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

التاريخ: 14  يونيو 2022 

 اليوم :     الثالثاء



العدد:  16153

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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صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
لسنة   )25( رقــم  الــمــرســوم  المعّظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 

2022 بتعديل وزاري، جاء فيه:
المادة األولى

ُتلغى المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم )61( لسنة 
2018 بتشكيل الوزارة.

المادة الثانية
ن كل من: ُيعيَّ

نــائــبــًا  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ خــالــد  مــعــالــي   .1
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

وزيــرًا  علي حميدان  بن محمد  السيد جميل  2. سعادة 
للعمل.

الزياني وزيــرًا للصناعة  زايــد بن راشــد  3. سعادة السيد 
والتجارة.

لشؤون  وزيـــرًا  المبارك  ناصر  بن  وائــل  السيد  سعادة   .4
البلديات والزراعة.

5. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزيرا للنفط 
والبيئة.

6. سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصالت 
واالتصاالت.

7. سعادة السيد إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا لألشغال.
وزيـــرًا  خلف  عبدالحسين  بــن  يــوســف  السيد  ســعــادة   .8

للشؤون القانونية.
وزيرًا  العصفور  السيد أسامة بن أحمد خلف  9. سعادة 

للتنمية االجتماعية.
10. سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزيرًا لشؤون 

الكهرباء والماء.
11. سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد 

وزيرًا للصحة.
12. سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرًا للعدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
13. سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشؤون 

مجلس الوزراء.
14. ســعــادة الــســيــدة آمــنــة بــنــت أحــمــد الــرمــيــحــي وزيـــرًا 

لإلسكان والتخطيط العمراني.
15. سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية 

المستدامة.
وزيــرًا  الصيرفي  جعفر  بنت  فاطمة  السيدة  سعادة   .16

للسياحة.
بــن عــبــداهلل النعيمي وزيـــرًا  الــدكــتــور رمـــزان  17. ســعــادة 

لشؤون اإلعالم.
المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

البحرين  تاريخ  في  تغيير  أكبر  الــوزاري  التغيير  ويعتبر 
شمل 13 وزيرا يدخلون الوزارة ألول مرة بينهم أربع وزيرات.

وزي�����رات  4 ب��ي��ن��ه��م  ج���دي���دا  وزي������را   17 ب��ت��ع��ي��ي��ن  م��ل��ك��ي  م��ر���س��وم 

اأكب�ر تعدي�ل وزاري ف�ي تاري�خ البحري�ن
ول�ي العه�د رئي��س الوزراء للملك: ن�ص�تنير بقيادتكم واأعاهدك�م بالذود عن م�صالح الوطن وتحقي�ق المزيد من التقدم

ال���ك���ف���اءات ال�����ص��اب��ة ت���ق���ود م��رح��ل��ة ج���دي���دة ف���ي ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء. } جاللة الملك المعظم.
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} معالي الشيخ خالد
بن عبداهلل آل خليفة نائبًا لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

} سعادة اللواء الركن 
عبداهلل بن حسن النعيمي
وزيرا لشؤون الدفاع.

} سعادة السيد ياسر 
بن إبراهيم حميدان

وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.

} معالي الشيخ سلمان 
بن خليفة آل خليفة وزيرا 

للمالية واالقتصاد الوطني.

} سعادة السيد محمد
بن ثامر الكعبي

وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.

}  سعادة السيدة آمنة بنت 
أحمد الرميحي وزيرًا لإلسكان 

والتخطيط العمراني.

} سعادة الدكتور 
ماجد بن علي النعيمي
وزيرا للتربية والتعليم.

} سعادة السيد وائل
بن ناصر المبارك

وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.

} سعادة السيد نواف بن 
محمد المعاودة وزيرًا للعدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

} سعادة السيد غانم
بن فضل البوعينين وزيرا 

لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

} سعادة السيد يوسف
بن عبدالحسين خلف

وزيرًا للشؤون القانونية.

}  سعادة السيدة فاطمة 
بنت جعفر الصيرفي
وزيرًا للسياحة.

} الفريق أول معالي الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة

وزيرا للداخلية.

} سعادة السيد أيمن
بن توفيق المؤيد

وزيرا لشؤون الشباب والرياضة.

} سعادة الدكتورة جليلة 
بنت السيد جواد حسن جواد 

وزيرًا للصحة.

} سعادة السيد جميل
بن محمد علي حميدان 

وزيرًا للعمل.

} سعادة السيد إبراهيم
بن حسن الحواج
وزيرًا لألشغال.

} سعادة السيدة نور بنت 
علي الخليف وزيرًا للتنمية 

المستدامة.

} سعادة الدكتور 
عبداللطيف بن راشد الزياني 

وزيرا للخارجية.

} سعادة الدكتور محمد
بن مبارك بن دينة

وزيرا للنفط والبيئة.

} سعادة السيد حمد 
بن فيصل المالكي

وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.

} سعادة السيد زايد بن 
راشد الزياني

وزيرًا للصناعة والتجارة.

} سعادة السيد أسامة
بن أحمد خلف العصفور

وزيرًا للتنمية االجتماعية.

} سعادة الدكتور رمزان 
بن عبداهلل النعيمي
وزيرًا لشؤون اإلعالم.

ص4و5 أخبار البحرين

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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ــكـــي  ــلـ ــمـ الـ ــو  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الـ ــب  ــ ــاحــ ــ صــ رأس 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
االجتماع  الــــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
ــوزراء  الــ لمجلس  األســبــوعــي  االعــتــيــادي 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وفـــي بـــدايـــة االجــتــمــاع أكـــد صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
لمملكة  تحقق  مــا  على  الــبــنــاء  مــواصــلــة 
قيادة  ظل  في  ونماء  تقدم  من  البحرين 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
حــيــث أعــــرب ســمــوه مـــع انــتــهــاء الــفــصــل 
التشريعي الخامس عن تقديره وعرفانه 
الــخــالــدة لألمير  الــوطــنــيــة  لــإســهــامــات 
اهلل،  رحمه  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
وقال سموه أنه كان لي وألعضاء مجلس 
الزاخر  الفصل  إكمال هذا  الــوزراء شرف 
بالعطاء لسموه رحمه اهلل حيث كان العم 

والمعلم.
وأضــــاف ســمــوه أن مــا مــررنــا بــه من 
تــجــربــة اســتــثــنــائــيــة مـــع تــحــدي جــائــحــة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، التي استطعنا 
بفضل اهلل عّز وجل وثم بتوجيهات جاللة 
الــمــلــك الــمــعــظــم، والــعــمــل بـــروح الفريق 
بأفضل  وتداعيتها  تجاوزها  من  الــواحــد 
الــعــمــل على  نــواصــل  وإْذ  صـــورة مــمــكــنــة. 
التعافي  خــطــة  وبـــرامـــج  أولـــويـــات  تنفيذ 
االقتصادي للوصول لألهداف المنشودة 
الخدمية  الــقــطــاعــات  كــافــة  تشمل  الــتــي 
كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم واإلســـــكـــــان، فــإنــنــا 
خالل  من  المقبلة  المرحلة  إلــى  نتطلع 
ضــخ طــاقــات جــديــدة فــي مجلس الـــوزراء 
من  لديها  ومــا  الــطــاقــات  هــذه  الستثمار 
الحكومي  العمل  تطوير  لمواصلة  أفكار 
الــوطــن  بــمــا يــعــود بالخير والــنــمــاء عــلــى 

والمواطن.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وعظيم 
بــالــعــمــل مـــع عمالقة  واعــــتــــزازه  امــتــنــانــه 
الــعــمــل الــوطــنــي مـــن أصـــحـــاب الــخــبــرات 
ــتــــفــــادة مــن  ــاءات الــــذيــــن تــــم االســ ــفــ ــكــ والــ
والذين  الوطنية،  وإسهاماتهم  تجاربهم 
لهم كل التقدير واالحترام؛ وأشاد سموه 
عبر  المخلصة  واســهــامــاتــهــم  بــجــهــودهــم 
ــن جــهــود  ــم تــقــديــمــه مـ ــوات، فــمــا تـ ــنـ ــسـ الـ
والنماء  التطور  مسيرة  أضــاءت  مخلصة 

لحضرة  السامية  الملكية  الــرؤى  بفضل 
صاحب الجاللة ملك البالد المعظم.

ــم ألـــقـــى ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن  ثـ
مجلس  رئــيــس  نــائــب  خليفة  آل  مــبــارك 

الوزراء كلمة هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ــي الــعــهــد رئــيــس  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـ

مجلس الوزراء حفظكم اهلل.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،
أتشرف بأن أرفع الى المقام السامي 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمـد بن 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
والتطوير  والعطاء  النماء  مسيرة  قائد 
والــتــقــدم فـــي وطــنــنــا الــعــزيــز، بــاألصــالــة 
عـــن نــفــســي ونــيــابــة عـــن أعـــضـــاء مجلس 
الـــــــوزراء أســمــى آيــــات الــشــكــر واالمــتــنــان 
جاللته  إياها  أوالنــا  التي  الغالية  للثقة 
الـــذي نسعى جميعًا  الــوطــن  فــي خــدمــة 
اعتزازنا  وأعــرب عن  ورفعة شأنه?،  لعزته 
جميعًا بالعمل في ظل القيادة الحكيمة 
لسموكم لمجلس الوزراء وتسيير أعماله 
ــتــــي تــحــقــقــت مــن  ــه والــ ــرامـــجـ وتــنــفــيــذ بـ
خــاللــهــا أكـــبـــر اإلنــــجــــازات حــيــث شــهــدت 
قطاعات  كافة  في  نوعية  نقلة  البحرين 
واإلســكــان  والــصــحــة  والتعليم  االقــتــصــاد 
على  واالعــجــاب  التقدير  حــازت  وغيرها، 

الصعيدين المحلي والخارجي.
الواجب  لمن  فإنه  المناسبة  وبــهــذه 
ان نــســتــذكــر بــاإلكــبــار والــتــقــديــر األمــيــر 
اهلل  رحمه  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة 
المجلس منذ  هـــذا  مــســيــرة  واكـــب  الـــذي 
فيه  لما  إنــجــازات  ومــا تحقق من  انشائه 
المسيرة  والمواطن في ظل  الوطن  خير 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 

الجاللة الملك المعظم.
دعـــواتـــي لــلــمــولــى الــعــلــي الــقــديــر ان 
الخير  طريق  على  ويسدد  سموكم  يوفق 

خطاكم،،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،

بعدها أكد المجلس على أهمية لقاء 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
مع  فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد 
الرئاسي  القيادة  رئيس مجلس  العليمي 

ودوره  الشقيقة  اليمنية  الجمهورية  في 
األخوية  التاريخية  العالقات  تعزيز  فــي 
ــن وشــعــبــيــهــمــا  ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــيـ ــدة  بـ ــيــ ــوطــ الــ
الــشــقــيــقــيــن، مـــجـــددًا الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــمـــجـــلـــس الـــقـــيـــادة 
الــرئــاســي الــيــمــنــي فـــي مــمــارســة مــهــامــه، 
وتحقيق  الــشــرعــيــة  الــســلــطــة  واســـتـــعـــادة 
في  والتنمية  واالستقرار  واألمــن  السالم 

اليمن وتلبية تطلعات شعبه الشقيق.
بالجهود  المجلس  ــاد  أشـ ذلـــك  بــعــد 
البحرين  فــريــق  أعــضــاء  لكافة  الوطنية 
ــداف الــخــطــط  ــ فـــي ســعــيــهــا لــتــحــقــيــق أهــ
التنموية لمملكة البحرين والتي انعكست 
البحرين في عدد من  ارتفاع مؤشر  على 
التقارير االقتصادية الدولية، مؤكدًا على 
والعزم  الوتيرة  بنفس  المواصلة  أهمية 
المنشودة  التنموية  لــألهــداف  لــلــوصــول 

للمملكة.
ثم قرر المجلس ما يلي:

الـــمـــذكـــرات  عـــلـــى  الـــمـــوافـــقـــة  أواًل: 
التالية:

للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة    -1
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة بـــشـــأن مــشــروع 
اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة 
للملكية  العالمية  والمنظمة  والسياحة 
إدارة  تــطــويــر  بـــشـــأن  ــبـــو(  )الـــويـ الــفــكــريــة 
الملكية  مكاتب  في  والخدمات  األعــمــال 
ــادل  ــبـ ــهــــدف إلــــــى تـ الــــفــــكــــريــــة، والـــــــــذي يــ
الـــخـــبـــرات والــمــعــرفــة بــمــا يـــعـــزز تــطــويــر 

الملكية الفكرية في مملكة البحرين.
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة    -2
المالي  والـــتـــوازن  الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
تــوســعــة مــحــطــة معالجة  مـــشـــروع  بــشــأن 
سترة،  شمال  فــي  الصحي  الــصــرف  مياه 
يهدف  الـــذي  الــمــشــروع  تمويل  وخــيــارات 
للمحطة  االستيعابية  الطاقة  زيــادة  إلى 
للوحدات  الحاجة  باستيعاب  يسمح  بما 

السكنية في منطقة شرق سترة.
3-  مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع 
طلب  بــشــأن  التحتية  والبنية  التنموية 
الموافقة على تنفيذ 11 مخطًطا معتمًدا 
وفـــق أحــكــام قــانــون اســتــمــالك الــعــقــارات 
مــحــافــظــات  بمختلف  الــعــامــة  للمنفعة 
المملكة بهدف توفير المساحات الالزمة 

للتنمية العمرانية.
واالقتصاد  المالية  وزيــر  مذكرة    -4

الــوطــنــي حـــول مــشــروع اتــفــاقــيــة تشجيع 
مملكة  حكومة  بين  االستثمار  وحماية 
تهدف  والتي  اليابان،  وحكومة  البحرين 
إلـــــى تـــوفـــيـــر بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة لــتــعــزيــز 

النشاط االستثماري بين البلدين.
للشؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة    -5
القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة 
عــلــى 6 اقـــتـــراحـــات بــرغــبــة واقــتــراحــيــن 

بقانون مقدمة من مجلس النواب.

ــلــــس  ــمــــجــ ــا اســـــــتـــــــعـــــــرض الــ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ ــ ب
الموضوعين التاليين:

وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــســي  ــرة  مــــذكــ   -1
الشورى والنواب بشأن أعمال دور االنعقاد 
الخامس،  التشريعي  الفصل  العادي من 
للتعاون  اإليجابية  النتائج  والذي عكس 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين 
والــرقــابــي،  التشريعي  الــعــمــل  مــجــال  فــي 

على مختلف مسارات التنمية.

قـــرارات مجلس  تنفيذ  مــســارات    -2
الوزراء والتي أظهرت االنتهاء من تنفيذ 
92% من قرارات مجلس الوزراء المتخذة 
مــن  األول  والـــنـــصـــف   2021 ــام  ــ عـ ــــالل  خـ
الــمــجــلــس جهود  شــكــر  عـــام 2022، حــيــث 
الوزارات واألجهزة الحكومية واستجابتها 
لــالســتــراتــيــجــيــات والـــــقـــــرارات الــداعــمــة 

لتعزيز أداء وجودة الخدمة الحكومية.
ثــم أخـــذ المجلس عــلــمــًا مــن خــالل 

الــوزراء  من  المرفوعة  الــوزاريــة  التقارير 
فـــي االجـــتـــمـــاع )116(  الــمــشــاركــة  بـــشـــأن 
لــلــجــنــة الـــتـــعـــاون الـــمـــالـــي واالقـــتـــصـــادي 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  بمجلس 
الــعــمــل  لــمــؤتــمــر   )110( الـــــــدورة  أعـــمـــال 
الــدولــي والــمــؤتــمــر الــدولــي الــثــانــي رفيع 
الـــدولـــي للعمل  الــعــقــد  الــمــســتــوى حـــول 
بعنوان: »الماء من أجل التنمية« )2018-

 .)2028

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

في اجتماع المجل�س الأ�سبوعي.. ولي العهد رئي�س الوزراء:

موا�صل�ة البن�اء عل�ى م�ا تحق�ق م�ن تقدم ونم�اء في ظل قي�ادة المل�ك المعظم
����س���م���وه ي���ع���رب ع����ن ت���ق���دي���ره ل����إ����س���ه���ام���ات ال���وط���ن���ي���ة ال���خ���ال���دة ل����أم���ي���ر خ��ل��ي��ف��ة

ن��ت��ط��ل��ع اإل����ى ال��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة م���ن خ���ال ���ص��خ ط���اق���ات ج���دي���دة ف���ي م��ج��ل�����س ال�����وزراء

����ص���م���وه ي���ع���رب ع����ن اع�����ت�����زازه ب��ال��ع��م��ل م����ع ع��م��ال��ق��ة 
ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي اأ����ص���ح���اب ال���خ���ب���رات وال���ك���ف���اءات

ــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  أكــ
بــــن عــــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
أّن مشروع التسيير الذاتي لمراكز 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة يعد 
مــشــروعــًا وطــنــيــًا رائــــدًا وطــمــوحــًا 
الصحية  الخدمات  لتعزيز جودة 
الــوقــائــيــة والــعــالجــيــة الــمــقــدمــة 
من  األولية  الصحية  الرعاية  في 
االستمرارية  نهج  تحقيق  خــالل 
والشمولية من قبل طبيب األسرة 
حرية  وتوفير  وعائلته  للمريض 
الــرعــايــة الصحية  اخــتــيــار مــقــدم 
وتعزيز التنافسية لتحسين جودة 

الخدمات.
مــمــلــكــة  ــكـــومـــة  حـ أّن  وتــــابــــع 
في سبيل  تأل جهدًا  ال  البحرين 
تقديم أفضل الخدمات الصحية 
ــيـــق الـــتـــغـــطـــيـــة الــصــحــيــة  ــقـ وتـــحـ
الشاملة في إطار توجيهات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
المستمرة  والــمــتــابــعــة  الــمــعــّظــم، 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  لــصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
تــطــويــر منظومة  فـــي  يــصــب  بــمــا 
فـــي جميع  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
وبما  البحرين  مملكة  محافظات 
يــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادرات الــتــطــويــر 
الــشــامــل الــتــي يــشــهــدهــا الــقــطــاع 

الصحي في المملكة.
وفــي هــذا اإلطــار قــام الفريق 

الشيخ محمد بن عبداهلل  طبيب 
آل خليفة بزيارة ميدانية تفقدية 
جابر  الشيخ  لمركز  أمــس  صباح 
ــار  ــ ــاربـ ــ ــة بـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــي فــ ــحــ الــــصــ
بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، والـــذي 
يعمل على مــدار 24 ساعة ضمن 
9 مراكز صحية مماثلة بمختلف 
ــكـــة، ويـــقـــدم  ــلـ مـــحـــافـــظـــات الـــمـــمـ
الــعــديــد مــن الــخــدمــات والــبــرامــج 
الــصــحــيــة الــمــتــمــيــزة، حــيــث قــام 
مختلف  شملت  ميدانية  بجولة 
بالمستوى  المركز، مشيدًا  أقسام 
الـــمـــتـــمـــيـــز لـــلـــمـــركـــز وجـــاهـــزيـــتـــه 

العالية على جميع المستويات.

البديع  مركز  بزيارة  قــام  كما 
الــصــحــي ضــمــن ســلــســلــة زيـــاراتـــه 
ــن الــــمــــراكــــز الــصــحــيــة  ــ ــدٍد مـ ــ ــعـ ــ لـ
إطــار  فــي  الشمالية  بالمحافظة 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــــى االســ الــــــوقــــــوف عــ
الذاتي  التسيير  مشروع  لتطبيق 
األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز 
حيث  الشمالية،  المحافظة  فــي 
مــن الــمــؤمــل أن يــتــم إعـــالن فتح 
»اختر  برنامج  في  التسجيل  باب 
طـــبـــيـــبـــك« ألهــــالــــي الــمــحــافــظــة 
تمَّ  الــذي  الــقــادمــة،  الفترة  خــالل 
أولــى  كمرحلة  بتطبيقه  الــشــروع 
المحرق، وذلك في  في محافظة 

لتعميم  الموضوعة  الخطة  إطار 
جميع  على  الرائد  المشروع  هذا 
يكفل  وبما  المملكة،  محافظات 
ــة االخــــتــــيــــار واالســــتــــدامــــة  ــريــ حــ
ــوطــــن  ــلـــحـــة الــ ــــب فـــــي مـــصـ ــــصـ ويـ

والمواطن.
ــور  ــتــ ــه أكـــــــد الــــدكــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
عبدالوهاب محمد رئيس مجلس 
األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  أمــنــاء 
الموضوعة  العمل  خــطــوات  على 
ــج الـــتـــســـيـــيـــر  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ فــــــي إطــــــــــار بـ
فــي تحويل  يتمثل  الـــذي  الــذاتــي 
الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة إلـــــى مـــراكـــز 
تحسين  أجـــل  مـــن  اإلدارة  ذاتـــيـــة 

الصحية،  الرعاية  خدمات  جــودة 
حــيــث يــهــدف الــمــشــروع إلـــى منح 
وتوفير  االختيار  حرية  المواطن 
جــودة  لتطوير  عــالجــيــة  مــســارات 
والــتــواصــل  والتنسيق  الــخــدمــات 
وتحسين  الخدمات  مقدمي  بين 
الــرقــابــة وعــمــلــيــات اتــخــاذ الــقــرار 
ــل لـــلـــمـــوارد  ــثــ واالســــتــــخــــدام األمــ

المالية والبشرية.
ــورة  ــتــ ــدكــ بــــــدورهــــــا، أكــــــــدت الــ
ــيـــد جـــــــواد الـــرئـــيـــس  جــلــيــلــة الـــسـ
ــة  ــايــ ــرعــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــمــــراكــــز الــ
بـــرنـــامـــج  أّن  ـــة  ــيــ ــ األولـ الـــصـــحـــيـــة 
زيــادة  إلــى  يهدف  »اختر طبيبك« 
الخدمات  من  المستفيدين  رضا 
الخدمات  وتعزيز  واستمراريتها 
الــوقــائــيــة والــكــشــف الــمــبــكــر عن 
بمتابعة  تــبــيــن  حــيــث  األمــــــراض، 
الـــمـــؤشـــرات الــصــحــيــة قــبــل وبــعــد 
تجريبي  بشكل  البرنامج  تطبيق 
زيــادة نسبة  المراكز  عــدد من  في 
الــكــشــف الــمــبــكــر الرتـــفـــاع ضغط 
للمترددين  السكري  ومرض  الدم 
وما  عــامــًا   40 العمرية  الفئة  مــن 
الــكــشــف  نــســبــة  زادت  كـــمـــا  ــوق،  ــ فــ
الــمــبــكــر الرتـــفـــاع نــســبــة الـــدهـــون 
ولـــفـــحـــص ســــرطــــان الــبــروســتــاتــا 
لــــلــــرجــــال لـــلـــفـــئـــة الــــعــــمــــريــــة 50 
لسرطان  المبكر  والكشف  عــامــًا، 
الثدي للنساء من الفئة العمرية 
ــذا مـــا يـــؤّكـــد نــجــاح  ــًا، وهــ ــامـ 40 عـ
األهــــداف  تحقيق  فــي  الــبــرنــامــج 

المنشودة.

رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل�����ص��ح��ة: ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ص��ل ال��م��ب��ا���ص��ر
ب��ي��ن ط��ب الأ����ص���رة وم��ت��ل��ق��ي ال��خ��دم��ة ل���ص��ت��م��راري��ة ال��ع��اج وج��ودت��ه

المبارك  ناصر  بــن  وائــل  المهندس  استقبل 
وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه السيد فراس 
المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  الممثل  غرايبه 

اإلنمائي في البحرين.
واســتــعــرض الــمــبــارك خـــالل الــلــقــاء خطط 
ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وناقش 
األمم  برنامج  مع  القائم  المشترك  التعاون  دور 
واألبــعــاد  تحقيقه  تــم  فيما  اإلنــمــائــي  الــمــتــحــدة 
إنجازات  التي تمثلت في  والمخرجات اإليجابية 
انطالقًا  المتجددة،  الطاقة  مجال  فــي  متعددة 
من اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة 
الطاقة،  مـــوارد  واســتــدامــة  تنويع  بــشــأن  الــمــوقــرة 
ووضـــــع اســــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى الــخــارطــة 

مهمة  نوعية  جهودا  تبذل  التي  للدول  العالمية 
لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد فراس غرايبه الممثل المقيم 
لبرنامج األمم المتحدة االنمائي، بجهود مملكة 
شئون  لــوزارة  والمحوري  الهام  وبالدور  البحرين 
ــاء فــيــمــا تــمــكــنــت الــمــمــلــكــة من  ــمــ الـــكـــهـــربـــاء والــ
الــطــاقــة، األمــر  تحقيقه فــي مــجــاالت اســتــدامــة 
الذي يشكل ترجمة حقيقية للسياسات الوطنية 
التنمية  العالمية المتعلقة بأهداف  واالتجاهات 
المتعلق  الــســابــع  الــهــدف  خــصــوصــًا  المستدامة 
الطاقة  خــدمــات  عــلــى  الجميع  حــصــول  بــضــمــان 
الحديثة والموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة 

بحلول عام 2030.

ممثل  م��ع  ي��ب��ح��ث  وال���م���اء  ال��ك��ه��رب��اء  وزي����ر 
الأم������م ال��م��ت��ح��دة ال���ت���ع���اون ال��م�����ص��ت��رك
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األشــغــال  ــوزارة  بــ البحرية  والــثــروة  لــلــزراعــة  الــــوزارة  الــوكــيــل  شغل منصب 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )2021 حتى تاريخه(، الوكيل المساعد 
العمراني  والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون  األشــغــال  بــــوزارة  الــصــحــي  لــلــصــرف 
)2020م(، الوكيل المساعد للخدامات الفنية بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
الصحي  الصرف  وصيانة  تشغيل  إدارة  مدير  )2015م(،  العمراني  والتخطيط 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )2006م(، مدير بالوكالة 
سابقا  واإلســـكـــان  األشـــغـــال  ــوزارة  ــ بـ الــصــحــي  الــصــرف  وصــيــانــة  تشغيل  إلدارة 
 .)PMP( الــمــشــاريــع  إدارة  فــي  االحــتــرافــيــة  الــشــهــادة  عــلــى  حــاصــل  )2005م(. 
 /  Wayne State University  – الــمــدنــيــة  الــهــنــدســة  فــي  وبــكــالــوريــوس 

الواليات المتحدة األمريكية )1986م(.

اإب�����راه�����ي�����م ح�������س���ن ع��ل��ي 
ال����ح����واج وزي������ر الأ����س���غ���ال 

الكعبي  ه����زاع  خ��ل��ي��ف��ة  ث��ام��ر  م��ح��م��د 

وزي�����ر ال���م���وا����س���ات والت�������س���الت
واالتصاالت  المواصالت  بــوزارة  المدني  الطيران  شــؤون  وكيل  منصب  شغل 
المطار بشركة مطار  التنفيذي لعمليات  الرئيس  يناير 2022م(،   21  – )2016م 
البحرين  مــطــار  بشركة  الــمــطــار  لعمليات  الــرئــيــس  نــائــب  )2013م(.  البحرين 

)2010م(. مدير إدارة المطار– شؤون الطيران المدني )2006م(.
حاصل على ماجستير إدارة اعمال – Glamorgan University )2001م( 

دبلوم المراقبة الجوية – Civil aviation College )1981م(.

الوطني  واالقتصاد  المالية  بــوزارة  الوطني  االقتصاد  وكيل  شغلت منصب 
المالية  ــوزارة  ــ بـ االقــتــصــاديــة  والــمــؤشــرات  للتنافسية  مــســاعــد  ووكــيــل   ،2021
لرئيس  األول  الــنــائــب  بمكتب  مــشــاريــع  ومــديــر   ،)2019( الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 

مجلس الوزراء )2013(.
حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية – جامعة البحرين.

الوطني  واالقتصاد  المالية  بــوزارة  االقتصادية  للشؤون  المساعد  الوكيل  غلت  ش 
المالية  بــوزارة  االقتصادية  والمؤشرات  المعلومات  إدارة  مدير  تاريخه(،  حتى  )2021م 
واالقتصاد الوطني )2019م(، مستشار أول – Newtown Consult )2016م – يوليو 

2018م(.
 London School of Economics  – االقتصاد  في  ماجستير  على  حاصلة 
 London  – واالقــتــصــاد  الرياضيات  فــي  بكالوريوس  )2008م(،  المتحدة  المملكة   /

School of Economics / المملكة المتحدة )2007م(.

على  وحاصل  العربية،  بيروت  جامعة  من  الحقوق  ليسانس  شهادة  يحمل 
درجة الماجستير في القانون العام من جامعة المملكة.

في 2018 شغل منصب األمين العام لمجلس الشورى، وفي 2013 شغل منصب 
نائب األمين العام باألمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وعضو مفوضية 
والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  فــي  بالمحاكم  وعــمــل  والــمــحــتــجــزيــن،  الــســجــنــاء  حــقــوق 
اإلسالمية واألوقاف، وعمل بجهاز النيابة العامة منذ تأسيسها وتدرج فيها، حتى 

عين رئيًسا بالنيابة العامة.

شغلت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض )2021م حتى 
)2018م(،  الوطني  االتصال  بمركز  اإلعالمية  والعالقات  االتصال  إدارة  مدير  تاريخه(، 
مكتب  رئيس  )2017م(،  الوطني  االتصال  بمركز  االستراتيجي  التخطيط  إدارة  مدير 
الدولية  والعالقات  االتصال  رئيس  )2014م(،  اإلعــالم  شــؤون  بــوزارة  الحكومي  االتصال 

بوزارة شؤون اإلعالم )2013م(.
 University of )تـــســـويـــق(-  ــال  ــمــ األعــ إدارة  فـــي  ــالـــوريـــوس  بـــكـ عــلــى  حــاصــلــة 

Sunderland / المملكة المتحدة )2005(.

تاريخه(،  )2020م حتى  األولية  الصحية  الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس  شغلت 
الصحة  بــوزارة  بشري  استشاري طب   ، )2008م(  الصحة  بــوزارة  عامة  استشاري صحة 
الصحة  بــــوزارة  أول  مقيم  طبيب  )2005م(،  الــصــحــة  بــــوزارة  بــشــري  طبيب  )2007م(، 

)2004م(، متدرب بوزارة الصحة )2000م(
جامعة  مــن  الــدولــيــة  والصحة  االستوائية  المناطق  طــب  ماجستير  على  حاصلة 
الملك  جامعة  مــن  والــجــراحــة  الطب  فــي  بكالوريوس  )2008م(،  مصدقة  غير   – لندن 
فيصل بالمملكة العربية السعودية – مصدقة )2000م(. شهادة المجلس العربي – طب 

االسرة )2005م(.

 Lehigh( لــيــهــاي  مـــن جــامــعــة  الــمــالــيــة  اإلدارة  فـــي  الــبــكــالــوريــوس  عــلــى  حــاصــل 
University( بالواليات المتحدة األمريكية عام 1993م، وعضو مجلس الشورى، ولديه 
البحرين،  والمالي في مملكة  المصرفي  القطاعين  في  عاًما  تزيد على عشرين  خبرة 
الدولي في الفترة 1993-2012، منها: رئيس قسم  شغل عدة مناصب في بنك الخليج 
االستثمار )2008–2012(، رئيس قسم الدخل الثابت ومشتقاته، تابع للخزينة المالية 
إدارة بورصة البحرين )2010–2016(، عضو  لدى الشركة )1995–2008(، عضو مجلس 

مجلس إدارة شركة البحرين لأللمنيوم »ألبا« )2017(.

اآم��ن��ة ب��ن��ت اأح��م��د ال��رم��ي��ح��ي وزي���رة 
الإ����س���ك���ان وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ران��ي

الخليف ح�����س��ي��ن  ���س��ل��ط��ان  ع��ل��ي  ن���ور 
وزي�������رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة 

اأ����س���ام���ة ب���ن اأح���م���د ال��ع�����س��ف��ور 
وزي������ر ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة

ف�����اط�����م�����ة ج�����ع�����ف�����ر م����ن���������س����ور
ال�س���ي��اح�����ة وزي���������رة  ال�س���ي�رف������ي 

ج��ل��ي��ل��ة ال�����س��ي��د ج������واد ح�����س��ن 
ج���������واد وزي�����������رة ال�������س���ح���ة 

ي��ا���س��ر ب���ن اإب���راه���ي���م ح��م��ي��دان 
وزي����ر ����س���وؤون ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء

المالية  الــرقــابــة  بـــديـــوان  قــانــونــي  فــي 2020 شــغــل مــنــصــب مــســتــشــار 
واإلدارية، وقاض بالمحكمة الكبرى المدنية في 2018، والمدير التنفيذي 
الحقوق  كلية   - مساعد  وأســتــاذ   ،2016 في  القضائية  الــدراســات  لمعهد 

جامعة البحرين.
ــورج تـــاون   حــصــل عــلــى دكـــتـــوراه فـــي الــعــلــوم الــقــضــائــيــة - جــامــعــة جــ

بالواليات المتحدة األمريكية عام 2016.

النعيمي  ع���ب���داهلل  ب���ن  رم�����زان 
وزي���������ر �������س������وؤون الإع���������ام
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ولي العهد رئي�س الوزراء: فريق البحرين ي�ستنير بقيادة جاللتكم وي�ستلهم منها الإرادة

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء. } جاللة الملك المعظم.

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
السمو  المعظم، برقية شكر من صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
هذا  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 

نصها:
سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد 
العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ــبـــحـــريـــن الــمــعــظــم  ــلـــك مــمــلــكــة الـ مـ
حفظه اهلل ورعاه

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تــحــيــة حــب وطــاعــة ووالء وإخـــالص 
لجاللتكم أيدكم اهلل وأدام عليكم الصحة 

والعافية وطول العمر.
أرفع إلى مقام جاللتكم  أن  يشرفني 
السامي بمناسبة صدور مرسوم التعديل 
الــــــــوزاري خـــالـــص الــــــوالء والـــشـــكـــر على 
التي  الوطنية  للكوادر  الــدائــم  تقديركم 
ساهمت خالل عقوٍد متواصلة من العمل 
الحكومية،  بالخدمة  المخلص  الوطني 
واالمتنان  االعــتــزاز  بعظيم  ذلــك  وأقـــرُن 
بالكوادر  والسامية  الغالية  ثقتكم  على 
عــلــى حــمــل مسؤولية  الـــقـــادرة  الــوطــنــيــة 
ــكـــومـــي وتـــطـــويـــر  ــعـــمـــل الـــحـ مـــواصـــلـــة الـ
وتطلعاتكم  لــرؤاكــم  تحقيقًا  مخرجاته، 
حفظكم اهلل ورعاكم وفق أهداف المسيرة 
أرسيتم دعائمها  التي  الشاملة  التنموية 
بما يعود بالنماء واالزدهــار والخير على 

المواطنين.
سيدي صاحب الجاللة حفظكم اهلل 

ورعاكم،،،
إن فريق البحرين في كافة مؤسسات 

تنفيذية،  أجهزة  من  الدستورية  الوطن 
ــاع خـــاص،  وتــشــريــعــيــة، وقــضــائــيــة، وقـــطـ
ومــقــيــمــيــن، يستنير  ومــواطــنــيــن  وأهـــلـــي، 
بقيادتكم، ويستلهُم منها اإلرادة بعزيمٍة 
ــروٍح جــامــعــٍة تعشق اإلنــجــاز  بــ ــــالٍص  وإخـ
مواقع  كل  في  رسختموه  الــذي  والتميز، 
ــمـــل لــتــحــقــيــق الـــتـــقـــدم الـــمـــســـتـــدام  ــعـ الـ

والتطور المستمر لوطننا الغالي.
ومسؤولية  وعـــزٍم  تــفــاؤٍل  بكل  نتطلع 
ــزيــــد مــن  ــمــ ــادم األيـــــــــام لــتــحــقــيــق الــ ــ ــقـ ــ لـ
فـــي مختلف  واإلنـــــجـــــازات  الــمــكــتــســبــات 
الـــقـــطـــاعـــات، لــتــعــزيــز مــكــانــة الــبــحــريــن 
بتوفيق  األصــعــدة  كــافــة  على  المتقدمة 
حــكــمــتــكــم  بـــفـــضـــل  ثـــــم  ومــــــن  اهلل،  مـــــن 

وحنكتكم حفظكم اهلل ورعاكم.
سيدي صاحب الجاللة أيدكم اهلل،،،

ــرًا وإخــالصــًا  فــي الــخــتــام أعــاهــدكــم بـ
بــمــواصــلــة شــــرف خــدمــتــكــم والــــــذود عن 
مصالح الوطن وأبنائه، وتحقيق المزيد 
مــن الــتــقــدم واالزدهــــــار والــنــمــاء، لتكون 
ــًا كــمــا أردتــمــوهــا للجميع  الــبــحــريــن دومــ

أماًل حاضرًا وأمدًا.
الــقــديــر  الــعــلــي  الـــمـــولـــى  نـــســـأل اهلل 
أن يحفظكم عـــًزا وذخـــًرا وفــخــًرا وســنــًدا 
البحرينية  األســرة  ولكل  الغالي،  للوطن 

الواحدة، إنه سميٌع مجيب الدعاء.
ورعــايــتــه  اهلل  ســيــدي بحفظ  ودمــتــم 

موفقين سالمين،،،
ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبعث حضرة صاحب الجاللة الملك 

البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
المعظم، برقية شكر جوابية الى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

هذا نصها..
العزيز  االبن  الملكي  السمو  صاحب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، حفظه 

اهلل..
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 تلقينا ببالغ السرور والتقدير برقية 
نــشــيــد بجهود  أن  ويــســرنــا  لــنــا،  ســمــوكــم 
خدمة  فــي  والمخلصة  الــدؤوبــة  سموكم 
مملكة البحرين وتعزيز نهضتها التنموية 
وسعيكم المستمر  الــمــجــاالت  كــافــة  فــي 
من  الحكومي  العمل  منظومة  لتطوير 
شعبها  وتقدم  المملكة  ورفعة  خير  أجــل 

العزيز..
الجهد  مـــن  الــمــزيــد  مــتــطــلــعــيــن إلــى 
والــعــمــل الــمــثــمــر فــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة 
لتحقيق تطلعات شعب البحرين الكريم 
والــحــفــاظ على  التنمية  أهـــداف  وإنــجــاز 
ومواصلة  وتطويرها  الوطنية  المنجزات 
ــي جــمــيــع  ــ ــاء والــــتــــقــــدم فـ ــنــ ــبــ مـــســـيـــرة الــ

الميادين والقطاعات..
وجل  عز  المولى  نسأل  الختام،  وفي 
أن يبارك لكم مساعيكم، لخدمة الوطن 
والمواطنين، ويديم عليكم نعمة الصحة 
والعافية، ودمتم سالمين، يحفظكم اهلل.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

ال���������س����ي����ر ال�����ذات�����ي�����ة ل��������ل��������وزراء ال����ج����دد

شغل منصب الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى 
بالمجلس  التنفيذي  الرئيس  ونائب   ،)2014( للبيئة 
وضــمــان  االعــتــمــاد  ومـــديـــر   ،)2013( لــلــبــيــئــة  األعـــلـــى 
الجودة في كلية الهندسة - جامعة البحرين )2012(، 
- جامعة  الكيميائية  الهندسة  بقسم  وأستاذ مساعد 

البحرين )2007(.
ولديه شهادة دراسات عليا في الممارسة األكاديمية 
ودكـــتـــوراه في  يــــورك ســانــت جـــون )2010(،  - جــامــعــة 
 ،)2007( كــولــيــدج  امــبــريــال   - الــكــيــمــيــائــيــة  الــهــنــدســة 
 ،)2006( كوليدج  امبريال   - الملكية  الكلية  ودبلوما 
- جامعة  الكيميائية  الهندسة  في  العلوم  وماجستير 
هندسة  فـــي  وبــكــالــوريــوس   ،)1999( ســوانــســي  ويـــلـــز، 
البترول - جامعة اإلمارات العربية المتحدة )1995(.

الــوزراء  رئيس مجلس  شغل منصب مدير عام مكتب 
األمين العام لمجلس الوزراء )2021(، ورئيس ديوان رئيس 
 ،)2020( الــــوزراء  الــعــام لمجلس  األمــيــن  الــــوزراء  مجلس 
ووكيل االقتصاد الوطني بوزارة المالية واالقتصاد الوطني 
)2019(، ومنسق عام للمشاريع والتخطيط االستراتيجي 
 ،)2017( ــوزراء  ــ الـ مجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب  بمكتب 
النائب  بمكتب  المشاريع  مدير  ثم  ومن  البحوث  ومدير 
المشاريع  ومدير   ،)2013( الـــوزراء  مجلس  لرئيس  األول 
في ديوان ولي العهد )2012(، ومدير المشاريع في مجلس 
التنمية االقتصادية )2005(، وفي وزارة التربية والتعليم 

.)2003(
حاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية وكهربائية 
اسكتلندا، وحاصل على ماجستير  نيبير في  من جامعة 
ــورث امــبــريــا فـــي إنــجــلــتــرا،  إدارة وهــنــدســة مـــن جــامــعــة نــ
وحاصل على ماجستير إدارة حكومية من جامعة هارفارد 
وحــاصــل على   ،)2013( االمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  بــالــواليــات 
في  الكفاءة  وســام  بمنحه  المعظم  الملك  جاللة  تقدير 

عام 2016.

الدكتور محمد بن مبارك بن 
والبيئة النفط  وزير  دينة 

الوزراء مجل�س  �سوؤون  وزير  المالكي  في�سل  بن  حمد 

يو�سف بن عبدالح�سين خلف وزير ال�سوؤون القانونية
ومستشارا  محاميا  خلف  الحسين  عبد  يــوســف  عمل 
مــجــازًا  كــان  حيث   2002 عــام  حتى   1990 عــام  منذ  قانونيا 
في  الدستورية  والمحكمة  التمييز  محكمة  أمــام  للترافع 
مملكة البحرين، وهو محكم معتمد لدى محاكم البحرين 
في  وعمل  والــدولــيــة.  اإلقليمية  التحكيم  مراكز  من  وعــدد 
لــلــشــؤون  ــام 2005 مــســتــشــارا  إلـــى عـ ــام 2002  الــفــتــرة مــن عـ
العهد،  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  ديـــوان  فــي  القانونية 
ويشغل منذ عام 2005 حتى اآلن منصب رئيس المستشارين 
باإلضافة  االقتصادية، وعمل  التنمية  القانونيين بمجلس 
قانونيا  مستشارا  االقتصادية  التنمية  بمجلس  عمله  إلى 
الفترة  الــوزراء خالل  لرئيس مجلس  األول  النائب  بمكتب 
من عام 2013 إلى 2020، ويعمل منذ 2020 مستشارًا قانونيًا 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وأسهم خالل فترة عمله في 
المتعلقة  البحرين  مملكة  قوانين  مــن  مجموعة  صياغة 
والمدنية  واالســتــثــمــاريــة  والمالية  االقــتــصــاديــة  بالمسائل 
القانونية  الــدراســات  من  العديد  في  شــارك  كما  ــة،  واإلداريــ
في  التشريعية  البنية  تــطــويــر  إلـــى  الــرامــيــة  واالقــتــصــاديــة 

المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.
يــوســف خلف  القانونية شغل  خــبــراتــه  إلــى  وبــاإلضــافــة 
حاليًا  فهو  اإلدارة،  ومجالس  اللجان  مــن  العديد  عضوية 
عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، ومجلس أمناء 
أمناء مجلس  المنازعات، ومجلس  البحرين لتسوية  غرفة 
واالعــتــراضــات  التظلمات  فحص  ولجنة  الــعــالــي،  التعليم 
الضريبية، ومجلس أمناء مركز مينا لالستثمار )بالتعاون 
 ،)OECD والــتــنــمــيــة  ــادي  ــتـــصـ االقـ الـــتـــعـــاون  مــنــظــمــة  ــع  مـ

ومجلس أمناء ومجلس إدارة مدرسة ابن خلدون الوطنية.
كــمــا كـــان عــضــوا بــلــجــنــة تــفــعــيــل مـــبـــادئ مــيــثــاق العمل 
الكهرباء  قطاع  خصخصة  دراســة  متابعة  ولجنة  الوطني، 
والــغــاز،  للنفط  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  إدارة  ومــجــلــس  ــاء،  ــمـ والـ

ومجلس  والــغــاز،  للنفط  القابضة  الــشــركــة  إدارة  ومجلس 
شركة  إدارة  ومجلس  )بــابــكــو(،  البحرين  نفط  شــركــة  إدارة 

تطوير للبترول، وجمعية المحامين البحرينية.
وهو حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة األولى عام 
الطبي  لالستحقاق  حمد  بن  سلمان  األمير  ووســام   ،2014

عام 2022.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء يتبادالن برقيتي �شكر 

الملك: ن�سيد بجهودكم المخل�سة في خدمة البحرين وتعزيز نه�ستها

حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة 
حاصل  1999-2000م،  العربية  مصر  بجمهورية  القاهرة 
إدارة األعـــمـــال مــن جامعة  فــي  الــمــاجــســتــيــر  عــلــى درجــــة 

المملكة بمملكة البحرين عام 2008م.
)2001-2003م(،  الــعــام  لـــالدعـــاء  وكــيــل  منصب  شــغــل 
ووكيال للنائب العام )2003-2007م( ضمن الدفعة األولى 
المؤسسة للنيابة العامة بمملكة البحرين، ورئيس نيابة 
بالمكتب  المدنية  الكبرى  بالمحكمة  قاٍض  عامة بدرجة 
عامة  نيابة  ورئيس  )2007-2009م(،  العام  للنائب  الفني 
ورئيس  )2009-2010م(،  الكبرى  بالمحكمة  وكيل  بدرجة 
)2010-2011م(،  كبرى  محكمة  رئيس  بدرجة  عامة  نيابة 
والــنــشــر في  الــعــامــة للمطبوعات  لــــإدارة  الــعــام  والــمــديــر 

هيئة شؤون اإلعالم )2011-2012م(.
وشغل منصب األمين العام لألمانة العامة للتظلمات 
مفوضية  ورئــيــس  اآلن(،  حــتــى   2012( الــداخــلــيــة  بــــوزارة 
حقوق السجناء والمحتجزين )2013 حتى اآلن(، ورئيس 
الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة والــمــتــابــعــة لــالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
لالنتخابات  التنفيذي  والمدير  )2006م(،  عــام  والبلدية 

النيابية والبلدية عام )2010م(.

