض  طلبـــات 
المنصـــوص عليها بقانـــون اإلجراءات 

الجنائية.

3 ميداليات للمملكة بمعرض لندن للطوابع
ثالث فوز عالمي لكتاب “البحرين من خالل بطاقات البريد”

فــاز كتــاب “البحريــن مــن خالل البطاقــات البريديــة” لمؤلفه يونــس الكوهجي 
الرئيــس الســابق لجمعية البحريــن لهواة الطوابع بميداليــة فضية في معرض 
لندن الدولي للطوابع الذي يقام مرة كل عشر سنوات، ويعتبر من أهم معارض 

الطوابع على مستوى العالم.

وكانـــت جمعية البحريـــن لهواة طوابع 
فعاليـــات  فـــي  شـــاركت  قـــد  البريـــد 
“معـــرض لندن الدولـــي للطوابع” حيث 
تـــم اإلعالن عن فـــوز مملكـــة البحرين 
بثـــالث ميداليـــات فـــي هـــذه الفعاليـــة 
بمشـــاركة  أقيمـــت  التـــي  الكبيـــرة 
عارضيـــن وهـــواة من مختلـــف قارات 

العالم.
وبجانـــب فـــوز الكتاب المذكـــور، حقق 
عضو جمعية البحرين للطوابع الســـيد 
فؤاد شـــيرازي ميدالية فضية مذهبة، 
“تطـــور  بعنـــوان:  مشـــاركته  وكانـــت 
خدمات البريد بالبحرين خالل اإلدارة 
الهندية والبريطانية”، بينما نال السيد 
خالد علـــي درويش ميداليـــة برونزية 

لمشاركته بعنوان: “االيروغرام وتاريخ 
قرطاسية البريد في البحرين”.

التـــي  الميداليـــة  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
“البحريـــن مـــن خـــالل  حققهـــا كتـــاب 
ثالـــث  تعتبـــر  البريديـــة”  البطاقـــات 
ميداليـــة بعد الميداليـــة البرونزية في 
معـــرض بانكوك الدولـــي للطوابع العام 
2016 والميداليـــة الفضية الكبيرة في  
معرض الشـــارقة اإلقليمي نفس العام، 
صفحـــة   400 مـــن  الكتـــاب  ويتكـــون 

باللغتين واالنجليزية.
هذه الجائزة تعتبر ثالث جائزة يحصل 
عليهـــا الكتـــاب بســـبب تفـــرد محتواه، 
ا  اســـتثنائيًّ ـــا  توثيقيًّ جهـــًدا  يعتبـــر  إذ 
للبطاقات البريدية التي كانت شاهدة 

على تطور مملكة البحرين عبر الحقب 
واألزمنة.

الكتـــاب  أن  إلـــى  الكوهجـــي  وأشـــار 
يحتـــوي علـــى أكثـــر مـــن 400 بطاقة، 
وهـــو يعتبر األول من نوعه في مملكة 
البحرين والثاني على مستوى الخليج 
العربـــي مـــن بعـــد كتـــاب مشـــابه فـــي 

الكويت.
مـــن  مئـــات  عبـــر  الكتـــاب  ويرصـــد 
البطاقات البريدية التي صدرت خالل 
العقـــود الماضية التطور الذي شـــهدته 
وأبـــرز  ا،  وبشـــريًّ ـــا  عمرانيًّ البحريـــن 
معالمها الجغرافيـــة والحضارية وأهم 
كبار الشـــخصيات الذين أثـــروا الحياة 
فيهـــا خاصة علـــى الصعيد السياســـي 

والثقافي واالجتماعي.
محمـــد  الجمعيـــة  رئيـــس  وصـــرح 
جناحـــي أن جمعيـــة البحريـــن لطوابع 
البريـــد حريصـــة دائًما على المشـــاركة 
والعربيـــة  الخليجيـــة  المعـــارض  فـــي 
والدولية من خالل مشـــاركات إعضاء 
الجمعية الذيـــن يحرصون على الرقي 
بالهوايـــة عبر تواجدهم فـــي المحافل 
العالمية، حيث تمكنت الجمعية طوال 
الســـنوات الماضيـــة من حصـــد العديد 

من الجوائز والميداليات والشهادات.