ن��������واف ب�����ن م���ح���م���د ال�����م�����ع�����اودة وزي�����ر 
ال���ع���دل وال�������س���وؤون الإ����س���الم���ي���ة والأوق�������اف

العدد:  16153
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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
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.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
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.¬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’
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(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
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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://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16153/pdf/3-MAIN/5.pdf?fixed09977#page=1&zoom=auto,-6,1668
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298638
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
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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
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 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
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 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

P  12

Link

P  6

Link

Link

P  6

Link

تولي  أنها  اإلسكان  وزارة  أّكــدت 
واالستفسارات  المالحظات  جميع 
والمقترحات التي تردها عبر النظام 
الـــوطـــنـــي لــلــمــقــتــرحــات والـــشـــكـــاوى 
)تواصل( أهمية كبيرة، حيث تتخذ 
اإلجـــــــــــراءات الــــالزمــــة بــشــأنــهــا فــي 
الفترة  ضمن  ممكنة  سرعة  أقصى 
والــتــي تختلف  الــمــحــددة  الــزمــنــيــة 
باختالف طبيعة المشاركة، ومن ثم 
تــزويــد الــمــواطــن بــهــا، األمــــر الــذي 
يسهم في تعزيز تواصل الــوزارة مع 
منهم،  قريبة  ويبقيها  المواطنين 

وبما يسهم في رفع نسبة رضاهم. 
ــيــــع  ــمــ ودعـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوزارة جــ
ــيـــن مــن  ــعـ ــفـ ــتـ ــنـ ــمـ ــيــــن والـ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
ــة وأصـــحـــاب  ــيـ ــانـ ــكـ الــــخــــدمــــات اإلسـ
الــطــلــبــات اإلســكــانــيــة الــقــائــمــة إلــى 
)تواصل(  التواصل معها عبر نظام 
والــمــتــوفــر عــلــى الـــبـــوابـــة الــوطــنــيــة 
  bahrain.bhالبحرين لمملكة 
والــتــطــبــيــق اإللــكــتــرونــي )تـــواصـــل( 
 ،bahrain.bh/appsالمتاح عبر
مؤّكدة بأن هذا النظام هو المنصة 
خاللها  مــن  الـــــوزارة  ستباشر  الــتــي 
الــمــواطــنــيــن،  مــع  الــتــواصــل  عملية 
المالحظات  جميع  اســتــقــبــال  عــبــر 
الــرســائــل  بــمــا فيها  واالســتــفــســارات 
ــــك فــي  ــلـــة، وذلــ ــعـــاجـ اإلنـــســـانـــيـــة والـ
إطـــــار الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، ومــواكــبــة 
ريـــــادة مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــقــدمــهــا 

تكنولوجيا  اســتــثــمــار  صــعــيــد  عــلــى 
مجال  في  واالتــصــاالت  المعلومات 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وتــطــبــيــق 
في  تسهم  التي  الممارسات  أفضل 
تحسين األوضاع المعيشية وأسلوب 
في  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  حــيــاة 

المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستند 
على فوزها لست مرات على التوالي 
بــجــائــزة الــتــمــيــز فـــي الــتــواصــل مع 
الـــعـــمـــالء ضـــمـــن الـــنـــظـــام الــوطــنــي 

)تــواصــل(،  والــشــكــاوى  للمقترحات 
ــتـــوى الــــذي  ــمـــسـ والــــــــذي يـــعـــكـــس الـ
ــوزارة فـــي الــتــفــاعــل  ــ ــ وصــلــت إلــيــه الـ
مــع الــمــواطــنــيــن واالســتــجــابــة لهم، 
عــلــى حلحلة  الــمــســتــمــر  وحــرصــهــا 
إليها،  ترد  التي  المالحظات  جميع 
مــن أجــل تحقيق هــدف االســتــمــرار 
فـــي تــطــويــر الــعــمــل الــحــكــومــي بما 
على  قــادرًا  الخدمي  القطاع  يجعل 
االستجابة لمتطلبات المرحلة في 

سرعة اإلنجاز وجودة الخدمة.
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محميد احملميد

األسبوع الماضي حضرت حفل التخرج البني الصغير طالل.. 
في  اإلعــداديــة  المرحلة  إلــى  االبتدائية  المرحلة  من  انتقل  لقد 
مــدرســة »الــمــعــارف«.. كــان التنظيم أكثر مــن رائـــع، والــرســوم جدا 
بسيطة.. وتستحق األستاذة بروين كازروني والدكتور محمد صالح 
كل التحية.. وكنت أتابع حجم البهجة والسعادة في عيون أولياء 
األمور لنجاح أبنائهم.. وكنت أرى كذلك دموع البعض من الفرحة، 

وهم يرون أبناءهم يكبرون أمامهم.
هــاجــس واحـــد كــان يشغل بــالــي على الــــدوام، فــي كــل حفالت 
أولياء  كــل  بــال  يشغل  أنــه  وأثــق  والجامعية،  المدرسية  الــتــخــرج، 
التخرج؟  بعد  مــاذا  وأبنائه..  الوطن  يهمه مستقبل  ومن  األمــور، 
ومــــاذا عــن ســـوق الــعــمــل وتــوفــر الــوظــيــفــة الــنــوعــيــة لــلــشــبــاب؟ أيــن 
على  الحصول  فــي  صعوبة  يواجهوا  أال  نتمنى  هـــؤالء؟  سيذهب 
البيت  في  الجلوس  إلى  المطاف  بهم  ينتهي  أال  نتمنى  وظيفة؟ 
ــنـــوات االنــتــظــار  بــانــتــظــار الــوظــيــفــة لـــســـنـــوات؟ لــقــد أصــبــحــت سـ
الــدراســة.. لقد وصلت  بعد  مــا  مــراحــل  مــن  البيت  فــي  والجلوس 
إلى  الــدراســة  بعد  مــا  بانتظار مرحلة  البعض  وجــود  إلــى  األمـــور 
المدرسية  السنوات  أن تصل  المعقول  ســنــوات..!! هل من  خمس 

والجامعية مع سنوات انتظار الوظيفة 20 عاما أو أكثر..؟؟
إنــنــا نـــدق نـــاقـــوس الــخــطــر.. ونـــدعـــو إلـــى نـــزع فــتــيــل مشكلة 
هــنــاك جــهــودا  أن  والــتــأثــيــر.. صحيح  ــر  األثـ فــي  غــايــة  مجتمعية 
ــنـــاك اهــتــمــامــا  رســـمـــيـــة مــضــاعــفــة لـــلـــتـــوظـــيـــف.. وصـــحـــيـــح أن هـ
أـن  أرقاما وإحصائيات.. وصحيح  وتوجيهات.. وصحيح أن هناك 
هناك مشاريع وبرامج ومبادرات.. ولكن مع كل حفل تخرج تمأله 
ترى  يــا  الخريجين..  مصير  عــن  كبير  هاجس  ينتابني  األفــــراح، 
ماذا ينتظرهم..؟ هل ستذهب فرحة التخرج لتطغى عليها دوامة 
البحث عن وظيفة من جديد، ويعيش الخريج وأسرته في متاهة 

الحياة والمستقبل المرتقب..؟؟
في كل عام نشهد آالف الخريجين من المدارس والجامعات.. 
وجميع هؤالء يقفون في طوابير البحث عن وظيفة شاغرة.. نحن 
أعداد  لمواكبة  والوظائف  العمل  إعــادة هندسة سوق  إلى  بحاجة 
الخريجين.. وظائف حكومية وخاصة.. نحن في وطن يشكو فيه 
معظم الناس من شح الوظائف.. يشترك في ذلك كبار الموظفين 
والــمــســؤولــيــن مــع الــنــاس الــبــســطــاء.. وحــديــث بــعــض الـــــوزراء أن 
لديهم أبناء بال وظيفة يكشف حجم المسألة.. وال يعني أن األمر 

مقتصر فقط على من ليس لديه عالقات أو واسطة وغيرها.
بتوظيف خريج جامعي  قــام  أنــه  أبلغني  رجــال األعمال  أحــد 
الــشــاب على العمل فــي أي  إلــى إصـــرار  نــظــرا  فــي وظيفة ســائــق، 
مكان، وبقيمة )350 دينارا في الشهر(.. يعز علينا أن نرى خريجا 
وال  عيبا  ليس  مكان  أي  في  والعمل  الوظيفة،  تلك  في  جامعيا 
التي يحلم  النوعية  الوظائف  ولكنه ليس وظيفة من  انتقاصا.. 
بها أي شاب، مقبل على المستقبل الواعد، ويتطلع إلى بناء أسرة 

وحياة كريمة.
ال نــريــد أن نــشــغــل أنــفــســنــا وشــبــابــنــا فـــي قــصــص وحــكــايــات 
استثنائية، عن نماذج ألشخاص بدأوا في وظائف دنيا ثم وصلوا 
أو مدير..  إدارة مؤسسة  أو رئيس مجلس  إلى مركز رئيس شركة، 
الــواقــع  ــالم، وال تنطبق عــلــى  ــ لــألفــالم واألحــ تــنــفــع  ــذه قــصــص  هـ
والشقاء،  الكفاح  بقصص  العقول  نغذي  أن  نريد  وال  المعاش.. 
والتعب والعناء، ما دام في البلد فرص كثيرة من العمل يتبوأها 

األجانب، مع رواتب ومزايا عديدة.
بـــال وهــاجــس  الــمــســؤولــيــة عــظــيــمــة، واألمــــر يــشــغــل  أدرك أن 
الجميع، وأن كل عمل تقوم به الدولة هو من أجل شعبها ومواطنيها 
وشبابها، ولكننا بحاجة إلى وضع منهجية واستراتيجية جديدة 
تــحــت شــعــار »وظــيــفــة لــكــل خـــريـــج«، وبــذلــك نــوفــر أمــــوال الــدولــة 
أفضل  هــو  مــا  إلــى  والتعطل،  العمل  عــن  للباحثين  تصرف  التي 
فرحة  تكتمل  وحتى  كريمة..  وحياة  واستمرارية  استدامة  وأكثر 
لكل  التخرج«  »مبروك  فعال  ونقول  أمورهم..  وأولياء  الخريجين 

خريج ناجح.

malmahmeed7@gmail.com

حفالت التخرج..

و�سوق العمل
كتبت: فاطمة علي

أعلنت مراكز الرعاية األولية 
وتسلم  الـــدم  سحب  فــتــرة  تمديد 
الـــعـــيـــنـــات فــــي مـــخـــتـــبـــرات مـــراكـــز 
الـــصـــحـــيـــة بــمــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــة الـــســـابـــعـــة  ــاعــ ــن الــــســ ــ لـــتـــكـــون مـ
صــبــاحــا ولــغــايــة الــســادســة مساء 
ــوال فــتــرة الــعــمــل الــرســمــيــة، إذ  طـ
سيتم تسلم وسحب الدم لجميع 
أنواع التحاليل سواء الروتينية أو 
إذ  الصيام  تتطلب  التي  الخاصة 
سيقوم قسم المختبر بتوفير كل 

الخدمات. 
وأكدت مراكز الرعاية االولية 
تم  انـــه  الــرســمــيــة  عــبــر حساباتها 
ــذا الــنــظــام  ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق هــ الـ
بمنطقة  الــصــحــيــة  الــمــراكــز  فـــي 
الـــمـــحـــرق كــمــرحــلــة اولـــــى ضمن 
خــطــة بــرنــامــج الــضــمــان الصحي 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـــــوطـــــنـــــي لــــتــــطــــويــــر الـ

الصحية »صحتي«، مشيرة إلى أن 
أوقــات عمل مختبرات  التغير في 
الرعاية الصحية االولية سيسهم 
في تحقيق الجودة وسيسهل على 
مــرتــادي الــمــراكــز الــحــصــول على 
الــخــدمــات الــمــخــتــبــريــة واخــتــيــار 
الفترة المناسبة لهم لسحب الدم 
وتسليم العينات لقسم المختبر.

وبينت مراكز الرعاية النواحي 
الجديد  العمل  لنظام  االيجابية 
فـــي الــمــخــتــبــرات والــمــتــمــثــلــة في 
فترة  وتقليص  الضغط  تخفيف 
االنتظار خالل الفترة الصباحية 
نظرا إلى توفير جميع الخدمات 
الــمــخــتــبــريــة الـــمـــقـــدمـــة صــبــاحــا 

خالل فترة العمل المسائية. 
النظام  هــذا  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
اختر  برنامج  مع  بالتزامن  يأتي 
طــبــيــبــك الــــذي طــبــق رســمــيــا في 
مراكز المحرق ليتمكن المرتادون 

مـــن خــاللــهــا مـــن الــحــصــول على 
خـــدمـــات عــالجــيــة شــامــلــة خــالل 
الفترة  في  ســواء  للمركز  زيارتهم 
مؤكدة  المسائية،  او  الصباحية 
أن هــذه الــجــهــود تــأتــي بــدعــم من 
تحقيق  بـــهـــدف  الــــقــــرار  صــنــاعــي 
التطوير  فــي  الــمــرجــوة  االهــــداف 
واالرتــــقــــاء إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــات 
ــة  ــايــ ــرعــ الــــــجــــــودة فـــــي مـــــراكـــــز الــ

الصحية االولية.
وقــــد أكـــــدت مـــراكـــز الــرعــايــة 
ــي تــصــريــح  الــصــحــيــة األولــــيــــة فــ
ســـابـــق أنـــهـــا تـــولـــي كـــل االهــتــمــام 
الصحية  الــخــدمــات  كــل  لتقديم 
لجميع مرتادي المراكز الصحية 
ــاوي وبـــأعـــلـــى مــســتــويــات  ــسـ ــتـ ــالـ بـ
الـــــجـــــودة، مـــنـــوهـــة إلـــــى أنـــــه يــتــم 
الــمــراكــز الصحية  إنــشــاء  اعــتــمــاد 
وتــوزيــعــهــا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وفـــــق مــعــايــيــر مـــعـــتـــمـــدة، مــبــيــنــة 

يـــقـــدم كــل  كــــل مـــركـــز صـــحـــي  أن 
الـــخـــدمـــات ضــمــن إطــــار الــرعــايــة 
ــة، كــمــا يــتــم تـــوزيـــع الــقــوى  ــيـ األولـ

الــعــامــلــة مـــن أطـــبـــاء ومــمــرضــيــن 
وصـــيـــادلـــة وفــنــيــيــن وغــيــرهــم من 
أخــصــائــيــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

ــة  ــ الــمــســانــدة والـــخـــدمـــات اإلداريــ
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــرتــاديــن 

التابعين لكل مركز صحي.

بواقع 12 �ساعة طوال اأيام العمل الر�سمية..

تمدي���د اأوقات عم���ل مختب���رات المراك���ز ال�سحي���ة بمحافظ���ة المحرق

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل 
للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة 
ــار فــي حــفــل إطـــالق إربـــد عاصمة  ــ واآلثـ
الموافق  األحــد  مساء  العربية  الثقافة 
ــيـــة  األردنـ بــالــمــمــلــكــة  2022م  يــونــيــو   12
حضرة  بــرعــايــة  أقــيــم  والـــذي  الهاشمية 
ــة الـــهـــاشـــمـــيـــة الــمــلــك  ــاللـ ــجـ صـــاحـــب الـ
ناب  الحسين، حيث  ابن  الثاني  عبداهلل 
عن جاللته معالي الوزراء األردني السيد 
العام  المدير  وبحضور  الخصاونة  بشر 
والــثــقــافــة  لــلــتــربــيــة  الــعــربــيــة  للمنظمة 
والعلوم الدكتور محمد ولد إعمر ووزيرة 
النّجار،  هيفاء  السيدة  األردنية  الثقافة 
إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين 
رفيعة  وثقافيٍة  دبلوماسية  وشخصياٍت 

من داخل األردن وخارجها. 
مي  الشيخة  قالت  المناسبة  وبهذه 
ــدن وطننا  »مــ آل خــلــيــفــة:  مــحــمــد  بــنــت 
وتاريخنا  تراثنا  يحفظ  ما  هي  العربي 
وحـــضـــاراتـــنـــا الـــتـــي تــســاهــم فـــي ارتـــقـــاء 
ــا ومــســتــقــبــلــنــا، وذلــــــك فــنــحــن  ــرنـ حـــاضـ
إربــد  الــيــوم مدينة  نــشــارك  أن  ســعــيــدون 
منجزاتها  الهاشمية  األردنية  بالمملكة 
تهانيها  مقّدمة  والثقافية«.  الحضارية 
لألردن وإلربد على هذه المكانة ومؤكدة 
أن الــثــقــافــة صــانــعــة لــلــقــاء الــحــضــاري 
الثري خصوصًا بعدما عّطلت الجائحة 
الكثير من األنشطة الثقافية في العالم. 

وأضــــــــافــــــــت: »نــــســــتــــذكــــر فــــــي هــــذه 

المنامة  مــديــنــة  حققته  مــا  الــمــنــاســبــة 
الــتــي تـــم اخــتــيــارهــا قــبــل عــشــر ســنــوات 
مــدار  وعــلــى  الــعــربــيــة،  للثقافة  عــاصــمــة 
نموذج  تقديم  عــن  تتوقف  لــم  الــســنــوات 
ــون الــتــراث  عــربــي فــريــد فـــي حــفــظ وصــ

والذاكرة اإلنسانية«. 
الثقافة  عــواصــم  بــبــرنــامــج  وأشــــادت 
الــعــربــيــة الـــــذي تـــقـــوم عــلــيــه الــمــنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 
وما  المدن  والذي يعزز مكانة  )ألكسو(، 
تكتنزه من تراث مادي وغير مادي يسهم 
وجذب  المستدامة  التنمية  تحقيق  في 
سياحة نوعية ويعّرف العالم بما تمتلكه 

األوطان من مقومات ومواقع وآثار. 

ــاح، شـــاركـــت  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وقـــبـــيـــل حـــفـــل االفـ
خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت  مـــي  الــشــيــخــة 
فـــي الــجــلــســة الـــحـــواريـــة »قــصــص نــجــاح 
الثقافة  وزيــرة  بحضور  أردنــيــة«  إبداعية 
ــار، وقــــّدمــــت  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــفــ ــيــ األردنـــــــيـــــــة هــ
مداخلة أكدت فيها أهمية التركيز على 
اإلبــــــداع فـــي صــنــاعــة الــثــقــافــة، مــشــيــدة 
األردنية  المملكة  الثقافي في  بالحراك 
الــهــاشــمــيــة. وتــضــمــنــت الــجــلــســة مــحــاور 
حول الصناعات الثقافية، مكانة المبدع 
األردني محليًا وعربيًا وعالميًا والثقافة 
والــتــنــوع. ثــم حــضــرت مــعــالــيــهــا افــتــتــاح 
ــلـــوحـــات الــزيــتــيــة لــلــعــواصــم  مـــعـــرض الـ

العربية للثقافة. 

عاصمة  إربــد  إطــالق  وتضمن حفل 
استضافه  الــذي   2022 العربية  الثقافة 
إلقاء  اليرموك  بجامعة  الكندي  مسرح 
ــــدت مــكــانــة  ــدد مـــن الــكــلــمــات الـــتـــي أكـ عــ
وتراثها  وتاريخها  الثقافية  إربــد  مدينة 
الــعــربــي األصـــيـــل، إضـــافـــة إلـــى الــتــركــيــز 
العربية  بالثقافة  االعتناء  أهمية  على 
من  الــطــرق.  بشتى  وتعزيزها  وتنميتها 
رايــة  تسليم  مــراســم  انطلقت  ذلــك  بعد 
للثقافة  العربية  العاصمة  لحم«  »بيت 
العاصمة  عاصمة  إربد  إلى  2022م  لعام 

العربية للثقافة لعام 2022م.  
»إربــد  أوبريت  تقديم  الحفل  وشهد 
أقـــحـــوانـــة الـــحـــيـــاة« والـــــــذي اســتــعــرض 

تاريخ المملكة األردنية الهاشمية خالل 
فترات مختلفة منذ آالف السنين وحتى 
عام  المائة  الحضارية خالل  المنجزات 
في  المنجزات  تلك  واستمرار  الماضية 
وتضمنت  والــعــشــريــن.  الـــواحـــد  الـــقـــرن 
ــذلــــك فــــقــــرات غــنــائــيــة  ــة كــ ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ االحـ
وموسيقية وطنية للدول العربية قّدمها 
وأحمد  بشار  محمد  األردنيان  الفنانان 
ــة إلــــى عــــرض مــشــاهــد  ــافـ الــزمــيــلــي، إضـ
ــيـــة وعـــربـــيـــة مــــن تــقــديــم  ــنـ بـــصـــريـــة وطـ
طلبة جامعة اليرموك، كما قّدمت فرق 
شعبية أردنية مقطوعات مزجت ما بين 
الــمــوســيــقــى الــشــعــبــيــة األصــيــلــة لـــألردن 

والدبكة المشهورة.

ال�����س��ي��خ��ة م���ي ت��ح�����س��ر اإط�����اق اإرب�����د ع��ا���س��م��ة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة

صـــــــــــرح الـــــعـــــمـــــيـــــد الــــشــــيــــخ 
آل  عــبــدالــوهــاب  بــن  عبدالرحمن 
العامة  اإلدارة  عــام  مدير  خليفة 
ضمن  اإلدارة  تــكــريــم  أن  لــلــمــرور 
الـــمـــراكـــز الـــخـــدمـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الــحــاصــلــة عــلــى تــصــنــيــف الــفــئــة 
الــذهــبــيــة فــي بــرنــامــج »تــقــيــيــم 3« 
الــمــجــمــع  فــــي  اإلدارة  فـــــرع  عــــن 
األمني بمحافظة المحرق يعكس 
مــــــدى حــــــرص جـــمـــيـــع مــنــتــســبــي 
عــلــى  ــرور  ــمــ ــلــ لــ ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة 
تطوير  لــضــمــان  الــمــبــادرات  تبني 
وتــحــســيــن الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة 
وبما  الــجــودة  معايير  أعــلــى  وفـــق 
يــتــنــاســب مـــع تــوجــيــهــات صــاحــب 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، ودعــمــه 
ــارات عــمــلــيــة الــتــطــويــر  ــســ لــكــل مــ
والـــحـــرص عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
حـــكـــومـــيـــة بـــمـــســـتـــوى عـــــــال مــن 
مؤكدًا  والتميز،  والجودة  الكفاءة 
اســـــتـــــمـــــرار تــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات 
الــمــقــدمــة لــلــجــمــهــور مـــن خــالل 
المراكز  ومنها  القنوات  مختلف 
توجيهات  وذلك ضمن  الخارجية 
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  ــريـــق  ــفـ الـ
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
ــات الــمــقــدمــة  بــتــســهــيــل الــــخــــدمــ

للجمهور.

اإلدارة  عــــــام  مــــديــــر  وأشـــــــــار 
نــســبــة  أن  إلـــــى  لـــلـــمـــرور  الـــعـــامـــة 
اإلدارة  فرع  في  المعامالت  انجاز 
قد  بــالــمــحــرق  األمــنــي  بالمجمع 
الــنــصــف  فـــي  إلــــى %25  ارتــفــعــت 
 2022 الــحــالــي  ــام  ــعـ الـ مـــن  األول 
مضيفًا  الماضي،  بالعام  مقارنًة 
الخدمة  مراكز  تقييم  برنامج  أن 
بيئة  خــلــق  فــي  أســهــم  الحكومية 
تــنــافــســيــة إيــجــابــيــة بــيــن الــمــراكــز 

الــحــكــومــيــة مــن أجـــل الــتــمــيــز في 
تقديم الخدمات للجمهور، وذلك 
واالبـــتـــكـــار  اإلبـــــــداع  روح  بــتــعــزيــز 
والــــتــــمــــيــــز، ووضـــــــــع الـــســـيـــاســـات 
واالســتــراتــيــجــيــات الـــتـــي تــتــرجــم 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، مــعــربــًا 
مراكز  تقييم  للجنة  تقديره  عن 
الــخــدمــة الــحــكــومــيــة وجــهــودهــم 
ــيـــات الــتــقــيــيــم  ــلـ ــي إجـــــــــراء عـــمـ ــ فـ

والمتابعة.

م��دي��ر ع���ام ال���م���رور: ال��ت��ك��ري��م ب��ال��ف��ئ��ة ال��ذه��ب��ي��ة 
ي��ع��ك�����س ا����س���ت���م���رار ت���ط���وي���ر م����راك����ز ال���م���رور

الـــبـــحـــريـــن دول  ــارك مــمــلــكــة  ــشــ ــ ُت
الــعــالــم االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــعــالــمــي 
لــلــتــبــرع بــالــدم فــي 14 يــونــيــو مــن كل 
عـــام، وُيــســهــم هـــذا الــحــدث فــي زيـــادة 
المأمون  الـــدم  إلــى  بالحاجة  الــوعــي 
ومــنــتــجــات الـــدم الــمــأمــونــة، كــمــا يتم 
خالل هذا الحدث توجيه الشكر إلى 
الــمــتــبــرعــيــن بـــالـــدم طـــوعـــًا ومـــن دون 
يتبرعون  لما  وتقديرًا  عرفانًا  مقابل 
أرواح  إنقاذ  ُيسهل  مما  دمهم  من  به 

البشر.
باليوم  االحتفال  تركيز  وينصب 
العالمي للتبرع بالدم هذا العام على 
شــعــار »الــتــبــرع بــالــدم بـــادرة تضامن.. 

األرواح«،  وأنـــقـــذ  الــجــهــد  فـــي  ــارك  ــ شـ
بالدم  المتبرعين  شكر  إلــى  ويــهــدف 
الوعي  إذكــاء  والعمل على  العالم  في 
إلى  الحاجة  بشأن  أوســع  نطاق  على 
التبرع بالدم بانتظام من دون مقابل؛ 
بالتبرع  االلــتــزام  إلــى  الحاجة  وإبـــراز 
بالدم على مدار السنة للحفاظ على 
اإلمــــــدادات الــكــافــيــة وتــحــقــيــق إتــاحــة 
الجميع في  أمــام  المأمون  الــدم  نقل 
بقيمة  واالعــتــراف  المناسب؛  الــوقــت 
التبرع الطوعي بالدم من دون مقابل 
ــي تـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن الــمــجــتــمــعــي  فــ
والــتــمــاســك االجــتــمــاعــي، والــتــرويــج 
بضرورة  الوعي  وإذكــاء  القيمة؛  لهذه 

زيادة االستثمار من جانب الحكومات 
ــادر  لــبــنــاء نـــظـــام وطـــنـــي مــســتــدام وقــ
وزيــادة  بــالــدم،  لــإمــداد  التكّيف  على 
جمع التبرعات بالدم من المتبرعين 
الدم  بنك  إن  مقابل.  دون  من  بالدم 
يقوم  البحرين  مملكة  فــي  المركزي 
بتوفير الدم ومشتقاته بكميات كافية 
مع  والمحتاجين  الــمــرضــى  لجميع 
ضــمــان ســالمــة نقل الـــدم وخــلــّوه من 
األمراض المنقولة عبر الدم وكذلك 
المطلوبة  الراحة  ُسبل  جميع  توفير 
الدم  بنك  أن  كما  بالدم.  للمتبرعين 
ُيعد  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الــمــركــزي 
الـــدم على مستوى  واحـــدا مــن بــنــوك 

االحتياجات  كــافــة  توفير  فــي  العالم 
مـــن الــــدم ومــشــتــقــاتــه بـــصـــورة ذاتــيــة، 
الــدم  لتوفير  الرئيسي  المصدر  وهــو 
في  المستشفيات  لجميع  ومشتقاته 
البنك  ويستفيد  الــبــحــريــن.  مملكة 
ــرع والــمــتــبــرعــيــن  ــتـــبـ ــن حـــمـــالت الـ مــ
المركزي من خالل  الــدم  داخــل بنك 
الــدم  مــن  المرضى  احتياجات  تلبية 
في  المستشفيات  لجميع  ومشتقاته 
مملكة البحرين، كما يسعى بنك الدم 
الــمــركــزي مــن خـــالل حــمــالت التبرع 
بالدم في الداخل والخارج إلى كسب 
ــخـــاص مــمــن لــديــهــم  مــزيــد مـــن األشـ
األرواح  إنقاذ  في  لإسهام  االستعداد 

بالتبرع بدمائهم بشكل مستمر ورفع 
ثقافة التبرع بالدم بانتظام بين أفراد 

المجتمع في مملكة البحرين.
عــلــى  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــرص  ــحـ ــ وتـ
تــوعــيــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي وحــثــه 
ــدم، والــمــســاهــمــة  ــ ــالـ ــ عـــلـــى الـــتـــبـــرع بـ
حمالت  تنظيم  عــلــى  الــتــشــجــيــع  فــي 
مــنــاطــق مملكة  فـــي جــمــيــع  واســـعـــة 
البحرين لجمع أكبر عدد ممكن من 
بصورة  ُيسهم  بما  بالدم،  المتبرعين 
للمحتاجين  الــــدم  تــوفــيــر  فــي  جــلــيــة 
الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  والمرضى 
داخـــــــل مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وتــجــنــب 

استيراد دماء من الخارج.

ب��ال��دم ل��ل��م��ت��ب��رع��ي��ن  ال��ع��ال��م��ي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��ال��م  دول  م���ع  ت��ح��ت��ف��ل  ال��ب��ح��ري��ن 

التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  استقبل 
للبنات ومدينة  زنوبيا اإلعدادية  والتعليم، مديرتي مدرستي 
بجائزتي  المدرستين  فــوز  بمناسبة  للبنات،  اإلعــداديــة  حمد 
الــمــدرســة الــذهــبــيــة والــنــشــاط الــذهــبــي فــي فــعــالــيــات الــــدورة 
المنظمة  نظمته  الــذي  للبرمجة،  العربي  لألسبوع  الثانية 
والــــذي حمل  )ألــكــســو(،  والــعــلــوم  والــثــقــافــة  الــعــربــيــة للتربية 
عنوان )الذكاء االصطناعي وحماية البيئة(، وشارك فيه أكثر 
من مليوني طالب وطالبة، وأكثر من )50( معلمًا ومعلمة من 

)17( دولة عربية.
ــر إلـــى شـــرح مـــن مــديــرتــي  ــوزيـ وخــــالل الــلــقــاء، اســتــمــع الـ
ــول الــمــشــاريــع الــمــقــدمــة لـــهـــذه الــمــســابــقــة،  الــمــدرســتــيــن حــ
على  الــمــدرســتــان  عليها  حصلت  الــتــي  المتقدمة  والــمــراكــز 
مستوى مملكة البحرين، حيث فازت المدرستان في مسابقة 
في  نشاطًا  الــمــدارس  أكثر  من  بوصفهما  الذهبية،  المدرسة 
فازت مدرسة  الذهبي،  النشاط  وفي مسابقة  الجائزة،  مجال 
ــدم االعــتــمــاد على  زنــوبــيــا اإلعـــداديـــة للبنات عــن مــشــروع )عـ
للبنات  اإلعدادية  حمد  مدينة  ومدرسة  األحفورية(،  الطاقة 
عن مشروع )مسابقة توعوية- المحافظة على البيئة(، أما في 
مسابقة الفريق الذهبي ألفضل مشروع طالبي، ففازت مدرسة 
زنوبيا اإلعدادية للبنات عن مشاريع )بيئتي تستحق( و)فريق 

الزراعة حياة( و)مبدعات الماين كرافت(.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أشـــاد الـــوزيـــر بــالــجــهــود الــمــبــذولــة من 
الــمــراكــز  هـــذه  لتحقيق  الــمــدرســتــيــن  ومنتسبات  إدارتــــي  قــبــل 
ــوزارة عــلــى تــطــويــر مناهجها  ــ ــ الـ ــدًا حــــرص  ــؤكـ الــمــتــقــدمــة، مـ
وتضمينها موضوعات تتعلق بالذكاء االصطناعي، سعيًا نحو 
إكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وبناء كفاءات 
المزيد من  للجميع  إبداعية، متمنيًا  أفكار  إنتاج  على  قــادرة 

النجاح والتمّيز.

المدر�س���تين يك���رم  التربي���ة  وزي���ر 
للبرمجة العربي  الأ�سبوع  في  الفائزتين 

والماحظات  ال�ستف�س���ارات  جميع  ت�س���تقبل  »الإ�س���كان« 
والر�س���ائل الإن�س���انية والعاجل���ة عب���ر نظ���ام »توا�سل«

تولي  أنها  اإلسكان  وزارة  أّكــدت 
واالستفسارات  المالحظات  جميع 
والمقترحات التي تردها عبر النظام 
الـــوطـــنـــي لــلــمــقــتــرحــات والـــشـــكـــاوى 
)تواصل( أهمية كبيرة، حيث تتخذ 
اإلجـــــــــــراءات الــــالزمــــة بــشــأنــهــا فــي 
الفترة  ضمن  ممكنة  سرعة  أقصى 
والــتــي تختلف  الــمــحــددة  الــزمــنــيــة 
باختالف طبيعة المشاركة، ومن ثم 
تــزويــد الــمــواطــن بــهــا، األمــــر الــذي 
يسهم في تعزيز تواصل الــوزارة مع 
منهم،  قريبة  ويبقيها  المواطنين 

وبما يسهم في رفع نسبة رضاهم. 
ــيــــع  ــمــ ودعـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــوزارة جــ
ــيـــن مــن  ــعـ ــفـ ــتـ ــنـ ــمـ ــيــــن والـ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
ــة وأصـــحـــاب  ــيـ ــانـ ــكـ الــــخــــدمــــات اإلسـ
الــطــلــبــات اإلســكــانــيــة الــقــائــمــة إلــى 
)تواصل(  التواصل معها عبر نظام 
والــمــتــوفــر عــلــى الـــبـــوابـــة الــوطــنــيــة 
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مؤّكدة بأن هذا النظام هو المنصة 
خاللها  مــن  الـــــوزارة  ستباشر  الــتــي 
الــمــواطــنــيــن،  مــع  الــتــواصــل  عملية 
المالحظات  جميع  اســتــقــبــال  عــبــر 
الــرســائــل  بــمــا فيها  واالســتــفــســارات 
ــــك فــي  ــلـــة، وذلــ ــعـــاجـ اإلنـــســـانـــيـــة والـ
إطـــــار الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، ومــواكــبــة 
ريـــــادة مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــقــدمــهــا 

تكنولوجيا  اســتــثــمــار  صــعــيــد  عــلــى 
مجال  في  واالتــصــاالت  المعلومات 
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وتــطــبــيــق 
في  تسهم  التي  الممارسات  أفضل 
تحسين األوضاع المعيشية وأسلوب 
في  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  حــيــاة 

المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستند 
على فوزها لست مرات على التوالي 
بــجــائــزة الــتــمــيــز فـــي الــتــواصــل مع 
الـــعـــمـــالء ضـــمـــن الـــنـــظـــام الــوطــنــي 

)تــواصــل(،  والــشــكــاوى  للمقترحات 
ــتـــوى الــــذي  ــمـــسـ والــــــــذي يـــعـــكـــس الـ
ــوزارة فـــي الــتــفــاعــل  ــ ــ وصــلــت إلــيــه الـ
مــع الــمــواطــنــيــن واالســتــجــابــة لهم، 
عــلــى حلحلة  الــمــســتــمــر  وحــرصــهــا 
إليها،  ترد  التي  المالحظات  جميع 
مــن أجــل تحقيق هــدف االســتــمــرار 
فـــي تــطــويــر الــعــمــل الــحــكــومــي بما 
على  قــادرًا  الخدمي  القطاع  يجعل 
االستجابة لمتطلبات المرحلة في 

سرعة اإلنجاز وجودة الخدمة.
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محميد احملميد

األسبوع الماضي حضرت حفل التخرج البني الصغير طالل.. 
في  اإلعــداديــة  المرحلة  إلــى  االبتدائية  المرحلة  من  انتقل  لقد 
مــدرســة »الــمــعــارف«.. كــان التنظيم أكثر مــن رائـــع، والــرســوم جدا 
بسيطة.. وتستحق األستاذة بروين كازروني والدكتور محمد صالح 
كل التحية.. وكنت أتابع حجم البهجة والسعادة في عيون أولياء 
األمور لنجاح أبنائهم.. وكنت أرى كذلك دموع البعض من الفرحة، 

وهم يرون أبناءهم يكبرون أمامهم.
هــاجــس واحـــد كــان يشغل بــالــي على الــــدوام، فــي كــل حفالت 
أولياء  كــل  بــال  يشغل  أنــه  وأثــق  والجامعية،  المدرسية  الــتــخــرج، 
التخرج؟  بعد  مــاذا  وأبنائه..  الوطن  يهمه مستقبل  ومن  األمــور، 
ومــــاذا عــن ســـوق الــعــمــل وتــوفــر الــوظــيــفــة الــنــوعــيــة لــلــشــبــاب؟ أيــن 
على  الحصول  فــي  صعوبة  يواجهوا  أال  نتمنى  هـــؤالء؟  سيذهب 
البيت  في  الجلوس  إلى  المطاف  بهم  ينتهي  أال  نتمنى  وظيفة؟ 
ــنـــوات االنــتــظــار  بــانــتــظــار الــوظــيــفــة لـــســـنـــوات؟ لــقــد أصــبــحــت سـ
الــدراســة.. لقد وصلت  بعد  مــا  مــراحــل  مــن  البيت  فــي  والجلوس 
إلى  الــدراســة  بعد  مــا  بانتظار مرحلة  البعض  وجــود  إلــى  األمـــور 
المدرسية  السنوات  أن تصل  المعقول  ســنــوات..!! هل من  خمس 

والجامعية مع سنوات انتظار الوظيفة 20 عاما أو أكثر..؟؟
إنــنــا نـــدق نـــاقـــوس الــخــطــر.. ونـــدعـــو إلـــى نـــزع فــتــيــل مشكلة 
هــنــاك جــهــودا  أن  والــتــأثــيــر.. صحيح  ــر  األثـ فــي  غــايــة  مجتمعية 
ــنـــاك اهــتــمــامــا  رســـمـــيـــة مــضــاعــفــة لـــلـــتـــوظـــيـــف.. وصـــحـــيـــح أن هـ
أـن  أرقاما وإحصائيات.. وصحيح  وتوجيهات.. وصحيح أن هناك 
هناك مشاريع وبرامج ومبادرات.. ولكن مع كل حفل تخرج تمأله 
ترى  يــا  الخريجين..  مصير  عــن  كبير  هاجس  ينتابني  األفــــراح، 
ماذا ينتظرهم..؟ هل ستذهب فرحة التخرج لتطغى عليها دوامة 
البحث عن وظيفة من جديد، ويعيش الخريج وأسرته في متاهة 

الحياة والمستقبل المرتقب..؟؟
في كل عام نشهد آالف الخريجين من المدارس والجامعات.. 
وجميع هؤالء يقفون في طوابير البحث عن وظيفة شاغرة.. نحن 
أعداد  لمواكبة  والوظائف  العمل  إعــادة هندسة سوق  إلى  بحاجة 
الخريجين.. وظائف حكومية وخاصة.. نحن في وطن يشكو فيه 
معظم الناس من شح الوظائف.. يشترك في ذلك كبار الموظفين 
والــمــســؤولــيــن مــع الــنــاس الــبــســطــاء.. وحــديــث بــعــض الـــــوزراء أن 
لديهم أبناء بال وظيفة يكشف حجم المسألة.. وال يعني أن األمر 

مقتصر فقط على من ليس لديه عالقات أو واسطة وغيرها.
بتوظيف خريج جامعي  قــام  أنــه  أبلغني  رجــال األعمال  أحــد 
الــشــاب على العمل فــي أي  إلــى إصـــرار  نــظــرا  فــي وظيفة ســائــق، 
مكان، وبقيمة )350 دينارا في الشهر(.. يعز علينا أن نرى خريجا 
وال  عيبا  ليس  مكان  أي  في  والعمل  الوظيفة،  تلك  في  جامعيا 
التي يحلم  النوعية  الوظائف  ولكنه ليس وظيفة من  انتقاصا.. 
بها أي شاب، مقبل على المستقبل الواعد، ويتطلع إلى بناء أسرة 

وحياة كريمة.
ال نــريــد أن نــشــغــل أنــفــســنــا وشــبــابــنــا فـــي قــصــص وحــكــايــات 
استثنائية، عن نماذج ألشخاص بدأوا في وظائف دنيا ثم وصلوا 
أو مدير..  إدارة مؤسسة  أو رئيس مجلس  إلى مركز رئيس شركة، 
الــواقــع  ــالم، وال تنطبق عــلــى  ــ لــألفــالم واألحــ تــنــفــع  ــذه قــصــص  هـ
والشقاء،  الكفاح  بقصص  العقول  نغذي  أن  نريد  وال  المعاش.. 
والتعب والعناء، ما دام في البلد فرص كثيرة من العمل يتبوأها 

األجانب، مع رواتب ومزايا عديدة.
بـــال وهــاجــس  الــمــســؤولــيــة عــظــيــمــة، واألمــــر يــشــغــل  أدرك أن 
الجميع، وأن كل عمل تقوم به الدولة هو من أجل شعبها ومواطنيها 
وشبابها، ولكننا بحاجة إلى وضع منهجية واستراتيجية جديدة 
تــحــت شــعــار »وظــيــفــة لــكــل خـــريـــج«، وبــذلــك نــوفــر أمــــوال الــدولــة 
أفضل  هــو  مــا  إلــى  والتعطل،  العمل  عــن  للباحثين  تصرف  التي 
فرحة  تكتمل  وحتى  كريمة..  وحياة  واستمرارية  استدامة  وأكثر 
لكل  التخرج«  »مبروك  فعال  ونقول  أمورهم..  وأولياء  الخريجين 

خريج ناجح.

malmahmeed7@gmail.com

حفالت التخرج..

و�سوق العمل
كتبت: فاطمة علي

أعلنت مراكز الرعاية األولية 
وتسلم  الـــدم  سحب  فــتــرة  تمديد 
الـــعـــيـــنـــات فــــي مـــخـــتـــبـــرات مـــراكـــز 
الـــصـــحـــيـــة بــمــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــة الـــســـابـــعـــة  ــاعــ ــن الــــســ ــ لـــتـــكـــون مـ
صــبــاحــا ولــغــايــة الــســادســة مساء 
ــوال فــتــرة الــعــمــل الــرســمــيــة، إذ  طـ
سيتم تسلم وسحب الدم لجميع 
أنواع التحاليل سواء الروتينية أو 
إذ  الصيام  تتطلب  التي  الخاصة 
سيقوم قسم المختبر بتوفير كل 

الخدمات. 
وأكدت مراكز الرعاية االولية 
تم  انـــه  الــرســمــيــة  عــبــر حساباتها 
ــذا الــنــظــام  ــبـــدء فـــي تــطــبــيــق هــ الـ
بمنطقة  الــصــحــيــة  الــمــراكــز  فـــي 
الـــمـــحـــرق كــمــرحــلــة اولـــــى ضمن 
خــطــة بــرنــامــج الــضــمــان الصحي 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـــــوطـــــنـــــي لــــتــــطــــويــــر الـ

الصحية »صحتي«، مشيرة إلى أن 
أوقــات عمل مختبرات  التغير في 
الرعاية الصحية االولية سيسهم 
في تحقيق الجودة وسيسهل على 
مــرتــادي الــمــراكــز الــحــصــول على 
الــخــدمــات الــمــخــتــبــريــة واخــتــيــار 
الفترة المناسبة لهم لسحب الدم 
وتسليم العينات لقسم المختبر.