يونس الكوهجي

المنامة - وزارة الداخلية

وزارة  وكيـــل  مـــن  بتوجيـــه 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة 
الشـــيخ  واإلقامـــة  والجـــوازات 
آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
خليفة، حضر الوكيل المســـاعد 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 
العميـــد عبدالعزيـــز عبدالرحمن 
الدوســـري حفل تخريج الدفعة 
الثالثة مـــن البرنامـــج التدريبي 
للموظفيـــن المســـتجدين بإدارة 

المنافذ.
وأشاد العميد الدوسري بحرص 
الداخليـــة  وزيـــر  وتوجيهـــات 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة فـــي تطوير 
الخدمـــات األمنيـــة بمـــا يعكس 
لمملكـــة  الحضـــاري  الوجـــه 
التطـــور  ومســـتوى  البحريـــن 
لتســـهيل  إليـــه  وصلـــت  الـــذي 
المســـافرين  عبـــور  إجـــراءات 
القادمين والمغادرين، من خالل 
اســـتخدام البرامـــج والتقنيـــات 
الحديثـــة بما يضمـــن المحافظة 

علـــى ما تتمتـــع بـــه المملكة من 
ســـمعة مرموقـــة فـــي االرتقـــاء 
المقدمـــة  الخدمـــات  بمســـتوى 

للمسافرين.
المســـاعد  الوكيـــل  ونـــوه 
والمتابعـــة  والبحـــث  للمنافـــذ 
الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  بدعـــم 
لشـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامـــة فـــي كل ما من شـــأنه 
رفـــع كفـــاءة الكـــوادر البشـــرية 
وتطويـــر قدراتها؛ لمواكبة كافة 
التطورات والتحديات بما يلبي 
تنميـــة  مـــن  ويعـــزز  الحاجـــات 
القـــدرات والمهـــارات في مجال 
العمـــل األمنـــي، مشـــيرًا إلـــى أن 
الخريجيـــن تلقـــوا تدريبـــًا عالي 
قادريـــن  ليكونـــوا  المســـتوى؛ 
بفاعليـــة  أداء واجباتهـــم  علـــى 
عـــن  معربـــًا  واقتـــدار،  وكفـــاءة 
شـــكره وتقديـــره إلدارة المنافذ 
علـــى إعـــداد البرنامـــج وتوفير 
كافـــة المتطلبات التي يحتاجها 

الموظفون المستجدون.

“إدارة المنافذ”: المنتسبون الجدد يعملون بكفاءة

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  افتتحـــت 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
المدربيـــن”  “تدريـــب  دورة 
الثانية التـــي تنظمها بالتعاون 
المتحـــدة  األمـــم  مكتـــب  مـــع 
المعني بالمخـــدرات والجريمة 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  الخليجـــي 
مـــارس   3 27 فبرايـــر ولغايـــة 
الجاري، بمشـــاركة 44 مشاركًا 
وزارة  إدارات  مختلـــف  مـــن 

الداخلية.
وأكد مديـــر عام اإلدارة العامة 
الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
التـــي  الـــدورات  هـــذه  أهميـــة 
تأتـــي تنفيـــذًا لتوجيهات وزير 
رئيـــس  وبمتابعـــة  الداخليـــة، 

األمن العام، والهادفة لالرتقاء 
بالـــكادر البشـــري وتعزيـــز أداء 
منتســـبي الـــوزارة، منوهـــا إلى 
أهميـــة التعـــاون مـــع الجهـــات 
المعنية ذات المكانة التدريبية 
ومنهـــا  المتميـــزة،  الدوليـــة 
مكتب األمـــم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة.
وأشـــار إلـــى أن الـــدورة تهدف 
بالمهارات  المشـــاركين  لتزويد 
والمعـــارف الالزمة في ســـبيل 
إعدادهم لتولي مهام التدريب 
تحقيقـــًا  الداخليـــة؛  بـــوزارة 
الســـاعية  الســـتراتيجيتها 
وطنييـــن  مدربيـــن  لتأهيـــل 
فـــي مختلـــف مجـــاالت العمل 

الشرطي والخدمي.

“تدريب المدربين 2” لـ 44 من منتسبي “الداخلية”

المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات 
والجهـــات العامـــة بـــأن النيابـــة 
العامة قد أجرت تحقيقاتها في 
واقعـــة غش وطرح للبيع ســـلًعا 
غذائيـــة )تمـــور ودبـــس( وهـــي 
الصالحيـــة  ومنتهيـــة  فاســـدة 
ومزاولـــة نشـــاط تجـــاري بدون 

ترخيص.
وكانـــت النيابة العامة قد تلقت 
بالًغـــا صبـــاح أمـــس مـــن وزارة 
الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
المحـــالت  أحـــد  مفـــاده ضبـــط 
التجاريـــة الخاصة ببيـــع المواد 
الغذائيـــة لديـــه منتـــج غذائـــي 
الصالحيـــة  تاريـــخ  إزالـــة  تـــم 
كمـــا  للبيـــع  ومعـــروض  منـــه، 
تـــم تغييـــر بيانـــات منتـــج آخـــر 
وبإجـــراء  تعبئتـــه.  وإعـــادة 
تبّيـــن  التحريـــات  مـــن  المزيـــد 
وجـــود مخـــازن تابعـــة للمحـــل 
وتـــزاول نشـــاط تخزيـــن المواد 
ترخيـــص،  بـــدون  الغذائيـــة 
وبتفتيـــش تلك المخـــازن رصد 
بتواريـــخ  أختاًمـــا خاصـــة  بهـــا 
اإلنتـــاج واالنتهـــاء وضبط أكثر 
من تســـعة آالف مـــن المنتجات 
الفاســـدة ومنتهيـــة الصالحيـــة 
صالحيـــة  تواريـــخ  وبـــدون 

ـــا، وتم  فتـــّم غلـــق المحـــل إداريًّ
التـــي  المحـــالت  زيـــارة  أيًضـــا 
وتبّيـــن  معهـــا  التعامـــل  يتـــم 
وجـــود المنتج الغذائي الفاســـد 
وعليـــه تـــم التحفـــظ علـــى تلك 

المنتجات.
وباشرت النيابة تحقيقاتها فور 
تلقـــي ذلـــك البالغ، واســـتدعت 
مأمـــور الضبـــط القضائي القائم 
على عملية الضبط واســـتمعت 
ألقواله بخصـــوص الواقعة كما 
استمعت لشـــهادة أحد الشهود، 
واســـتجوبت المتهـــم وواجهته 
بمـــا أســـفرت عنـــه التحقيقـــات 
وأقوال الشـــهود وما تم ضبطه 
ـــا  احتياطيًّ بحبســـه  وأمـــرت 
علـــى ذمـــة التحقيق كمـــا أمرت 
ومخـــازن  محـــالت   5 بإغـــالق 
خاصة بالمتهم وجاٍر اســـتكمال 
إلحالـــة  تمهيـــًدا  التحقيقـــات 
الجنائيـــة  للمحاكمـــة  القضيـــة 

العاجلة.
وبّيـــن رئيس النيابـــة أن المتهم 
يواجـــه عقوبة الحبس التي قد 
تصل إلـــى 5 ســـنوات والغرامة 
التـــي قد تصـــل أيًضـــا إلى 100 
ألـــف دينـــار فضـــاًل عـــن وقـــف 

النشاط التجاري.