وبينت مراكز الرعاية النواحي 
الجديد  العمل  لنظام  االيجابية 
فـــي الــمــخــتــبــرات والــمــتــمــثــلــة في 
فترة  وتقليص  الضغط  تخفيف 
االنتظار خالل الفترة الصباحية 
نظرا إلى توفير جميع الخدمات 
الــمــخــتــبــريــة الـــمـــقـــدمـــة صــبــاحــا 

خالل فترة العمل المسائية. 
النظام  هــذا  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
اختر  برنامج  مع  بالتزامن  يأتي 
طــبــيــبــك الــــذي طــبــق رســمــيــا في 
مراكز المحرق ليتمكن المرتادون 

مـــن خــاللــهــا مـــن الــحــصــول على 
خـــدمـــات عــالجــيــة شــامــلــة خــالل 
الفترة  في  ســواء  للمركز  زيارتهم 
مؤكدة  المسائية،  او  الصباحية 
أن هــذه الــجــهــود تــأتــي بــدعــم من 
تحقيق  بـــهـــدف  الــــقــــرار  صــنــاعــي 
التطوير  فــي  الــمــرجــوة  االهــــداف 
واالرتــــقــــاء إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــات 
ــة  ــايــ ــرعــ الــــــجــــــودة فـــــي مـــــراكـــــز الــ

الصحية االولية.
وقــــد أكـــــدت مـــراكـــز الــرعــايــة 
ــي تــصــريــح  الــصــحــيــة األولــــيــــة فــ
ســـابـــق أنـــهـــا تـــولـــي كـــل االهــتــمــام 
الصحية  الــخــدمــات  كــل  لتقديم 
لجميع مرتادي المراكز الصحية 
ــاوي وبـــأعـــلـــى مــســتــويــات  ــسـ ــتـ ــالـ بـ
الـــــجـــــودة، مـــنـــوهـــة إلـــــى أنـــــه يــتــم 
الــمــراكــز الصحية  إنــشــاء  اعــتــمــاد 
وتــوزيــعــهــا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وفـــــق مــعــايــيــر مـــعـــتـــمـــدة، مــبــيــنــة 

يـــقـــدم كــل  كــــل مـــركـــز صـــحـــي  أن 
الـــخـــدمـــات ضــمــن إطــــار الــرعــايــة 
ــة، كــمــا يــتــم تـــوزيـــع الــقــوى  ــيـ األولـ

الــعــامــلــة مـــن أطـــبـــاء ومــمــرضــيــن 
وصـــيـــادلـــة وفــنــيــيــن وغــيــرهــم من 
أخــصــائــيــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

ــة  ــ الــمــســانــدة والـــخـــدمـــات اإلداريــ
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــرتــاديــن 

التابعين لكل مركز صحي.

بواقع 12 �ساعة طوال اأيام العمل الر�سمية..

تمدي���د اأوقات عم���ل مختب���رات المراك���ز ال�سحي���ة بمحافظ���ة المحرق

شاركت الشيخة مي بنت محمد آل 
للثقافة  البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة 
ــار فــي حــفــل إطـــالق إربـــد عاصمة  ــ واآلثـ
الموافق  األحــد  مساء  العربية  الثقافة 
ــيـــة  األردنـ بــالــمــمــلــكــة  2022م  يــونــيــو   12
حضرة  بــرعــايــة  أقــيــم  والـــذي  الهاشمية 
ــة الـــهـــاشـــمـــيـــة الــمــلــك  ــاللـ ــجـ صـــاحـــب الـ
ناب  الحسين، حيث  ابن  الثاني  عبداهلل 
عن جاللته معالي الوزراء األردني السيد 
العام  المدير  وبحضور  الخصاونة  بشر 
والــثــقــافــة  لــلــتــربــيــة  الــعــربــيــة  للمنظمة 
والعلوم الدكتور محمد ولد إعمر ووزيرة 
النّجار،  هيفاء  السيدة  األردنية  الثقافة 
إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين 
رفيعة  وثقافيٍة  دبلوماسية  وشخصياٍت 

من داخل األردن وخارجها. 
مي  الشيخة  قالت  المناسبة  وبهذه 
ــدن وطننا  »مــ آل خــلــيــفــة:  مــحــمــد  بــنــت 
وتاريخنا  تراثنا  يحفظ  ما  هي  العربي 
وحـــضـــاراتـــنـــا الـــتـــي تــســاهــم فـــي ارتـــقـــاء 
ــا ومــســتــقــبــلــنــا، وذلــــــك فــنــحــن  ــرنـ حـــاضـ
إربــد  الــيــوم مدينة  نــشــارك  أن  ســعــيــدون 
منجزاتها  الهاشمية  األردنية  بالمملكة 
تهانيها  مقّدمة  والثقافية«.  الحضارية 
لألردن وإلربد على هذه المكانة ومؤكدة 
أن الــثــقــافــة صــانــعــة لــلــقــاء الــحــضــاري 
الثري خصوصًا بعدما عّطلت الجائحة 
الكثير من األنشطة الثقافية في العالم. 

وأضــــــــافــــــــت: »نــــســــتــــذكــــر فــــــي هــــذه 

المنامة  مــديــنــة  حققته  مــا  الــمــنــاســبــة 
الــتــي تـــم اخــتــيــارهــا قــبــل عــشــر ســنــوات 
مــدار  وعــلــى  الــعــربــيــة،  للثقافة  عــاصــمــة 
نموذج  تقديم  عــن  تتوقف  لــم  الــســنــوات 
ــون الــتــراث  عــربــي فــريــد فـــي حــفــظ وصــ

والذاكرة اإلنسانية«. 
الثقافة  عــواصــم  بــبــرنــامــج  وأشــــادت 
الــعــربــيــة الـــــذي تـــقـــوم عــلــيــه الــمــنــظــمــة 
الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 
وما  المدن  والذي يعزز مكانة  )ألكسو(، 
تكتنزه من تراث مادي وغير مادي يسهم 
وجذب  المستدامة  التنمية  تحقيق  في 
سياحة نوعية ويعّرف العالم بما تمتلكه 

األوطان من مقومات ومواقع وآثار. 

ــاح، شـــاركـــت  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وقـــبـــيـــل حـــفـــل االفـ
خليفة  آل  مــحــمــد  بــنــت  مـــي  الــشــيــخــة 
فـــي الــجــلــســة الـــحـــواريـــة »قــصــص نــجــاح 
الثقافة  وزيــرة  بحضور  أردنــيــة«  إبداعية 
ــار، وقــــّدمــــت  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــفــ ــيــ األردنـــــــيـــــــة هــ
مداخلة أكدت فيها أهمية التركيز على 
اإلبــــــداع فـــي صــنــاعــة الــثــقــافــة، مــشــيــدة 
األردنية  المملكة  الثقافي في  بالحراك 
الــهــاشــمــيــة. وتــضــمــنــت الــجــلــســة مــحــاور 
حول الصناعات الثقافية، مكانة المبدع 
األردني محليًا وعربيًا وعالميًا والثقافة 
والــتــنــوع. ثــم حــضــرت مــعــالــيــهــا افــتــتــاح 
ــلـــوحـــات الــزيــتــيــة لــلــعــواصــم  مـــعـــرض الـ

العربية للثقافة. 

عاصمة  إربــد  إطــالق  وتضمن حفل 
استضافه  الــذي   2022 العربية  الثقافة 
إلقاء  اليرموك  بجامعة  الكندي  مسرح 
ــــدت مــكــانــة  ــدد مـــن الــكــلــمــات الـــتـــي أكـ عــ
وتراثها  وتاريخها  الثقافية  إربــد  مدينة 
الــعــربــي األصـــيـــل، إضـــافـــة إلـــى الــتــركــيــز 
العربية  بالثقافة  االعتناء  أهمية  على 
من  الــطــرق.  بشتى  وتعزيزها  وتنميتها 
رايــة  تسليم  مــراســم  انطلقت  ذلــك  بعد 
للثقافة  العربية  العاصمة  لحم«  »بيت 
العاصمة  عاصمة  إربد  إلى  2022م  لعام 

العربية للثقافة لعام 2022م.  
»إربــد  أوبريت  تقديم  الحفل  وشهد 
أقـــحـــوانـــة الـــحـــيـــاة« والـــــــذي اســتــعــرض 

تاريخ المملكة األردنية الهاشمية خالل 
فترات مختلفة منذ آالف السنين وحتى 
عام  المائة  الحضارية خالل  المنجزات 
في  المنجزات  تلك  واستمرار  الماضية 
وتضمنت  والــعــشــريــن.  الـــواحـــد  الـــقـــرن 
ــذلــــك فــــقــــرات غــنــائــيــة  ــة كــ ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ االحـ
وموسيقية وطنية للدول العربية قّدمها 
وأحمد  بشار  محمد  األردنيان  الفنانان 
ــة إلــــى عــــرض مــشــاهــد  ــافـ الــزمــيــلــي، إضـ
ــيـــة وعـــربـــيـــة مــــن تــقــديــم  ــنـ بـــصـــريـــة وطـ
طلبة جامعة اليرموك، كما قّدمت فرق 
شعبية أردنية مقطوعات مزجت ما بين 
الــمــوســيــقــى الــشــعــبــيــة األصــيــلــة لـــألردن 

والدبكة المشهورة.
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صـــــــــــرح الـــــعـــــمـــــيـــــد الــــشــــيــــخ 
آل  عــبــدالــوهــاب  بــن  عبدالرحمن 
العامة  اإلدارة  عــام  مدير  خليفة 
ضمن  اإلدارة  تــكــريــم  أن  لــلــمــرور 
الـــمـــراكـــز الـــخـــدمـــيـــة الــحــكــومــيــة 
الــحــاصــلــة عــلــى تــصــنــيــف الــفــئــة 
الــذهــبــيــة فــي بــرنــامــج »تــقــيــيــم 3« 
الــمــجــمــع  فــــي  اإلدارة  فـــــرع  عــــن 
األمني بمحافظة المحرق يعكس 
مــــــدى حــــــرص جـــمـــيـــع مــنــتــســبــي 
عــلــى  ــرور  ــمــ ــلــ لــ ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة 
تطوير  لــضــمــان  الــمــبــادرات  تبني 
وتــحــســيــن الـــخـــدمـــة الــحــكــومــيــة 
وبما  الــجــودة  معايير  أعــلــى  وفـــق 
يــتــنــاســب مـــع تــوجــيــهــات صــاحــب 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، ودعــمــه 
ــارات عــمــلــيــة الــتــطــويــر  ــســ لــكــل مــ
والـــحـــرص عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
حـــكـــومـــيـــة بـــمـــســـتـــوى عـــــــال مــن 
مؤكدًا  والتميز،  والجودة  الكفاءة 
اســـــتـــــمـــــرار تــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات 
الــمــقــدمــة لــلــجــمــهــور مـــن خــالل 
المراكز  ومنها  القنوات  مختلف 
توجيهات  وذلك ضمن  الخارجية 
بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  ــريـــق  ــفـ الـ
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
ــات الــمــقــدمــة  بــتــســهــيــل الــــخــــدمــ

للجمهور.

اإلدارة  عــــــام  مــــديــــر  وأشـــــــــار 
نــســبــة  أن  إلـــــى  لـــلـــمـــرور  الـــعـــامـــة 
اإلدارة  فرع  في  المعامالت  انجاز 
قد  بــالــمــحــرق  األمــنــي  بالمجمع 
الــنــصــف  فـــي  إلــــى %25  ارتــفــعــت 
 2022 الــحــالــي  ــام  ــعـ الـ مـــن  األول 
مضيفًا  الماضي،  بالعام  مقارنًة 
الخدمة  مراكز  تقييم  برنامج  أن 
بيئة  خــلــق  فــي  أســهــم  الحكومية 
تــنــافــســيــة إيــجــابــيــة بــيــن الــمــراكــز 

الــحــكــومــيــة مــن أجـــل الــتــمــيــز في 
تقديم الخدمات للجمهور، وذلك 
واالبـــتـــكـــار  اإلبـــــــداع  روح  بــتــعــزيــز 
والــــتــــمــــيــــز، ووضـــــــــع الـــســـيـــاســـات 
واالســتــراتــيــجــيــات الـــتـــي تــتــرجــم 
بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، مــعــربــًا 
مراكز  تقييم  للجنة  تقديره  عن 
الــخــدمــة الــحــكــومــيــة وجــهــودهــم 
ــيـــات الــتــقــيــيــم  ــلـ ــي إجـــــــــراء عـــمـ ــ فـ

والمتابعة.
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الـــبـــحـــريـــن دول  ــارك مــمــلــكــة  ــشــ ــ ُت
الــعــالــم االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــعــالــمــي 
لــلــتــبــرع بــالــدم فــي 14 يــونــيــو مــن كل 
عـــام، وُيــســهــم هـــذا الــحــدث فــي زيـــادة 
المأمون  الـــدم  إلــى  بالحاجة  الــوعــي 
ومــنــتــجــات الـــدم الــمــأمــونــة، كــمــا يتم 
خالل هذا الحدث توجيه الشكر إلى 
الــمــتــبــرعــيــن بـــالـــدم طـــوعـــًا ومـــن دون 
يتبرعون  لما  وتقديرًا  عرفانًا  مقابل 
أرواح  إنقاذ  ُيسهل  مما  دمهم  من  به 

البشر.
باليوم  االحتفال  تركيز  وينصب 
العالمي للتبرع بالدم هذا العام على 
شــعــار »الــتــبــرع بــالــدم بـــادرة تضامن.. 

األرواح«،  وأنـــقـــذ  الــجــهــد  فـــي  ــارك  ــ شـ
بالدم  المتبرعين  شكر  إلــى  ويــهــدف 
الوعي  إذكــاء  والعمل على  العالم  في 
إلى  الحاجة  بشأن  أوســع  نطاق  على 
التبرع بالدم بانتظام من دون مقابل؛ 
بالتبرع  االلــتــزام  إلــى  الحاجة  وإبـــراز 
بالدم على مدار السنة للحفاظ على 
اإلمــــــدادات الــكــافــيــة وتــحــقــيــق إتــاحــة 
الجميع في  أمــام  المأمون  الــدم  نقل 
بقيمة  واالعــتــراف  المناسب؛  الــوقــت 
التبرع الطوعي بالدم من دون مقابل 
ــي تـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن الــمــجــتــمــعــي  فــ
والــتــمــاســك االجــتــمــاعــي، والــتــرويــج 
بضرورة  الوعي  وإذكــاء  القيمة؛  لهذه 

زيادة االستثمار من جانب الحكومات 
ــادر  لــبــنــاء نـــظـــام وطـــنـــي مــســتــدام وقــ
وزيــادة  بــالــدم،  لــإمــداد  التكّيف  على 
جمع التبرعات بالدم من المتبرعين 
الدم  بنك  إن  مقابل.  دون  من  بالدم 
يقوم  البحرين  مملكة  فــي  المركزي 
بتوفير الدم ومشتقاته بكميات كافية 
مع  والمحتاجين  الــمــرضــى  لجميع 
ضــمــان ســالمــة نقل الـــدم وخــلــّوه من 
األمراض المنقولة عبر الدم وكذلك 
المطلوبة  الراحة  ُسبل  جميع  توفير 
الدم  بنك  أن  كما  بالدم.  للمتبرعين 
ُيعد  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الــمــركــزي 
الـــدم على مستوى  واحـــدا مــن بــنــوك 

االحتياجات  كــافــة  توفير  فــي  العالم 
مـــن الــــدم ومــشــتــقــاتــه بـــصـــورة ذاتــيــة، 
الــدم  لتوفير  الرئيسي  المصدر  وهــو 
في  المستشفيات  لجميع  ومشتقاته 
البنك  ويستفيد  الــبــحــريــن.  مملكة 
ــرع والــمــتــبــرعــيــن  ــتـــبـ ــن حـــمـــالت الـ مــ
المركزي من خالل  الــدم  داخــل بنك 
الــدم  مــن  المرضى  احتياجات  تلبية 
في  المستشفيات  لجميع  ومشتقاته 
مملكة البحرين، كما يسعى بنك الدم 
الــمــركــزي مــن خـــالل حــمــالت التبرع 
بالدم في الداخل والخارج إلى كسب 
ــخـــاص مــمــن لــديــهــم  مــزيــد مـــن األشـ
األرواح  إنقاذ  في  لإسهام  االستعداد 

بالتبرع بدمائهم بشكل مستمر ورفع 
ثقافة التبرع بالدم بانتظام بين أفراد 

المجتمع في مملكة البحرين.
عــلــى  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــرص  ــحـ ــ وتـ
تــوعــيــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي وحــثــه 
ــدم، والــمــســاهــمــة  ــ ــالـ ــ عـــلـــى الـــتـــبـــرع بـ
حمالت  تنظيم  عــلــى  الــتــشــجــيــع  فــي 
مــنــاطــق مملكة  فـــي جــمــيــع  واســـعـــة 
البحرين لجمع أكبر عدد ممكن من 
بصورة  ُيسهم  بما  بالدم،  المتبرعين 
للمحتاجين  الــــدم  تــوفــيــر  فــي  جــلــيــة 
الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  والمرضى 
داخـــــــل مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وتــجــنــب 

استيراد دماء من الخارج.

ب��ال��دم ل��ل��م��ت��ب��رع��ي��ن  ال��ع��ال��م��ي  ب��ال��ي��وم  ال��ع��ال��م  دول  م���ع  ت��ح��ت��ف��ل  ال��ب��ح��ري��ن 

التربية  وزيـــر  النعيمي  علي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  استقبل 
للبنات ومدينة  زنوبيا اإلعدادية  والتعليم، مديرتي مدرستي 
بجائزتي  المدرستين  فــوز  بمناسبة  للبنات،  اإلعــداديــة  حمد 
الــمــدرســة الــذهــبــيــة والــنــشــاط الــذهــبــي فــي فــعــالــيــات الــــدورة 
المنظمة  نظمته  الــذي  للبرمجة،  العربي  لألسبوع  الثانية 
والــــذي حمل  )ألــكــســو(،  والــعــلــوم  والــثــقــافــة  الــعــربــيــة للتربية 
عنوان )الذكاء االصطناعي وحماية البيئة(، وشارك فيه أكثر 
من مليوني طالب وطالبة، وأكثر من )50( معلمًا ومعلمة من 

)17( دولة عربية.
ــر إلـــى شـــرح مـــن مــديــرتــي  ــوزيـ وخــــالل الــلــقــاء، اســتــمــع الـ
ــول الــمــشــاريــع الــمــقــدمــة لـــهـــذه الــمــســابــقــة،  الــمــدرســتــيــن حــ
على  الــمــدرســتــان  عليها  حصلت  الــتــي  المتقدمة  والــمــراكــز 
مستوى مملكة البحرين، حيث فازت المدرستان في مسابقة 
في  نشاطًا  الــمــدارس  أكثر  من  بوصفهما  الذهبية،  المدرسة 
فازت مدرسة  الذهبي،  النشاط  وفي مسابقة  الجائزة،  مجال 
ــدم االعــتــمــاد على  زنــوبــيــا اإلعـــداديـــة للبنات عــن مــشــروع )عـ
للبنات  اإلعدادية  حمد  مدينة  ومدرسة  األحفورية(،  الطاقة 
عن مشروع )مسابقة توعوية- المحافظة على البيئة(، أما في 
مسابقة الفريق الذهبي ألفضل مشروع طالبي، ففازت مدرسة 
زنوبيا اإلعدادية للبنات عن مشاريع )بيئتي تستحق( و)فريق 

الزراعة حياة( و)مبدعات الماين كرافت(.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أشـــاد الـــوزيـــر بــالــجــهــود الــمــبــذولــة من 
الــمــراكــز  هـــذه  لتحقيق  الــمــدرســتــيــن  ومنتسبات  إدارتــــي  قــبــل 
ــوزارة عــلــى تــطــويــر مناهجها  ــ ــ الـ ــدًا حــــرص  ــؤكـ الــمــتــقــدمــة، مـ
وتضمينها موضوعات تتعلق بالذكاء االصطناعي، سعيًا نحو 
إكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وبناء كفاءات 
المزيد من  للجميع  إبداعية، متمنيًا  أفكار  إنتاج  على  قــادرة 

النجاح والتمّيز.

المدر�س���تين يك���رم  التربي���ة  وزي���ر 
للبرمجة العربي  الأ�سبوع  في  الفائزتين 

والماحظات  ال�ستف�س���ارات  جميع  ت�س���تقبل  »الإ�س���كان« 
والر�س���ائل الإن�س���انية والعاجل���ة عب���ر نظ���ام »توا�سل«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
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/1298718
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298619
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} د. الشيخة منيرة بنت عبداهلل تنال شهادة الدكتوراه.

كـــــذلـــــك طــــالــــبــــت الـــشـــيـــخـــة 
آل  عــبــداهلل  بنت  منيرة  الــدكــتــورة 
عنها  نالت  أطــروحــة  فــي  خليفة، 
امتياز  بتقدير  الــدكــتــوراه  درجـــة 
ــــوق بـــجـــامـــعـــة  ــقـ ــ ــــحـ ــن كـــلـــيـــة الـ ــ مــ
ــة بــطــبــع  ــيـ ــتـــوصـ ــرة مــــع الـ ــاهــ ــقــ الــ
الــرســالــة والــنــشــر والـــتـــبـــادل بين 
الجامعات، بتفعيل الدور الرقابي 
واإلداريــة  المالية  الرقابة  لديوان 
ــه صــالحــيــات  ــائـ ــطـ ــن خـــــالل إعـ مــ
وُسلطات أكبر بحيث يترتب على 
عدم تنفيذ توصياته بعض اآلثار 
الــقــانــونــيــة، تــعــديــل قــانــون ديـــوان 
بحيث  واإلداريـــة  المالية  الرقابة 
لــه طــابــع قــضــائــي متمتًعا  يــكــون 
بمحكمة  أســوة  التام  باالستقالل 
المحاسبات الفرنسية، وأن يتمتع 
الصالحيات  بجميع  الجهاز  هذا 
والتحقيق  والمراجعة  والتدقيق 
وتقديم  الميزانية  على  والحكم 

تقريره إلى السلطة التشريعية.
عنوان:  تحت  الدراسة  جاءت 
أعمال  على  البرلمانية  »الــرقــابــة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي الــنــظــام 
ــتــــوري لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــــدســ
ــام  ــظـ ــنـ )دراســــــــــــة مــــقــــارنــــة مـــــع الـ
الـــدســـتـــوري الـــمـــصـــري والــنــظــام 
عليها  أشـــــرف  وقــــد  الـــفـــرنـــســـي(، 

نصار  جاد  جابر  الدكتور  األستاذ 
أستاذ القانون العام رئيس جامعة 
ــذي تـــرأس  ــ الــقــاهــرة الــســابــق، والـ
في  ضمت  التي  المناقشة،  لجنة 
عضويتها األستاذ الدكتور محمد 
ــاذ الــدكــتــور  ــتــ ســعــيــد أمــيــن واألســ

منصور محمد أحمد.
المناقشة  جلسة  حضر  وقــد 
الـــذوادي  إبــراهــيــم  خليل  السفير 
ــام الــمــســاعــد رئــيــس  ــعـ ــن الـ ــيـ االمـ
ــؤون الــعــربــيــة واألمــــن  ــشـ قــطــاع الـ
العربية،  الــدول  القومي بجامعة 
الثقافي  المستشار  مطر  وخــلــود 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــالـ ــبــــحــــريــــن بـ بــــســــفــــارة الــ
ومحمود عارف مسؤول الدراسات 

العليا بالملحقية التعليمية.
تشير الدراسة إلى أن الرقابة 
البرلمانية الحقيقية تعّد ضرورة 
ــيــــادة  ــقـــق الــــســ الزمــــــــة ألنــــهــــا تـــحـ
الشعبية والتوازن بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وتــرفــع 
ــم، فـــهـــي تـــمـــارس  ــكـ مـــســـتـــوى الـــحـ
باسم األمة مصدر كل السلطات، 
يــــراقــــب  أن  الــــشــــعــــب  حـــــق  فــــمــــن 
أقــره  لما  وفــًقــا  السلطات  أعــمــال 
ــور، فـــالـــبـــرلـــمـــان يـــشـــارك  ــتــ ــدســ الــ
ــــالل قــيــامــه  فــــي الــســلــطــة مــــن خـ
معًا،  والرقابة  التشريع  بمهمتي 