حبس متهم ببيع آالف المنتجات من التمور المنتهية

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/488601014446.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/news/2022/4886/bahrain/747217.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الجميع سيحاسب دون استثناء... رسالة سيدي سمو ولي العهد
من الفضائل األخالقية محاربة الفساد وسارقي المال العام وأصحاب 
المواهب األكيدة في “الجمبزة” واســـتغالل الوظيفة لتحقيق أغراض 
شـــخصية، مخالفيـــن االتجـــاه الوطنـــي العـــام الـــذي رســـمته القيادة، 
فســـيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعـــاه، يقف بالمرصاد لكل 
مـــن يحـــاول االســـتحواذ على المـــال العـــام أو يقوم بأعمـــال ال يقبلها 
ضميـــر حـــي، حيث يؤكـــد حفظـــه هللا ورعـــاه أهمية مواصلـــة تعزيز 
المحاسبة والمسؤولية وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال 

العام.
إحالـــة المخالفـــات المرصـــودة بشـــأن بعـــض أعمـــال نـــادي الســـرعة 
“الـــدراج” الرياضي والثقافي إلـــى النيابة العامة، والقبض على رئيس 
النـــادي واألميـــن المالي بأمـــر من النائب العام الدكتـــور علي بن فضل 
البوعينين كما جاء في الصحافة، رســـالة الحزم والالتسامح والعمل 
المخلص الدؤوب لصون المال العام وحمايته وتخليص المجتمع من 
المقصريـــن والســـارقين والمنتفعين بدون حق، فكل مـــن يتورط “أيا 

كان موقعه” وتثبت عليه التهمة ســـتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية 
الالزمـــة، وديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية وبتوجيهات من ســـيدي 
ســـمو ولي العهد يقوم بدور كبير وفاعل في كبح جماح المســـتهترين 

والمقصرين وإحداث االضطراب في صفوفهم وخططهم.
علـــى كل موظـــف وذوي المناصـــب فـــي مختلف الجهـــات أن يفكروا 
مليـــون مرة قبـــل أن يضعوا يدهم على المال العـــام ويعتبروه غنيمة 
باردة، فلن يتلقوا إال الخســـائر الجمة وأثقال المحاكمات والجزاءات 

وجفاف الحياة، والوقوف أمام كاميرا الفضائح.
الجميع سيحاسب دون استثناء، وهذه رسالة سيدي سمو ولي العهد، 
ألن المحاسبة والمسؤولية – كما ذكرت سابقا - هي الشرط الضروري 
والقـــوة المحركـــة لصون منجزات البلد في شـــتى المجـــاالت، وتلعب 
دورا رئيســـيا فـــي التنظيـــم، وتعطي ســـمات خاصة متميـــزة للعملية 
اإلنتاجية، وهي العنصر الفاصل في اإلنتاج واإلبداع، واإلشعاع الذي 
ال تحـــده حدود، ومـــن يقدم المصالح الخاصة علـــى المصلحة العامة 

في الدولة ليس له أي مكان في حسابات العمل الوطني المخلص.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

سيدة الشاي
أثناء عودتي للمنزل يوم أمس األول، بوقت متأخر، كان بحدود 
الســـاعة الحادية عشـــرة مساء، استوقفتني ســـيدة منقبة أخذت 
لها ركنا من المساحة الترابية التي تجاور الشارع، بطاولة قديمة 
وعدد من “دالل” الشاي وإلى جوارها أكوام من األكواب الورقية.
ركنـــت الســـيارة بهـــدوء، ونزلت مندهشـــًا من بقائها لهـــذا الوقت 
وهـــي تعمـــل وتكد، وبعد حديث عابر، اشـــتريت خاللـــه كوبا من 
الشـــاي، عرفت أنها امرأة تعول أســـرة، وأن زوجها متوفى، وأنها 
تتنقل من مكان إلى آخر لبيع الشاي الذي تبرع في إعداده، وأية 

براعة؟
كوب من الشاي ال يتخطى سعره المئة فلس، برزق حالل، صاف، 
أبقى هذه الســـيدة كريمة الخلق في هذا المكان وحدها إلى هذا 
الوقت، وهي تنظر بأمل للســـيارات العابرة وكلها ثقة في هللا عز 

وجل، وفي أنها لن تعود إلى منزلها خالية الوفاض.
وعرفـــت منهـــا أيضـــًا أنها ســـعيدة جـــدًا بالـــرزق الحالل البســـيط 
والمحدود الذي تجنيه مساء كل يوم، والذي يبقيها أحيانًا لتسع 

ساعات على األرصفة.
هذه السيدة كريمة الخلق، تذكرنا بشكل مناقض، بمن ال يرضون 
بمـــا كتـــب هللا لهـــم مـــن رزق، ونعـــم، وصحـــة، وأســـرة، وأوالد، 

ووظيفة، فيأخذون المسلك األسهل لنيل المكاسب األخرى.
هذه الســـيدة التي تبيع الشـــاي هـــي بواقع الحـــال غنية، بخالف 
الكثيـــر من البخالء ممـــن يملكون الثروات الطائلـــة، لكنهم بواقع 

األمر فقراء، ولكنهم ال يعرفون ذلك.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

البحرين... الصحة النفسية في بيئة العمل )6(
نختتـــم اليـــوم متابعاتنـــا للمؤتمر الدولـــي الثالث لتنميـــة الموارد 
البشـــرية الذي نظمته جمعيـــة البحرين للتدريـــب وتنمية الموارد 
البشـــرية BSTD، فـــي الفتـــرة مـــن 19 إلـــى 20 ينايـــر )2022م(، 
تحت شـــعار “الصحة النفســـية في بيئة العمل”، حيث عرضنا في 
أعمدة خمســـة ســـابقة: أغراض المؤتمر وأهدافه، وحرص مملكة 
البحريـــن على الصحة النفســـية فـــي موقع العمل منـــذ زهاء )45( 
عامـــا، ولخصنـــا ثـــالث أوراق عمـــل محليـــة، وثـــالث أوراق عمـــل 
خليجية، واحدة من المملكة العربية الســـعودية الشقيقة واثنتان 
من سلطنة عمان الشقيقة، مع تقديرنا لرئيس الجمعية األخ أحمد 

محمود عطية على توفيره بعض هذه األوراق الحيوية لنا.
نكمـــل اليوم توصيات منظمة الصحة العالمية  WHO في الورقة 
التـــي قدمتهـــا الدكتورة تســـنيم العطاطـــرة، ممثلـــة المنظمة في 
مملكـــة البحريـــن، ومـــن إعـــداد الدكتور خالـــد ســـعيد الخبير في 
  EMRO المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، ونلخص هـــذه التوصيـــات في خمس 
خطـــوات لتحقيـــق الصحـــة النفســـية في مـــكان العمـــل: الخطوة 
األولى هي اإلعالن عن االلتزام األولي للمؤسســـة ومن أعلى قمة 
الهـــرم اإلداري فيها، والثانية، تقييم الوضع الحالي لتبني الخطط 
الالزمة لمنشأة متعافية صحيًا بشكل عام، ونفسيًا بشكل خاص، 
والخطـــوة الثالثة اعتماد خطة عمـــل تنفيذية لترجمة احتياجات 
الشركة إلى خطوات تنفيذية مدعمة بأهداف واضحة ومؤشرات 
بينـــة لقياس ما يتم تحقيقه، والرابعة، تطبيق وتثمين الخطوات 
العمليـــة بالمقارنـــة مع معالم محققة، وأخيرًا، الخطوة الخامســـة، 
تعليـــم وتعميـــم الخطط التنفيذية للمنشـــأة لتكون سياســـة عمل 
ملزمـــة للشـــركة، هذا مـــن ناحية، ومن ناحية أخـــرى قدمت ورقة 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة ســـتة مصـــادر علميـــة وعملية تســـاعد 
فـــي التعامل مـــع التحديات النفســـية بموقع العمـــل: أولها الدليل 
اإلرشـــادي الصحي في بيئة العمل لمكافحـــة كوفيد 19، وثانيهما 
إطـــالق أدوات التخطيط له، وثالثهما، الدليل اإلرشـــادي للعاملين 
http://www.who.int/emer-  فـــي القطاع الصحـــي عبـــر موقـــع
gencies/diseases/novel-coronaviruse-2019/technical-
guidance/health-workers، ورابعهمـــا، سلســـلة تثقيفيـــة علـــى 
الويبينـــار Webinar للعاملين بالمجـــال الصحي ومكافحة كوفيد 
19، وخامس هذه المصادر دعم أكاديمية منظمة الصحة العالمية 
لتطبيقات الهواتف النقالة، والمصدر الســـادس واألخير، نسخ من 