السلطات  صاحب  هو  فالبرلمان 
كان  األوســـع على اإلطـــالق. لهذا 
السلطات  بين  الفصل  من  بد  ال 
يــكــون فــصــاًل  يــمــكــن أن  الــــذي ال 
ــتـــداخـــال  ــًقــــا، بـــــل فــــصــــال مـ ــلــ مــــطــ
مـــمـــزوًجـــا بــــــروح الـــتـــعـــاون الــــذي 
ــا  ــًبـ ــيـ ــة رقـ ــلـــطـ ــعـــل مـــــن كـــــل سـ يـــجـ
عــلــى أعـــمـــال الــســلــطــة األخـــــرى، 
وتـــطـــبـــيـــًقـــا لـــمـــبـــدأ الـــفـــصـــل بــيــن 
الدستور  به  أخذ  الذي  السلطات 
الـــبـــحـــريـــنـــي يــــمــــارس الـــبـــرلـــمـــان 
الوظيفة الرقابية بموجب أحكام 
في  الحكومة  لمراقبة  الــدســتــور، 
السياسات  وتنفيذ  مجال تحديد 
الــعــامــة لــلــدولــة، والــمــوافــقــة على 
الختامية  وحساباتها  الميزانية 
يــتــأتــى  الـــمـــالـــيـــة(، وال  ــوائـــم  ــقـ )الـ
التي  ذلك إال من خالل الوسائل 
وهــي  لــلــبــرلــمــان  الــدســتــور  كفلها 
في  ومتدرجة  متعددة  بطبيعتها 

القوة واألثر.
الرقابية  الــوســائــل  ومــن هــذه 
ــور مــنــاقــشــة  ــتـ الـــتـــي أقـــرهـــا الـــدسـ
ــات،  ــبـ ــرغـ بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، والـ
وحـــــق الـــــســـــؤال، وطــــــرح مـــوضـــوع 
عـــام لــلــمــنــاقــشــة، وتــشــكــيــل لــجــان 
تــحــقــيــق، واالســـتـــجـــواب، وســحــب 
الــثــقــة، وعـــدم إمــكــان الــتــعــاون مع 
ــذه  رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وهــ
اآللــيــات تــؤدي إلــى تحقيق هدف 
ــو الـــرقـــابـــة عــلــى أعــمــال  واحـــــد هـ
الحكومة من طرف البرلمان وما 
يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
تــحــريــك الــمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة 
عن  خروجها  حالة  في  للحكومة 

الحدود المرسومة لها.
ــه بــرغــم  ــ ــة أنـ ــ ــدراسـ ــ ــؤكــــد الـ وتــ
البحريني  البرلمان  عهد  حداثة 

أنــه  إال  البرلمانية  الــتــجــربــة  فــي 
من خالل اإلصالحات الدستورية 
بين عامي 2002  ما  أجريت  التي 
الــمــؤســســي  والـــتـــطـــويـــر  و2018م 
ساير التجارب العريقة في السعي 
إلى األخذ بزمام آليات التحديث 
ــة  ــاريـ ــحـــضـ ــاراة الــــوثــــبــــة الـ ــ ــــجـ ــمـ ــ لـ
ــة، ومــــحــــاولــــة مـــواكـــبـــة  ــثــ ــديــ الــــحــ
الـــتـــحـــوالت الــكــبــرى فـــي هــنــدســة 
المستويين  على  الحكم  أنظمة 

العربي والدولي.
ــج الـــتـــي  ــائــ ــتــ ــنــ وعـــــــن أهـــــــم الــ
الـــدراســـة  ــذه  هـ مـــن  استخلصتها 
ــيـــرة بــنــت  ــنـ ــتـــحـــدث الـــشـــيـــخـــة مـ تـ

عبداهلل آل الخليفة فتقول: 
لــــقــــد جـــــــاء دســـــتـــــور مــمــلــكــة 
ــــي عـــامـــي  ــن الــــمــــعــــدل فـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
2012 و2018 متوازًنا في أحكامه، 
بالرقابة  يتعلق  فيما  سيما  وال 
ــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن  ــيــ ــة بــ ـــادلــ ــبـ ــتــ ــمــ الــ
مرتسًما  والتنفيذية،  التشريعية 
ــوري قــبــل  ــتــ ــدســ ــرع الــ ــشـ ــمـ نـــهـــج الـ
الــتــعــديــل، بـــل مــتــفــوًقــا عــلــيــه في 
ــام الــــتــــي اشــتــمــل  ــ ــكــ ــ بـــعـــض األحــ

عليها.
كما أن آلية السؤال البرلماني 
ــا تــعــتــبــر مــــن الـــوســـائـــل  ــهـ ــم أنـ ــ رغـ
الــفــعــالــة فــي الــرقــابــة لــمــا لــه من 
بصفة  الحكومة  إجبار  في  فضل 
موقفها  تــوضــيــح  عــلــى  مــســتــمــرة 
وتـــبـــريـــر تـــصـــرفـــاتـــهـــا والـــــقـــــرارات 
المتخذة من جانبها، ال تخلو من 
فاعليتها  تؤثر على  التي  العيوب 

كوسيلة للرقابة البرلمانية.
التحقيق  وسيلة  فــإن  كذلك 
الــــبــــرلــــمــــانــــي الـــــتـــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا 
على  الوقوف  البرلمان  يستطيع 
حقيقة معينة عن طريق فحص 

عــمــل مــعــيــن أو ســيــاســة مــعــيــنــة، 
ــراءات  إجــ أيـــة  فـــرض  تستطيع  ال 
مــبــاشــرة  أو ضـــغـــوطـــات  عــقــابــيــة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــوزاريــة  السياسية  بالمسؤولية 
بــنــوعــيــهــا الــتــضــامــنــيــة والــفــرديــة 
ــذه الــدراســة  يــتــضــح مــن خـــالل هـ
أن هــــذه الــوســيــلــة الــرقــابــيــة نــدر 

تطبيقها في الواقع العملي.
ومــــن أهــــم الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 

خرجت بها الدراسة:
- ضــــرورة تــعــديــل الــنــصــوص 
إقالة  يحظر  بحيث  الــدســتــوريــة، 
الــمــراد  الــوزيــر  استقالة  قــبــول  أو 
ــه، حــتــى ُيـــبـــت في  ـــرح الــثــقــة بــ طـ
الــطــلــب، تجنًبا إلفــالت  أمـــر هـــذا 
الـــوزيـــر الــمــقــصــر أو الــمــهــمــل من 
المسؤولية، فمن غير المتصور أن 
يتم تعيينه مرة أخرى إن سحبت 

منه الثقة.
الـــرقـــابـــي  الـــــــــدور  تـــفـــعـــيـــل   -
واإلداريــة  المالية  الرقابة  لديوان 
ــه صــالحــيــات  ــائـ ــطـ ــن خـــــالل إعـ مــ
وُسلطات أكبر بحيث يترتب على 
عدم تنفيذ توصياته بعض اآلثار 

القانونية.
- تعديل قانون ديوان الرقابة 
الـــمـــالـــيـــة واإلداريــــــــــة فــــي مــمــلــكــة 
لــه طابع  يــكــون  الــبــحــريــن بحيث 
قـــضـــائـــي مــتــمــتــًعــا بـــاالســـتـــقـــالل 
المحاسبات  بمحكمة  أسوة  التام 
الفرنسية، وأن يتمتع هذا الجهاز 
بــجــمــيــع الــصــالحــيــات والــتــدقــيــق 
والحكم  والــتــحــقــيــق  والــمــراجــعــة 
وتــقــديــم تقريره  الــمــيــزانــيــة  عــلــى 

إلى السلطة التشريعية.
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القاهرة - سيد عبدالقادر:
بن  خليفة  بن  عبداهلل  بنت  منيرة  الشيخة  الدكتورة  طالبت 
فارس آل خليفة بتعديل النصوص الدستورية، بحيث يحظر إقالة 
أو قبول استقالة الوزير المراد طرح الثقة به، حتى ُيبّت في أمر هذا 
المسؤولية،  المهمل من  أو  الوزير المقصر  الطلب، تجنًبا إلفالت 
فمن غير المتصور أن يتم تعيينه مرة أخرى إذا سحبت منه الثقة.

الخليجية  الجامعة  أعلنت 
فـــتـــح بـــــاب الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل 
ــة جـــديـــدة:  ــيـ ــمـ ــاديـ ــج أكـ ــرامــ ــي بــ فــ
»بكالوريوس القانون« و»ماجستير 
اإلعــــــــالم«، وذلـــــك بــمــنــح دراســـيـــة 
لـــلـــراغـــبـــيـــن فــــي دراســــــــة بـــرنـــامـــج 
ــة إلـــــى الـــبـــرامـــج  ــافــ الـــقـــانـــون إضــ
األكاديمية التي تقدمها الجامعة 
والمعتمدة من قبل وزارة التربية 
ــلــــس الــتــعــلــيــم  والـــتـــعـــلـــيـــم ومــــجــ
العالي في مملكة البحرين وهي: 
والمالية،  المحاسبة  »بكالوريوس 
بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، 
وبكالوريوس  اإلعالم،  بكالوريوس 
ــلـــي«..  هــنــدســة الــتــصــمــيــم الـــداخـ
إضــافــة إلـــى الــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
الـــــمـــــســـــتـــــضـــــافـــــة مـــــــــن جــــامــــعــــة 
نورثهامبتون بالمملكة المتحدة، 
»الهندسة  بكالوريوس  فــي  وذلــك 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة وااللـ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ

و»الهندسة الميكانيكية«.
ــــس الــــجــــامــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
مهند  الـــبـــروفـــيـــســـور  الــخــلــيــجــيــة 
القانون  بــرنــامــج  إن  المشهداني 
نــوعــه ومختلفا  مـــن  فـــريـــدا  يــعــد 
تماًما عن برامج القانون األخرى 
عموًما،  والمنطقة  البحرين  في 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــة مـ ــثــــالثــ ــي بــ ــ ــأتـ ــ ــث يـ ــيــ حــ

مــخــتــلــفــة، وهــــي مــســار األعـــمـــال، 
ومــســار تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، 
ومـــســـار الـــعـــقـــارات، وتــحــاكــي هــذا 
ــع الـــمـــعـــاصـــر  ــ ــواقــ ــ الـــــمـــــســـــارات الــ
والــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة الــجــديــدة، 
وتستجيب لمتطلبات سوق العمل 
لقانونيين  بحاجة  أصبحت  التي 
بـــــمـــــهـــــارات جــــــديــــــدة وبـــطـــبـــيـــعـــة 
ــو يـــوفـــر  ــهـ ــذلــــك فـ تـــخـــصـــصـــيـــة، لــ
أوسع  لخريجيه خيارات وظيفية 
المالية  الــخــدمــات  مــجــاالت  فــي 
ــتـــســـويـــق والـــــمـــــوارد الــبــشــريــة  والـ
والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، وعــلــيــه لن 
ضيقة  الوظيفية  الــفــرص  تــكــون 
فـــي مـــجـــال الــمــحــامــاة والـــشـــؤون 
الــقــانــونــيــة فـــقـــط، بـــل ســتــتــوســع 
ــات وقـــطـــاعـــات  ــســ ــؤســ لـــتـــشـــمـــل مــ

أخرى.
وأضاف المشهداني أن افتتاح 
بـــرنـــامـــج الـــقـــانـــون فـــي الــجــامــعــة 
خرجين  لــيــقــدم  جـــاء  الخليجية 
وليكونوا  متخصصة،  كفاءة  ذوي 
ــزة أســـاســـيـــة لــخــطــة الــتــوســع  ــيـ ركـ
االقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
المرسومة  التطوير  استراتيجية 
 2030 الملك  جــاللــة  رؤيـــة  ضمن 
وتوجهات عمل  البحرين  لمملكة 
ــلـــس الــتــنــمــيــة  ــجـ الـــحـــكـــومـــة، ومـ

االقتصادية البحريني. 
من جانبه أفاد القائم بأعمال 
عــمــيــد كــلــيــة الــــقــــانــــون الـــدكـــتـــور 
البرنامج  هــذا  بــأن  فــراس محمد 
يرتكز إلى الجانب العملي بشكل 
ــالــــب خـــبـــرة  كـــبـــيـــر لـــيـــكـــســـب الــــطــ
حــقــيــقــيــة خــــالل فـــتـــرة الـــدراســـة، 
ــو يـــهـــيـــئ الــــطــــالــــب لـــلـــحـــيـــاة  ــهــ فــ
مجال  فــي  واألكــاديــمــيــة  المهنية 
ــع تــخــصــصــات أخـــرى  الـــقـــانـــون مـ
وهــي الــتــجــارة، الــعــقــارات، وتقنية 
الــمــعــلــومــات، مــع دمـــج الــمــهــارات 
الــمــطــلــوبــة لــهــذه الــمــجــاالت مع 
مؤكًدا  القانون،  مجال  متطلبات 
ــات الــتــي  ــ ــدراسـ ــ أنــــه بـــنـــاًء عــلــى الـ

الخليجية  الــجــامــعــة  بــهــا  قــامــت 
تبين أن سوق العمل اليوم بحاجة 
إلى قانونيين لديهم القدرة على 
التعامالت  وإدارة  وتنظيم  إجــراء 
بقطاعات  الــمــرتــبــطــة  الــقــانــونــيــة 
وقــطــاع  الــمــعــلــومــات،  تكنولوجيا 
ــاع  ــامــــي، وقــــطــ ــنــ ــتــ ــمــ األعــــــمــــــال الــ
ــارات الــــــذي تـــوســـع لــيــضــم  ــقــ ــعــ الــ

مفاهيم قانونية حديثة.
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ كـــمـــا أشــــــار الـ
عــمــيــد كــلــيــة االتــــصــــال وتــقــنــيــات 
ــيـــد كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  اإلعـــــــــالم وعـــمـ
ــور  ــتــ ــدكــ اإلداريــــــــــــــة والــــمــــالــــيــــة الــ
فــتــح  أن  إلــــــــى  بــــــــــــدران  شـــــريـــــف 
الــقــبــول والــتــســجــيــل فــي بــرنــامــج 

ماجستير اإلعالم يأتي استكمااًل 
برنامج  حققها  التي  لــإنــجــازات 
اإلعــالم إذ إنه حاصل على الثقة 
التعليم  جــودة  هيئة  من  الكاملة 
البحرين  مملكة  فــي  والــتــدريــب 
الصحافة  كليات  رابطة  وعضوية 
بالواليات  الجماهيري  واإلعـــالم 
 ،)ASJMC( األمريكية  المتحدة 
واالعـــتـــمـــاد الـــدولـــي الــمــهــنــي من 
ــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــمـــعـــهـــد الـــمـ
وذلك   »CIPR« العامة  للعالقات 
الشرق  في  أكاديمي  برنامج  كأول 
ــذا  ــ ــى هـ ــ ــلـ ــ ــل عـ ــصــ ــحــ األوســـــــــــــط يــ

االعتماد. 
الـــدراســـة  بـــــدران أن  وأضـــــاف 
ــي بـــرنـــامـــج الــمــاجــســتــيــر ســوف  فـ
تـــكـــون عــلــى مـــــدار ثـــالثـــة فــصــول 
دراســــيــــة وعـــلـــى الـــطـــالـــب اجــتــيــاز 
كما يتضمن  ــيـــة.  دراسـ ســاعــة   42
مــقــررات   10 الماجستير  بــرنــامــج 
دراســـيـــة بــاإلضــافــة إلـــى أطــروحــة 
الــمــاجــســتــيــر، وتـــركـــز الـــمـــقـــررات 
على مهارات التخطيط والتفكير 
ــادي فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــجــــي والـ ــتــــراتــ االســ
ــواء  ــ الــــمــــؤســــســــات اإلعــــالمــــيــــة سـ
باإلضافة  الخاصة  أو  الحكومية 
ــاهــــات الــعــالــمــيــة فــي  ــى االتــــجــ ــ إلـ

المجال اإلعالمي.

الصحة  بــــوزارة  الصحة  تعزيز  إدارة  نظمت 
بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية وكل 
من مجموعة مكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة 
ضمن  الخيرية،  عالي  وجمعية  الصحة،  ــوزارة  بـ
عــالــي مدينة  واعــتــمــاد  الصحية  الــمــدن  بــرنــامــج 
صحية، ورشة مكافحة التبغ تزامًنا مع االحتفال 
باليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت عنوان: 
التغيير«،  فلنصنع  خــطــر  فــي  وأبــدانــنــا  »كــوكــبــنــا 
عدد  بحضور  الخيرية،  عالي  جمعية  في  وذلــك 

من المسؤولين والمعنيين بمكافحة التدخين.
وقد هدفت الورشة إلى تعزيز جهود مكافحة 
من  والــوقــايــة  الصحة  على  للحفاظ  التدخين 
األمراض المزمنة، ورفع الوعي بأضرار استخدام 
والتأثير  اإلقــنــاع  مــهــارة  وتــعــزيــز  وانـــواعـــه،  التبغ 
التدخين،  اإلقــالع عن  أجل  المدخنين من  على 

في  للمشاركة  المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  وتــعــزيــز 
م  وقــدّ التدخين،  عن  لإقالع  والنصح  التوعوية 
كل من اختصاصي تعزيز الصحة األستاذة حوراء 
الــشــعــلــة، واخــتــصــاصــي تــعــزيــز الــصــحــة األســتــاذ 
المحور  تناول  هــادفــة،  محاضرات  الــعــرادي  علي 
والمخاوف  الواقع  بين  التدخين  موضوع  األول 
بالتدخين،  متعلقة  مفاهيم  مناقشة  خالله  تم 
وخطة لإقالع عن التدخين، ودور وزارة الصحة 
ــاء فــي اإلقــــالع عــن الــتــدخــيــن،  ــ والــمــجــتــمــع واآلبـ
بــيــنــمــا تـــنـــاول الــمــحــور الــثــانــي مـــوضـــوع الــتــأثــيــر 
واإلقناع ومفاهيم واستراتيجيات االقناع وعوائق 

االقناع.
ــة الــعــمــل مــعــرض تــوعــوي  ــد صــاحــب ورشــ وقـ
حول مضار التدخين بتنظيم وإشراف مجموعة 

مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة.

ال�سح�ة تنظ�م ور�س�ة عم�ل ح�ول مكافح�ة التب�غ

أعـــلـــنـــت الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة 
للجراحين في إيرلندا- جامعة 
الدكتور  فــوز  الطبية  البحرين 
عّمار ياسر خيامي )دفعة 2021( 
الممّيز  االمتياز  طبيب  بجائزه 
التمّيز  أظهر  حيث  العام،  لهذا 
في االحتراف ومهارات التواصل 
والتعاون خالل سنة االمتياز في 

مجمع السلمانية الطبي.
ــيــــه  ــتــــوجــ وقـــــــــــام مــــكــــتــــب الــ
الخريجين  ــؤون  ــ وشـ الــوظــيــفــي 
االمتياز  طبيب  جــائــزة  بتقديم 
وللتأهل   .2015 عام  في  المميز 
لــلــجــائــزة يــجــب عــلــى خــريــجــي 
يــكــونــوا  أن  الــبــحــريــن(   RCSI(
الخريجين  بــرنــامــج  مــن  جــــزًءا 
يــكــونــوا فـــي ســنــة االمــتــيــاز  وأن 

خالل عام اهداء الجائزة.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور خـــيـــامـــي 
ــن تــجــربــتــه كــطــبــيــب امــتــيــاز  عــ
للمتدربين  بنصيحة  والــتــقــدم 
عائلتي  »أشــكــر  المستقبليين: 

وأصـــــــدقـــــــائـــــــي عـــــلـــــى دعــــمــــهــــم 
المستمر اثناء دراستي وعملي. 
عندما تخرجت وأصبحت طبيبا 
ــعـــمـــل مــع  ــعـــدت بــمــقــابــلــة والـ سـ
العديد من األطباء المتميزين، 
ــيــــاتــــي تــم  ومـــــــع زيــــــــــادة مــــســــؤولــ
للتعلم.  لــي  جــديــدة  طــرق  فتح 
ــلــــمــــتــــدربــــيــــن فــي  ــتـــي لــ ــيـــحـ نـــصـ
التذكر  عليكم  هــي:  المستقبل 
مستحيل،  شـــيء  يــوجــد  ال  أنـــه 
إلـــى تحقيق  تــهــدفــوا  أن  ويــجــب 
الـــتـــوازن بــيــن الــعــمــل وحــيــاتــكــم 

خارجها«.
سمير  الـــبـــروفـــيـــســـور  وقـــــال 
البحرين  جامعة  رئيس  العتوم 
 RCSI( »تـــــتـــــقـــــدم  الــــطــــبــــيــــة: 
الـــبـــحـــريـــن( بـــخـــالـــص الــتــهــانــي 
ــار خـــيـــامـــي عــلــى  ــ ــّم لـــلـــدكـــتـــور عــ
ــلـــى جــــائــــزة طــبــيــب  حـــصـــولـــه عـ
ــيـــاز الــمــمــّيــز لـــهـــذا الــعــام  ــتـ االمـ
وتــلــقــي مــوافــقــة إجــمــاعــيــة من 
ــة الــــتــــمــــريــــض  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــه وهـ ــ ــ ــالئـ ــ ــ زمـ

في  نجاحه  على  واالستشاريين 
خيامي  للدكتور  نتمنى  عمله. 
ونتطلع  مهنته  في  التوفيق  كل 
ــوره وتــقــدمــه في  ــة تـــطـ ــ ــى رؤيـ إلــ

مسيرته المهنية«.
حـــضـــر الـــتـــكـــريـــم ســتــيــفــن 
هــاريــســون-مــيــرفــيــلــد الــرئــيــس 
التنفيذي للعمليات في جامعة 
والبروفيسور  الطبية،  البحرين 
ألفريد نيكولسون نائب الرئيس 
ــر  ــيــــة ومـــديـ ــمــ ــاديــ لـــلـــشـــؤون األكــ
كاثرين  والــدكــتــورة  الــطــب،  كلية 
ســـتـــراكـــان رئــيــس قــســم الــجــودة 
ــادي  والــتــطــويــر األكـــاديـــمـــي، وفــ
غصن رئيس قسم إدارة االعتماد 
ــنــــي وشــــــــؤون  ــهــ ــمــ واإلرشــــــــــــــــاد الــ
الــخــريــجــيــن، وأنــوشــا ســونــدارام 
مـــديـــر قـــســـم اإلرشــــــــاد الــمــهــنــي 
وشؤون الخريجين ولورين بحور 
ــة شــــــؤون الــخــريــجــيــن،  ــؤولـ ــسـ مـ
وفاطمة فروتن أخصائية وحدة 

التطوير المهني. 

ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��ط��ب��ي��ة ت��ع��ل��ن ال��ف��ائ��ز 
ب����ج����ائ����زة ط���ب���ي���ب االم����ت����ي����از ال��م��م��ي��ز

�شملت بر�مج �أكاديمية جديدة..
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} د. شريف بدران.} مهند المشهداني.

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالمؤسسة 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة اجــتــمــاعــهــا 
الدوري برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية 
الــفــرص محمد  تــكــافــؤ  رئــيــس لجنة  نــائــب 
ُمــبــادرات  لمناقشة  وذلـــك  الــعــوضــي،  عقيل 
اللجنة وخطة عملها بما يتوافق وتوجهات 
المؤسسة االستراتيجية وشراكتها الفاعلة 

مع المجلس األعلى للمرأة.
اللجنة  رفــعــت  االجــتــمــاع  وفــي مستهل 
السيد  مصطفى  الــدكــتــور  وتــقــديــر  تحيات 
لأعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين 
اإلنـــســـانـــيـــة إلــــى صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي 
آل خليفة  إبــراهــيــم  بــنــت  ــيـــرة ســبــيــكــة  األمـ
رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة عــلــى ما 
للمرأة  وتطوير  اهتمام  مــن  سموها  توليه 

البحرينية كونها الشريك الفاعل في عملية 
ُمشيًدا  العزيز،  الوطن  لهذ  والتقدم  البناء 
ــدورة الــســابــعــة لــجــائــزة  ــ بــتــدشــيــن أعــمــال الـ
ســمــوهــا لــتــقــدم الــمــرأة الــبــحــريــنــيــة، والــتــي 
ــر الــعــمــل لــمــؤســســات  تــســاهــم فـــي رســــم أطــ
من  واألهــلــي،  والــخــاص  الحكومي  القطاع 
المرأة  لتقدم  الداعمة  العمل  برامج  خالل 

وإشراكها في مسيرة التنمية.
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــنـ ــجـ ــلـ كــــمــــا نــــاقــــشــــت الـ
المؤسسة للتقدم والترشح لجائزة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
في  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة  لــتــقــدم  خليفة  آل 
دورتها السابعة، حيث تم تشكيل فريق العمل 
والمبادرات بما  للبدء في حصر اإلنجازات 
لــلــجــائــزة، لما  الــتــقــدم  يــتــوافــق مــع معايير 

في  كبيرة  أهمية  مــن  الــجــائــزة  هــذه  تمثله 
والتفاعل  بالمرأة،  الخاصة  المبادرات  دعم 
للنهوض  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  مــع  الحقيقي 

بعض  مناقشة  تم  كما  البحرينية.  بالمرأة 
المبادرات الجديدة الهادفة إلى دعم المرأة، 

وأهمية تنفيذها خالل الفترة المقبلة. 

»تكاف���وؤ الفر����ص« بالموؤ�س�س���ة الملكي���ة ت�س���ارك ف���ي جائ���زة االأمي���رة �س���بيكة

ــرورة  ــ ــوق الـــعـــمـــل ضـ ــ أكــــــدت هــيــئــة تــنــظــيــم سـ
العمل  تصريح  إصـــدار  إجــــراءات  كــافــة  استكمال 
العامل  إخــضــاع  على  مــشــددة  الــمــنــزلــي،  للعامل 
ــدور تــصــريــح الــعــمــل ُيــعــد  لــفــتــرة تــجــربــة قــبــل صــ
المساءلة  تستوجب  للقانون  صريحة  مخالفًة 
قانون  مــن   )23( الــمــادة  ألحــكــام  طبقًا  القانونية 
العمل  ســوق  تنظيم  بشأن   2006 لسنة   )19( رقــم 
وتعديالته، عالوة على تأثيرها السلبي على حق 

صاحب العمل المسجل باسمه العامل.
الــصــادر  التعميم  وعــطــًفــا على  أنــه  وأضــافــت 
من الهيئة إلى مكاتب توظيف العمالة المنزلية 
سوق  تنظيم  هيئة  تـــوّد  الــمــاضــي،  الخميس  يــوم 
األخيرة  الفترة  فــي  تلقت  أنها  توضح  أن  العمل 
شـــكـــاوى عــــدد مـــن الــمــواطــنــيــن بـــشـــأن إرجــاعــهــم 
عمالة منزلية إلى مكاتب التوظيف وتأخر بعض 
ــراءات نــقــل الــعــامــل  ــ ــ الــمــكــاتــب فـــي اســتــكــمــال إجـ
المنزلي إلى صاحب عمل اآلخر )الجديد(، مما 
السابق(  العمل  )صاحب  للمواطن  ضــرًرا  يسبب 
لــعــدم تــمــكــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى تــصــريــح عمل 

إضافي الستقدام عامل منزلي آخر.
من  المقدمة  الشكاوى  خــالل  مــن  تبين  كما 
المواطنين وجود بعض الحاالت التي ثبت فيها 
ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط 
إصــدار  قبل  المستخدم  من  )الــهــروب(  التصريح 
مما  نهائي،  بشكل  العامل  ونقل  العمل  تصريح 
العامل  بــإرجــاع  قــام  الــذي  العمل  يحمل صاحب 
للهيئة  وردت  كــمــا  بــذلــك،  الــخــاصــة  لــاللــتــزامــات 
شـــكـــاوى بــشــأن شــبــهــة اســتــغــالل بــعــض الــمــكــاتــب 
بنظام  وتشغيلهم  الــمــرجــعــة  المنزلية  للعمالة 

الساعة واليوم والشهر.
وتابعت الهيئة: من حيث حرصها للمحافظة 
عــلــى حــقــوق جــمــيــع أطــــراف الــعــمــل، فــقــد قامت 
العمالة  توظيف  مكاتب  بمخاطبة جميع  الهيئة 
القانونية  المساءلة  لتجنب  وتنبيههم  المنزلية 

على الشكاوى المشار إليها.
صــدور  بعد  التجربة  بفترة  يتعلق  فيما  أمــا 
العمل  تنظيم سوق  فأكدت هيئة  العمل،  تصريح 

أن  بــشــأنــهــا، مضيفة  تغيير  أي  ــود  وجـ عـــدم  عــلــى 
فــتــرة الــتــجــربــة - بــعــد صــــدور الــتــصــريــح - وفــًقــا 
ومدتها  المنزلية  للعمالة  الثالثي  العقد  لبنود 
يـــتـــحـــمـــل مــكــتــب  ــور، حـــيـــث  ــ ــهـ ــ ــن 3 شـ ــ تـــقـــل عـ ال 
التوظيف تعويض صاحب العمل في حال إرجاع 
للعمل  المنزلي  العامل  ترك  أو  المنزلي  العامل 
خالل  )الــهــروب(،  التصريح  لــشــروط  بالمخالفة 

هذه الفترة.
وتـــؤكـــد هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل حرصها 
التام على استقرار العالقة التعاقدية )العمالية( 
من  المنزلي،  والعامل  العمل  صاحب  بين  فيما 
خالل ضمان حقوق جميع أطراف العالقة، وذلك 
بتطبيق عدد من اإلجراءات القانونية، مما تسهم 
في تبديد أسباب ترك العمل بالمخالفة لشروط 
التصريح )الهروب(، أو االمتناع عن العمل، ووضع 

آلية لتعويض صاحب العمل جراء ذلك.
الهيئة  اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجـ بين  ومــن 
تطبيق  العمل،  أطـــراف  وواجــبــات  حقوق  لحفظ 
الــعــقــد الــثــالثــي لــلــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، وهــــو عقد 
ــراف الــعــمــل  ــ إلــــزامــــي لــتــنــظــيــم الـــعـــالقـــة بــيــن أطــ
ــرة، ومكتب  ــ الــعــمــل - رب األسـ الــثــالثــة )صــاحــب 
التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية(، لتفادي 
أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خالفات وكذلك لمنع 
ســـوء االســتــغــالل مــن قــبــل أي طـــرف مــن أطـــراف 
الــعــمــل لـــآخـــر،  كــمــا حــرصــت الــهــيــئــة بــالــتــعــاون 
التأمين  المركزي وجمعية  البحرين  مع مصرف 
البحرينية على إطالق نظام التأمين االختياري 
أكــبــر قــدر  تــوفــيــر  بــهــدف  الــعــمــالــة المنزلية  عــلــى 
المنزلي  والــعــامــل  العمل  لصاحب  الحماية  مــن 
بوليصة  فــي  الــمــقــررة  الــمــنــافــع  وفـــق  وتعويضهم 

التأمين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه.
أهمية  إلى  العمل  تنظيم سوق  ونوهت هيئة 
حــصــر الــتــعــامــل مـــع مــكــاتــب تــوظــيــف الــعــمــالــة 
سوق  تنظيم  هيئة  قبل  من  المرخصة  المنزلية 
العمل من خالل االطالع على القائمة المعتمدة 
والـــتـــي يــتــم تــحــديــثــهــا أســـبـــوعـــًيـــا عــلــى الــمــوقــع 
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كـــــذلـــــك طــــالــــبــــت الـــشـــيـــخـــة 
آل  عــبــداهلل  بنت  منيرة  الــدكــتــورة 
عنها  نالت  أطــروحــة  فــي  خليفة، 
امتياز  بتقدير  الــدكــتــوراه  درجـــة 
ــــوق بـــجـــامـــعـــة  ــقـ ــ ــــحـ ــن كـــلـــيـــة الـ ــ مــ
ــة بــطــبــع  ــيـ ــتـــوصـ ــرة مــــع الـ ــاهــ ــقــ الــ
الــرســالــة والــنــشــر والـــتـــبـــادل بين 
الجامعات، بتفعيل الدور الرقابي 
واإلداريــة  المالية  الرقابة  لديوان 
ــه صــالحــيــات  ــائـ ــطـ ــن خـــــالل إعـ مــ
وُسلطات أكبر بحيث يترتب على 
عدم تنفيذ توصياته بعض اآلثار 
الــقــانــونــيــة، تــعــديــل قــانــون ديـــوان 
بحيث  واإلداريـــة  المالية  الرقابة 
لــه طــابــع قــضــائــي متمتًعا  يــكــون 
بمحكمة  أســوة  التام  باالستقالل 
المحاسبات الفرنسية، وأن يتمتع 
الصالحيات  بجميع  الجهاز  هذا 
والتحقيق  والمراجعة  والتدقيق 
وتقديم  الميزانية  على  والحكم 

تقريره إلى السلطة التشريعية.
عنوان:  تحت  الدراسة  جاءت 
أعمال  على  البرلمانية  »الــرقــابــة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي الــنــظــام 
ــتــــوري لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــــدســ
ــام  ــظـ ــنـ )دراســــــــــــة مــــقــــارنــــة مـــــع الـ
الـــدســـتـــوري الـــمـــصـــري والــنــظــام 
عليها  أشـــــرف  وقــــد  الـــفـــرنـــســـي(، 

نصار  جاد  جابر  الدكتور  األستاذ 
أستاذ القانون العام رئيس جامعة 
ــذي تـــرأس  ــ الــقــاهــرة الــســابــق، والـ
في  ضمت  التي  المناقشة،  لجنة 
عضويتها األستاذ الدكتور محمد 
ــاذ الــدكــتــور  ــتــ ســعــيــد أمــيــن واألســ

منصور محمد أحمد.
المناقشة  جلسة  حضر  وقــد 
الـــذوادي  إبــراهــيــم  خليل  السفير 
ــام الــمــســاعــد رئــيــس  ــعـ ــن الـ ــيـ االمـ
ــؤون الــعــربــيــة واألمــــن  ــشـ قــطــاع الـ
العربية،  الــدول  القومي بجامعة 
الثقافي  المستشار  مطر  وخــلــود 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــالـ ــبــــحــــريــــن بـ بــــســــفــــارة الــ
ومحمود عارف مسؤول الدراسات 

العليا بالملحقية التعليمية.
تشير الدراسة إلى أن الرقابة 
البرلمانية الحقيقية تعّد ضرورة 
ــيــــادة  ــقـــق الــــســ الزمــــــــة ألنــــهــــا تـــحـ
الشعبية والتوازن بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، وتــرفــع 
ــم، فـــهـــي تـــمـــارس  ــكـ مـــســـتـــوى الـــحـ
باسم األمة مصدر كل السلطات، 
يــــراقــــب  أن  الــــشــــعــــب  حـــــق  فــــمــــن 
أقــره  لما  وفــًقــا  السلطات  أعــمــال 
ــور، فـــالـــبـــرلـــمـــان يـــشـــارك  ــتــ ــدســ الــ
ــــالل قــيــامــه  فــــي الــســلــطــة مــــن خـ
معًا،  والرقابة  التشريع  بمهمتي 

السلطات  صاحب  هو  فالبرلمان 
كان  األوســـع على اإلطـــالق. لهذا 
السلطات  بين  الفصل  من  بد  ال 
يــكــون فــصــاًل  يــمــكــن أن  الــــذي ال 
ــتـــداخـــال  ــًقــــا، بـــــل فــــصــــال مـ ــلــ مــــطــ
مـــمـــزوًجـــا بــــــروح الـــتـــعـــاون الــــذي 
ــا  ــًبـ ــيـ ــة رقـ ــلـــطـ ــعـــل مـــــن كـــــل سـ يـــجـ
عــلــى أعـــمـــال الــســلــطــة األخـــــرى، 
وتـــطـــبـــيـــًقـــا لـــمـــبـــدأ الـــفـــصـــل بــيــن 
الدستور  به  أخذ  الذي  السلطات 
الـــبـــحـــريـــنـــي يــــمــــارس الـــبـــرلـــمـــان 
الوظيفة الرقابية بموجب أحكام 
في  الحكومة  لمراقبة  الــدســتــور، 
السياسات  وتنفيذ  مجال تحديد 
الــعــامــة لــلــدولــة، والــمــوافــقــة على 
الختامية  وحساباتها  الميزانية 
يــتــأتــى  الـــمـــالـــيـــة(، وال  ــوائـــم  ــقـ )الـ
التي  ذلك إال من خالل الوسائل 
وهــي  لــلــبــرلــمــان  الــدســتــور  كفلها 
في  ومتدرجة  متعددة  بطبيعتها 

القوة واألثر.
الرقابية  الــوســائــل  ومــن هــذه 
ــور مــنــاقــشــة  ــتـ الـــتـــي أقـــرهـــا الـــدسـ
ــات،  ــبـ ــرغـ بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، والـ
وحـــــق الـــــســـــؤال، وطــــــرح مـــوضـــوع 
عـــام لــلــمــنــاقــشــة، وتــشــكــيــل لــجــان 
تــحــقــيــق، واالســـتـــجـــواب، وســحــب 
الــثــقــة، وعـــدم إمــكــان الــتــعــاون مع 
ــذه  رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وهــ
اآللــيــات تــؤدي إلــى تحقيق هدف 
ــو الـــرقـــابـــة عــلــى أعــمــال  واحـــــد هـ
الحكومة من طرف البرلمان وما 
يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــى ذلـــك من 
تــحــريــك الــمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة 
عن  خروجها  حالة  في  للحكومة 

الحدود المرسومة لها.
ــه بــرغــم  ــ ــة أنـ ــ ــدراسـ ــ ــؤكــــد الـ وتــ
البحريني  البرلمان  عهد  حداثة 

أنــه  إال  البرلمانية  الــتــجــربــة  فــي 
من خالل اإلصالحات الدستورية 
بين عامي 2002  ما  أجريت  التي 
الــمــؤســســي  والـــتـــطـــويـــر  و2018م 
ساير التجارب العريقة في السعي 
إلى األخذ بزمام آليات التحديث 
ــة  ــاريـ ــحـــضـ ــاراة الــــوثــــبــــة الـ ــ ــــجـ ــمـ ــ لـ
ــة، ومــــحــــاولــــة مـــواكـــبـــة  ــثــ ــديــ الــــحــ
الـــتـــحـــوالت الــكــبــرى فـــي هــنــدســة 
المستويين  على  الحكم  أنظمة 

العربي والدولي.
ــج الـــتـــي  ــائــ ــتــ ــنــ وعـــــــن أهـــــــم الــ
الـــدراســـة  ــذه  هـ مـــن  استخلصتها 
ــيـــرة بــنــت  ــنـ ــتـــحـــدث الـــشـــيـــخـــة مـ تـ

عبداهلل آل الخليفة فتقول: 
لــــقــــد جـــــــاء دســـــتـــــور مــمــلــكــة 
ــــي عـــامـــي  ــن الــــمــــعــــدل فـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
2012 و2018 متوازًنا في أحكامه، 
بالرقابة  يتعلق  فيما  سيما  وال 
ــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن  ــيــ ــة بــ ـــادلــ ــبـ ــتــ ــمــ الــ
مرتسًما  والتنفيذية،  التشريعية 
ــوري قــبــل  ــتــ ــدســ ــرع الــ ــشـ ــمـ نـــهـــج الـ
الــتــعــديــل، بـــل مــتــفــوًقــا عــلــيــه في 
ــام الــــتــــي اشــتــمــل  ــ ــكــ ــ بـــعـــض األحــ

عليها.
كما أن آلية السؤال البرلماني 
ــا تــعــتــبــر مــــن الـــوســـائـــل  ــهـ ــم أنـ ــ رغـ
الــفــعــالــة فــي الــرقــابــة لــمــا لــه من 
بصفة  الحكومة  إجبار  في  فضل 
موقفها  تــوضــيــح  عــلــى  مــســتــمــرة 
وتـــبـــريـــر تـــصـــرفـــاتـــهـــا والـــــقـــــرارات 
المتخذة من جانبها، ال تخلو من 
فاعليتها  تؤثر على  التي  العيوب 

كوسيلة للرقابة البرلمانية.
التحقيق  وسيلة  فــإن  كذلك 
الــــبــــرلــــمــــانــــي الـــــتـــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا 
على  الوقوف  البرلمان  يستطيع 
حقيقة معينة عن طريق فحص 

عــمــل مــعــيــن أو ســيــاســة مــعــيــنــة، 
ــراءات  إجــ أيـــة  فـــرض  تستطيع  ال 
مــبــاشــرة  أو ضـــغـــوطـــات  عــقــابــيــة 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
الــوزاريــة  السياسية  بالمسؤولية 
بــنــوعــيــهــا الــتــضــامــنــيــة والــفــرديــة 
ــذه الــدراســة  يــتــضــح مــن خـــالل هـ
أن هــــذه الــوســيــلــة الــرقــابــيــة نــدر 

تطبيقها في الواقع العملي.
ومــــن أهــــم الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 

خرجت بها الدراسة:
- ضــــرورة تــعــديــل الــنــصــوص 
إقالة  يحظر  بحيث  الــدســتــوريــة، 
الــمــراد  الــوزيــر  استقالة  قــبــول  أو 
ــه، حــتــى ُيـــبـــت في  ـــرح الــثــقــة بــ طـ
الــطــلــب، تجنًبا إلفــالت  أمـــر هـــذا 
الـــوزيـــر الــمــقــصــر أو الــمــهــمــل من 
المسؤولية، فمن غير المتصور أن 
يتم تعيينه مرة أخرى إن سحبت 

منه الثقة.
الـــرقـــابـــي  الـــــــــدور  تـــفـــعـــيـــل   -
واإلداريــة  المالية  الرقابة  لديوان 
ــه صــالحــيــات  ــائـ ــطـ ــن خـــــالل إعـ مــ
وُسلطات أكبر بحيث يترتب على 
عدم تنفيذ توصياته بعض اآلثار 

القانونية.
- تعديل قانون ديوان الرقابة 
الـــمـــالـــيـــة واإلداريــــــــــة فــــي مــمــلــكــة 
لــه طابع  يــكــون  الــبــحــريــن بحيث 
قـــضـــائـــي مــتــمــتــًعــا بـــاالســـتـــقـــالل 
المحاسبات  بمحكمة  أسوة  التام 
الفرنسية، وأن يتمتع هذا الجهاز 
بــجــمــيــع الــصــالحــيــات والــتــدقــيــق 
والحكم  والــتــحــقــيــق  والــمــراجــعــة 
وتــقــديــم تقريره  الــمــيــزانــيــة  عــلــى 

إلى السلطة التشريعية.
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القاهرة - سيد عبدالقادر:
بن  خليفة  بن  عبداهلل  بنت  منيرة  الشيخة  الدكتورة  طالبت 
فارس آل خليفة بتعديل النصوص الدستورية، بحيث يحظر إقالة 
أو قبول استقالة الوزير المراد طرح الثقة به، حتى ُيبّت في أمر هذا 
المسؤولية،  المهمل من  أو  الوزير المقصر  الطلب، تجنًبا إلفالت 
فمن غير المتصور أن يتم تعيينه مرة أخرى إذا سحبت منه الثقة.