بحوث ودراسات ووثائق منظمة الصحة العالمية.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

عبدعلي الغسرة

ومضـــة متميزة ورؤى مســـتنيرة نشـــرها صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الـــوزراء حاكم دبي، تحدث فيها عن “اســـتثمار اإلنســـان ليكـــون قادًرا على 
اســـتخراج أفضل ما لديـــه وتنمية قدراته، وصقل خبراته وتنشـــيط روحه 
ليكون مشارًكا فاعاًل في البناء والتميز الوطني”، مؤكدا أن استثمار اإلنسان 
يعني الكثير “فهو ُيرسخ البناء ويصنع القادة، ويفتح رؤاهم، فيرتفع إنتاج 
اإلنســـان ويجعلـــه قـــادًرا على تحمل المســـؤولية بعدم االستســـالم لمظاهر 

التعثير والفشل”.
هـــذه الرؤية تؤكـــد أن “اإلنســـان الثروة الحقيقيـــة للوطن”، وأن اســـتثماره 
هـــو أفضل اســـتثمار، كهدف يســـعى إليه القـــادة الذين يتطلعـــون إلى نماء 
بالدهـــم واالعتمـــاد علـــى أبنائها فـــي التعميـــر والبناء في جميـــع المجاالت، 
فالثـــروات المادية تزول وتنتهي بينما اإلنســـان يبقـــى وعقله يتطور، وكلما 
زاد االســـتثمار فيـــه زادت طاقتـــه إبداًعـــا وزاد عطاؤه، وعلـــى القيادات أن 
تفخـــر بأبنائها العاملين وتؤهلهم لذلك، ألنهم أهم مقومات صناعة التنمية، 
وهـــو قرار ليس صعًبا، وهو تحـــد البد أن تجتازه الدول إذا أرادت النهوض 

والتقدم.

إن بداية التطوير واالزدهار تعتمد على اإلنســـان واســـتثماره، كونه ضمان 
اإلنتاج وتكوينه، فاإلنسان سر نجاح أمته وتقدمها، والعناية به أكثر تعني 
تقدًمـــا أكثـــر وحياًة أفضل، فتنشـــئته تنشـــئة اجتماعية صحيحـــة وتعليمه 
ورعايتـــه صحًيـــا وتوظيفـــه فـــي المـــكان المناســـب وتدريبـــه أمـــور تصقل 
مواهبـــه وتجعلـــه مؤهـــاًل ألن يكون ُمنتًجـــا ومتحماًل مســـؤوليته الوطنية، 
فالـــدول الناهضـــة تعمل علـــى صناعة اإلنســـان فكًرا وســـلوًكا بتحويله إلى 
شخص منتج ومبدع، ليكون أداًة لصناعة التغيير لذاته ووطنه. واستثمار 
اإلنســـان يتطلـــب أواًل بلورة برامج تعليمية قادرة علـــى تحقيق اإلبداع بما 
يتفـــق مع قدراتـــه ورغباته وطموحاتـــه وتكوينه، وثانًيـــا االعتماد وتأهيله 
ليصبح منتًجا ومبتكًرا وبرفع كفاءته ووضعه في المكان المناســـب، وثالًثا 
إيجـــاد توجـــه مجتمعـــي لالتجاه نحـــو المشـــاريع اإلنمائيـــة الخاصة، حيث 
تقوم الدولة بتقديم ما تيسر من اإلمكانيات والتسهيالت لتحقيق أهدافها 

ومكانتها االقتصادية.
إن اإلنســـان أهم أداة للتنمية، وهو المحرك لها، والذي ال يمكن إيجاد بديل 
ــــ ســـواء أدوات تقنيـــة أو روبورتـــات، فاإلنســـان أفضـــل اســـتثمار لبناء  لـــهـ 

المستقبل له وللوطن، وأساس أية تنمية اقتصادية ونهضة اجتماعية.

عبدعلي الغسرة

استثمار اإلنسان... صناعة المستقبل

عكســـت اســـتراتيجية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنســـان التي تم إطالقها 
األســـبوع الماضي مضامين عديدة، حيث تمركزت في ظهورها الالفت بين 
الشـــركاء الذين شـــاركوا في حفل التدشـــين، وهم يؤكدون الدور المحوري 
واألساسي الذي تقوم به المؤسسة في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان 
في مملكة البحرين، إذ أبدوا اســـتعداًدا لمبادراتهم الحثيثة لمواصلة الدعم 

والمساندة من قبلهم كل حسب اختصاصه.
إن هـــذا الموقـــف المشـــرف فـــي اعتقـــادي مـــن أجـــل المؤشـــرات المتصدرة 
لخطوات النجاح االســـتباقي ألي مشروع أو مبادرة يتطلب جهودا جماعية 
للمشـــاركة فـــي تحقيق األهـــداف، ومما شـــدني أكثر خالل حفل التدشـــين، 
وقد كنت ممن شـــارك في ذاك الحفل التاريخي إلطالق االســـتراتيجية، هو 
اإليمان التام من قبل المشـــاركين الذين يمثلون الســـلطة التشـــريعية وكبار 
المســـؤولين والســـفراء وممثلـــي منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وغيرهـــم من 
العاملين في مجال حقوق اإلنسان، بأهمية االتساق بين المبادئ والواقع، إذ 
عكســـت االســـتراتيجية ذاتها الرؤية العميقة في ذلك، بالنظر في ما تحقق 
من مؤشرات خالل األعوام الماضية، وفي ما يتضمنه مسار الخطة القادمة 
التـــي تركـــز على جملة مـــن األهداف واآلليـــات، أهمها الجهود التي ســـتقوم 

بها المؤسســـة للمســـاهمة في التقليل من تأثير جائحة كورونا في االقتصاد 
الوطنـــي وريـــادة األعمال من خالل تحقيق التوافق بيـــن االقتصاد الوطني 
مـــع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـــة، وهذا يرتبط كما ورد في 
الخطة الجديدة مع الحاجة إلى التركيز على نشر ثقافة حقوق اإلنسان من 
خـــالل المؤسســـات التعليمية بين طلبة المـــدارس والجامعات، والعمل على 
تطوير المناهج الدراسية للتأكيد على أهمية إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان 

بشكل متجدد.
كذلك ستركز المؤسسة في جملة أهدافها على مبدأ المساواة بين الجنسين 
وتحقيـــق المعاملـــة المتســـاوية والتأكيد علـــى ارتباط حقـــوق المرأة بجميع 
الحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعية والثقافية، وال يمكن لالســـتراتيجية أن 
تكتمل دون التأكيد على تعزيز مســـتوى تمتع الجميع بأعلى مســـتوى يمكن 

بلوغه من الصحة البدنية والنفسية واالجتماعية.
ال يســـعني فـــي هذا المقـــام إال أن أتقدم بالشـــكر الجزيل لجميع المشـــاركين 
الذين أثاروا فتيل العزم نحو البذل المستمر بروح مسؤولة لتكون البحرين 

دوًما في صدارة الدول المعززة للثقافات والبانية للهمم.

د. حورية الديري
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