الخليجية  الجامعة  أعلنت 
فـــتـــح بـــــاب الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل 
ــة جـــديـــدة:  ــيـ ــمـ ــاديـ ــج أكـ ــرامــ ــي بــ فــ
»بكالوريوس القانون« و»ماجستير 
اإلعــــــــالم«، وذلـــــك بــمــنــح دراســـيـــة 
لـــلـــراغـــبـــيـــن فــــي دراســــــــة بـــرنـــامـــج 
ــة إلـــــى الـــبـــرامـــج  ــافــ الـــقـــانـــون إضــ
األكاديمية التي تقدمها الجامعة 
والمعتمدة من قبل وزارة التربية 
ــلــــس الــتــعــلــيــم  والـــتـــعـــلـــيـــم ومــــجــ
العالي في مملكة البحرين وهي: 
والمالية،  المحاسبة  »بكالوريوس 
بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، 
وبكالوريوس  اإلعالم،  بكالوريوس 
ــلـــي«..  هــنــدســة الــتــصــمــيــم الـــداخـ
إضــافــة إلـــى الــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
الـــــمـــــســـــتـــــضـــــافـــــة مـــــــــن جــــامــــعــــة 
نورثهامبتون بالمملكة المتحدة، 
»الهندسة  بكالوريوس  فــي  وذلــك 
ــة«  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــة وااللـ ــيــ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ

و»الهندسة الميكانيكية«.
ــــس الــــجــــامــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــ وقـــــــــــــال رئـ
مهند  الـــبـــروفـــيـــســـور  الــخــلــيــجــيــة 
القانون  بــرنــامــج  إن  المشهداني 
نــوعــه ومختلفا  مـــن  فـــريـــدا  يــعــد 
تماًما عن برامج القانون األخرى 
عموًما،  والمنطقة  البحرين  في 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــة مـ ــثــــالثــ ــي بــ ــ ــأتـ ــ ــث يـ ــيــ حــ

مــخــتــلــفــة، وهــــي مــســار األعـــمـــال، 
ومــســار تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، 
ومـــســـار الـــعـــقـــارات، وتــحــاكــي هــذا 
ــع الـــمـــعـــاصـــر  ــ ــواقــ ــ الـــــمـــــســـــارات الــ
والــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة الــجــديــدة، 
وتستجيب لمتطلبات سوق العمل 
لقانونيين  بحاجة  أصبحت  التي 
بـــــمـــــهـــــارات جــــــديــــــدة وبـــطـــبـــيـــعـــة 
ــو يـــوفـــر  ــهـ ــذلــــك فـ تـــخـــصـــصـــيـــة، لــ
أوسع  لخريجيه خيارات وظيفية 
المالية  الــخــدمــات  مــجــاالت  فــي 
ــتـــســـويـــق والـــــمـــــوارد الــبــشــريــة  والـ
والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، وعــلــيــه لن 
ضيقة  الوظيفية  الــفــرص  تــكــون 
فـــي مـــجـــال الــمــحــامــاة والـــشـــؤون 
الــقــانــونــيــة فـــقـــط، بـــل ســتــتــوســع 
ــات وقـــطـــاعـــات  ــســ ــؤســ لـــتـــشـــمـــل مــ

أخرى.
وأضاف المشهداني أن افتتاح 
بـــرنـــامـــج الـــقـــانـــون فـــي الــجــامــعــة 
خرجين  لــيــقــدم  جـــاء  الخليجية 
وليكونوا  متخصصة،  كفاءة  ذوي 
ــزة أســـاســـيـــة لــخــطــة الــتــوســع  ــيـ ركـ
االقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
المرسومة  التطوير  استراتيجية 
 2030 الملك  جــاللــة  رؤيـــة  ضمن 
وتوجهات عمل  البحرين  لمملكة 
ــلـــس الــتــنــمــيــة  ــجـ الـــحـــكـــومـــة، ومـ

االقتصادية البحريني. 
من جانبه أفاد القائم بأعمال 
عــمــيــد كــلــيــة الــــقــــانــــون الـــدكـــتـــور 
البرنامج  هــذا  بــأن  فــراس محمد 
يرتكز إلى الجانب العملي بشكل 
ــالــــب خـــبـــرة  كـــبـــيـــر لـــيـــكـــســـب الــــطــ
حــقــيــقــيــة خــــالل فـــتـــرة الـــدراســـة، 
ــو يـــهـــيـــئ الــــطــــالــــب لـــلـــحـــيـــاة  ــهــ فــ
مجال  فــي  واألكــاديــمــيــة  المهنية 
ــع تــخــصــصــات أخـــرى  الـــقـــانـــون مـ
وهــي الــتــجــارة، الــعــقــارات، وتقنية 
الــمــعــلــومــات، مــع دمـــج الــمــهــارات 
الــمــطــلــوبــة لــهــذه الــمــجــاالت مع 
مؤكًدا  القانون،  مجال  متطلبات 
ــات الــتــي  ــ ــدراسـ ــ أنــــه بـــنـــاًء عــلــى الـ

الخليجية  الــجــامــعــة  بــهــا  قــامــت 
تبين أن سوق العمل اليوم بحاجة 
إلى قانونيين لديهم القدرة على 
التعامالت  وإدارة  وتنظيم  إجــراء 
بقطاعات  الــمــرتــبــطــة  الــقــانــونــيــة 
وقــطــاع  الــمــعــلــومــات،  تكنولوجيا 
ــاع  ــامــــي، وقــــطــ ــنــ ــتــ ــمــ األعــــــمــــــال الــ
ــارات الــــــذي تـــوســـع لــيــضــم  ــقــ ــعــ الــ

مفاهيم قانونية حديثة.
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ كـــمـــا أشــــــار الـ
عــمــيــد كــلــيــة االتــــصــــال وتــقــنــيــات 
ــيـــد كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  اإلعـــــــــالم وعـــمـ
ــور  ــتــ ــدكــ اإلداريــــــــــــــة والــــمــــالــــيــــة الــ
فــتــح  أن  إلــــــــى  بــــــــــــدران  شـــــريـــــف 
الــقــبــول والــتــســجــيــل فــي بــرنــامــج 

ماجستير اإلعالم يأتي استكمااًل 
برنامج  حققها  التي  لــإنــجــازات 
اإلعــالم إذ إنه حاصل على الثقة 
التعليم  جــودة  هيئة  من  الكاملة 
البحرين  مملكة  فــي  والــتــدريــب 
الصحافة  كليات  رابطة  وعضوية 
بالواليات  الجماهيري  واإلعـــالم 
 ،)ASJMC( األمريكية  المتحدة 
واالعـــتـــمـــاد الـــدولـــي الــمــهــنــي من 
ــلـــكـــي الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــمـــعـــهـــد الـــمـ
وذلك   »CIPR« العامة  للعالقات 
الشرق  في  أكاديمي  برنامج  كأول 
ــذا  ــ ــى هـ ــ ــلـ ــ ــل عـ ــصــ ــحــ األوســـــــــــــط يــ

االعتماد. 
الـــدراســـة  بـــــدران أن  وأضـــــاف 
ــي بـــرنـــامـــج الــمــاجــســتــيــر ســوف  فـ
تـــكـــون عــلــى مـــــدار ثـــالثـــة فــصــول 
دراســــيــــة وعـــلـــى الـــطـــالـــب اجــتــيــاز 
كما يتضمن  ــيـــة.  دراسـ ســاعــة   42
مــقــررات   10 الماجستير  بــرنــامــج 
دراســـيـــة بــاإلضــافــة إلـــى أطــروحــة 
الــمــاجــســتــيــر، وتـــركـــز الـــمـــقـــررات 
على مهارات التخطيط والتفكير 
ــادي فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــجــــي والـ ــتــــراتــ االســ
ــواء  ــ الــــمــــؤســــســــات اإلعــــالمــــيــــة سـ
باإلضافة  الخاصة  أو  الحكومية 
ــاهــــات الــعــالــمــيــة فــي  ــى االتــــجــ ــ إلـ

المجال اإلعالمي.

الصحة  بــــوزارة  الصحة  تعزيز  إدارة  نظمت 
بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية وكل 
من مجموعة مكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة 
ضمن  الخيرية،  عالي  وجمعية  الصحة،  ــوزارة  بـ
عــالــي مدينة  واعــتــمــاد  الصحية  الــمــدن  بــرنــامــج 
صحية، ورشة مكافحة التبغ تزامًنا مع االحتفال 
باليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت عنوان: 
التغيير«،  فلنصنع  خــطــر  فــي  وأبــدانــنــا  »كــوكــبــنــا 
عدد  بحضور  الخيرية،  عالي  جمعية  في  وذلــك 

من المسؤولين والمعنيين بمكافحة التدخين.
وقد هدفت الورشة إلى تعزيز جهود مكافحة 
من  والــوقــايــة  الصحة  على  للحفاظ  التدخين 
األمراض المزمنة، ورفع الوعي بأضرار استخدام 
والتأثير  اإلقــنــاع  مــهــارة  وتــعــزيــز  وانـــواعـــه،  التبغ 
التدخين،  اإلقــالع عن  أجل  المدخنين من  على 

في  للمشاركة  المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  وتــعــزيــز 
م  وقــدّ التدخين،  عن  لإقالع  والنصح  التوعوية 
كل من اختصاصي تعزيز الصحة األستاذة حوراء 
الــشــعــلــة، واخــتــصــاصــي تــعــزيــز الــصــحــة األســتــاذ 
المحور  تناول  هــادفــة،  محاضرات  الــعــرادي  علي 
والمخاوف  الواقع  بين  التدخين  موضوع  األول 
بالتدخين،  متعلقة  مفاهيم  مناقشة  خالله  تم 
وخطة لإقالع عن التدخين، ودور وزارة الصحة 
ــاء فــي اإلقــــالع عــن الــتــدخــيــن،  ــ والــمــجــتــمــع واآلبـ
بــيــنــمــا تـــنـــاول الــمــحــور الــثــانــي مـــوضـــوع الــتــأثــيــر 
واإلقناع ومفاهيم واستراتيجيات االقناع وعوائق 

االقناع.
ــة الــعــمــل مــعــرض تــوعــوي  ــد صــاحــب ورشــ وقـ
حول مضار التدخين بتنظيم وإشراف مجموعة 

مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة.

ال�سح�ة تنظ�م ور�س�ة عم�ل ح�ول مكافح�ة التب�غ

أعـــلـــنـــت الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة 
للجراحين في إيرلندا- جامعة 
الدكتور  فــوز  الطبية  البحرين 
عّمار ياسر خيامي )دفعة 2021( 
الممّيز  االمتياز  طبيب  بجائزه 
التمّيز  أظهر  حيث  العام،  لهذا 
في االحتراف ومهارات التواصل 
والتعاون خالل سنة االمتياز في 

مجمع السلمانية الطبي.
ــيــــه  ــتــــوجــ وقـــــــــــام مــــكــــتــــب الــ
الخريجين  ــؤون  ــ وشـ الــوظــيــفــي 
االمتياز  طبيب  جــائــزة  بتقديم 
وللتأهل   .2015 عام  في  المميز 
لــلــجــائــزة يــجــب عــلــى خــريــجــي 
يــكــونــوا  أن  الــبــحــريــن(   RCSI(
الخريجين  بــرنــامــج  مــن  جــــزًءا 
يــكــونــوا فـــي ســنــة االمــتــيــاز  وأن 

خالل عام اهداء الجائزة.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور خـــيـــامـــي 
ــن تــجــربــتــه كــطــبــيــب امــتــيــاز  عــ
للمتدربين  بنصيحة  والــتــقــدم 
عائلتي  »أشــكــر  المستقبليين: 

وأصـــــــدقـــــــائـــــــي عـــــلـــــى دعــــمــــهــــم 
المستمر اثناء دراستي وعملي. 
عندما تخرجت وأصبحت طبيبا 
ــعـــمـــل مــع  ــعـــدت بــمــقــابــلــة والـ سـ
العديد من األطباء المتميزين، 
ــيــــاتــــي تــم  ومـــــــع زيــــــــــادة مــــســــؤولــ
للتعلم.  لــي  جــديــدة  طــرق  فتح 
ــلــــمــــتــــدربــــيــــن فــي  ــتـــي لــ ــيـــحـ نـــصـ
التذكر  عليكم  هــي:  المستقبل 
مستحيل،  شـــيء  يــوجــد  ال  أنـــه 
إلـــى تحقيق  تــهــدفــوا  أن  ويــجــب 
الـــتـــوازن بــيــن الــعــمــل وحــيــاتــكــم 

خارجها«.
سمير  الـــبـــروفـــيـــســـور  وقـــــال 
البحرين  جامعة  رئيس  العتوم 
 RCSI( »تـــــتـــــقـــــدم  الــــطــــبــــيــــة: 
الـــبـــحـــريـــن( بـــخـــالـــص الــتــهــانــي 
ــار خـــيـــامـــي عــلــى  ــ ــّم لـــلـــدكـــتـــور عــ
ــلـــى جــــائــــزة طــبــيــب  حـــصـــولـــه عـ
ــيـــاز الــمــمــّيــز لـــهـــذا الــعــام  ــتـ االمـ
وتــلــقــي مــوافــقــة إجــمــاعــيــة من 
ــة الــــتــــمــــريــــض  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــه وهـ ــ ــ ــالئـ ــ ــ زمـ

في  نجاحه  على  واالستشاريين 
خيامي  للدكتور  نتمنى  عمله. 
ونتطلع  مهنته  في  التوفيق  كل 
ــوره وتــقــدمــه في  ــة تـــطـ ــ ــى رؤيـ إلــ

مسيرته المهنية«.
حـــضـــر الـــتـــكـــريـــم ســتــيــفــن 
هــاريــســون-مــيــرفــيــلــد الــرئــيــس 
التنفيذي للعمليات في جامعة 
والبروفيسور  الطبية،  البحرين 
ألفريد نيكولسون نائب الرئيس 
ــر  ــيــــة ومـــديـ ــمــ ــاديــ لـــلـــشـــؤون األكــ
كاثرين  والــدكــتــورة  الــطــب،  كلية 
ســـتـــراكـــان رئــيــس قــســم الــجــودة 
ــادي  والــتــطــويــر األكـــاديـــمـــي، وفــ
غصن رئيس قسم إدارة االعتماد 
ــنــــي وشــــــــؤون  ــهــ ــمــ واإلرشــــــــــــــــاد الــ
الــخــريــجــيــن، وأنــوشــا ســونــدارام 
مـــديـــر قـــســـم اإلرشــــــــاد الــمــهــنــي 
وشؤون الخريجين ولورين بحور 
ــة شــــــؤون الــخــريــجــيــن،  ــؤولـ ــسـ مـ
وفاطمة فروتن أخصائية وحدة 

التطوير المهني. 

ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��ط��ب��ي��ة ت��ع��ل��ن ال��ف��ائ��ز 
ب����ج����ائ����زة ط���ب���ي���ب االم����ت����ي����از ال��م��م��ي��ز

�شملت بر�مج �أكاديمية جديدة..

الجامعة الخليجية تعلن بدء الت�سجيل في المنح الدرا�سية للعام االأكاديمي القادم 

} د. شريف بدران.} مهند المشهداني.

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالمؤسسة 
الــمــلــكــيــة لــأعــمــال اإلنــســانــيــة اجــتــمــاعــهــا 
الدوري برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية 
الــفــرص محمد  تــكــافــؤ  رئــيــس لجنة  نــائــب 
ُمــبــادرات  لمناقشة  وذلـــك  الــعــوضــي،  عقيل 
اللجنة وخطة عملها بما يتوافق وتوجهات 
المؤسسة االستراتيجية وشراكتها الفاعلة 

مع المجلس األعلى للمرأة.
اللجنة  رفــعــت  االجــتــمــاع  وفــي مستهل 
السيد  مصطفى  الــدكــتــور  وتــقــديــر  تحيات 
لأعمال  الملكية  للمؤسسة  العام  األمين 
اإلنـــســـانـــيـــة إلــــى صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي 
آل خليفة  إبــراهــيــم  بــنــت  ــيـــرة ســبــيــكــة  األمـ
رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة عــلــى ما 
للمرأة  وتطوير  اهتمام  مــن  سموها  توليه 

البحرينية كونها الشريك الفاعل في عملية 
ُمشيًدا  العزيز،  الوطن  لهذ  والتقدم  البناء 
ــدورة الــســابــعــة لــجــائــزة  ــ بــتــدشــيــن أعــمــال الـ
ســمــوهــا لــتــقــدم الــمــرأة الــبــحــريــنــيــة، والــتــي 
ــر الــعــمــل لــمــؤســســات  تــســاهــم فـــي رســــم أطــ
من  واألهــلــي،  والــخــاص  الحكومي  القطاع 
المرأة  لتقدم  الداعمة  العمل  برامج  خالل 

وإشراكها في مسيرة التنمية.
ــدادات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــنـ ــجـ ــلـ كــــمــــا نــــاقــــشــــت الـ
المؤسسة للتقدم والترشح لجائزة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
في  الــبــحــريــنــيــة  الـــمـــرأة  لــتــقــدم  خليفة  آل 
دورتها السابعة، حيث تم تشكيل فريق العمل 
والمبادرات بما  للبدء في حصر اإلنجازات 
لــلــجــائــزة، لما  الــتــقــدم  يــتــوافــق مــع معايير 

في  كبيرة  أهمية  مــن  الــجــائــزة  هــذه  تمثله 
والتفاعل  بالمرأة،  الخاصة  المبادرات  دعم 
للنهوض  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  مــع  الحقيقي 

بعض  مناقشة  تم  كما  البحرينية.  بالمرأة 
المبادرات الجديدة الهادفة إلى دعم المرأة، 

وأهمية تنفيذها خالل الفترة المقبلة. 

»تكاف���وؤ الفر����ص« بالموؤ�س�س���ة الملكي���ة ت�س���ارك ف���ي جائ���زة االأمي���رة �س���بيكة

ــرورة  ــ ــوق الـــعـــمـــل ضـ ــ أكــــــدت هــيــئــة تــنــظــيــم سـ
العمل  تصريح  إصـــدار  إجــــراءات  كــافــة  استكمال 
العامل  إخــضــاع  على  مــشــددة  الــمــنــزلــي،  للعامل 
ــدور تــصــريــح الــعــمــل ُيــعــد  لــفــتــرة تــجــربــة قــبــل صــ
المساءلة  تستوجب  للقانون  صريحة  مخالفًة 
قانون  مــن   )23( الــمــادة  ألحــكــام  طبقًا  القانونية 
العمل  ســوق  تنظيم  بشأن   2006 لسنة   )19( رقــم 
وتعديالته، عالوة على تأثيرها السلبي على حق 

صاحب العمل المسجل باسمه العامل.
الــصــادر  التعميم  وعــطــًفــا على  أنــه  وأضــافــت 
من الهيئة إلى مكاتب توظيف العمالة المنزلية 
سوق  تنظيم  هيئة  تـــوّد  الــمــاضــي،  الخميس  يــوم 
األخيرة  الفترة  فــي  تلقت  أنها  توضح  أن  العمل 
شـــكـــاوى عــــدد مـــن الــمــواطــنــيــن بـــشـــأن إرجــاعــهــم 
عمالة منزلية إلى مكاتب التوظيف وتأخر بعض 
ــراءات نــقــل الــعــامــل  ــ ــ الــمــكــاتــب فـــي اســتــكــمــال إجـ
المنزلي إلى صاحب عمل اآلخر )الجديد(، مما 
السابق(  العمل  )صاحب  للمواطن  ضــرًرا  يسبب 
لــعــدم تــمــكــنــه مـــن الــحــصــول عــلــى تــصــريــح عمل 

إضافي الستقدام عامل منزلي آخر.
من  المقدمة  الشكاوى  خــالل  مــن  تبين  كما 
المواطنين وجود بعض الحاالت التي ثبت فيها 
ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط 
إصــدار  قبل  المستخدم  من  )الــهــروب(  التصريح 
مما  نهائي،  بشكل  العامل  ونقل  العمل  تصريح 
العامل  بــإرجــاع  قــام  الــذي  العمل  يحمل صاحب 
للهيئة  وردت  كــمــا  بــذلــك،  الــخــاصــة  لــاللــتــزامــات 
شـــكـــاوى بــشــأن شــبــهــة اســتــغــالل بــعــض الــمــكــاتــب 
بنظام  وتشغيلهم  الــمــرجــعــة  المنزلية  للعمالة 

الساعة واليوم والشهر.
وتابعت الهيئة: من حيث حرصها للمحافظة 
عــلــى حــقــوق جــمــيــع أطــــراف الــعــمــل، فــقــد قامت 
العمالة  توظيف  مكاتب  بمخاطبة جميع  الهيئة 
القانونية  المساءلة  لتجنب  وتنبيههم  المنزلية 

على الشكاوى المشار إليها.
صــدور  بعد  التجربة  بفترة  يتعلق  فيما  أمــا 
العمل  تنظيم سوق  فأكدت هيئة  العمل،  تصريح 

أن  بــشــأنــهــا، مضيفة  تغيير  أي  ــود  وجـ عـــدم  عــلــى 
فــتــرة الــتــجــربــة - بــعــد صــــدور الــتــصــريــح - وفــًقــا 
ومدتها  المنزلية  للعمالة  الثالثي  العقد  لبنود 
يـــتـــحـــمـــل مــكــتــب  ــور، حـــيـــث  ــ ــهـ ــ ــن 3 شـ ــ تـــقـــل عـ ال 
التوظيف تعويض صاحب العمل في حال إرجاع 
للعمل  المنزلي  العامل  ترك  أو  المنزلي  العامل 
خالل  )الــهــروب(،  التصريح  لــشــروط  بالمخالفة 

هذه الفترة.
وتـــؤكـــد هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل حرصها 
التام على استقرار العالقة التعاقدية )العمالية( 
من  المنزلي،  والعامل  العمل  صاحب  بين  فيما 
خالل ضمان حقوق جميع أطراف العالقة، وذلك 
بتطبيق عدد من اإلجراءات القانونية، مما تسهم 
في تبديد أسباب ترك العمل بالمخالفة لشروط 
التصريح )الهروب(، أو االمتناع عن العمل، ووضع 

آلية لتعويض صاحب العمل جراء ذلك.
الهيئة  اتخذتها  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجـ بين  ومــن 
تطبيق  العمل،  أطـــراف  وواجــبــات  حقوق  لحفظ 
الــعــقــد الــثــالثــي لــلــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، وهــــو عقد 
ــراف الــعــمــل  ــ إلــــزامــــي لــتــنــظــيــم الـــعـــالقـــة بــيــن أطــ
ــرة، ومكتب  ــ الــعــمــل - رب األسـ الــثــالثــة )صــاحــب 
التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية(، لتفادي 
أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خالفات وكذلك لمنع 
ســـوء االســتــغــالل مــن قــبــل أي طـــرف مــن أطـــراف 
الــعــمــل لـــآخـــر،  كــمــا حــرصــت الــهــيــئــة بــالــتــعــاون 
التأمين  المركزي وجمعية  البحرين  مع مصرف 
البحرينية على إطالق نظام التأمين االختياري 
أكــبــر قــدر  تــوفــيــر  بــهــدف  الــعــمــالــة المنزلية  عــلــى 
المنزلي  والــعــامــل  العمل  لصاحب  الحماية  مــن 
بوليصة  فــي  الــمــقــررة  الــمــنــافــع  وفـــق  وتعويضهم 

التأمين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه.
أهمية  إلى  العمل  تنظيم سوق  ونوهت هيئة 
حــصــر الــتــعــامــل مـــع مــكــاتــب تــوظــيــف الــعــمــالــة 
سوق  تنظيم  هيئة  قبل  من  المرخصة  المنزلية 
العمل من خالل االطالع على القائمة المعتمدة 
والـــتـــي يــتــم تــحــديــثــهــا أســـبـــوعـــًيـــا عــلــى الــمــوقــع 

 . www.lmra.bh اإللكتروني للهيئة

حفاظا على حقوق �لمو�طنين ومنعا لال�شتغالل 

ف����ت����رة ت���ج���رب���ة ال����ع����ام����ل ال���م���ن���زل���ي 
ت���ب���داأ ب��ع��د اإ�����س����دار ت�����س��ري��ح ال��ع��م��ل
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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

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/1298705
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298706
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
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التواصل االجتماعي يوميا جزء ال  ح مواقع  تصفُّ
يتجزأ بالنسبة إلى كثير من األشخاص، حيث يعتادون 
على قضاء ساعات طويلة في تصفحها، وهم ال يعون 

مدى الضرر من وراء ذلك.
عن  التوقف  أن  الحديثة،  الدراسات  إحدى  كشفت 
تــصــفــح مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــدة 7 أيــــام له 
يساعد  النفسية، حيث  الصحة  على  إيجابية  تأثيرات 

على تحسين الحالة المزاجية وزيادة اإلنتاجية. 
النتيجة، عــن طريق  إلــى هــذه  الــدراســة  وتــوصــلــت 
بلغ  األشـــخـــاص،  مــن  بــيــن مجموعتين  مــقــارنــة  عــقــد 
عــاًمــا،  بــيــن 18 و72  أعــمــارهــم  وتـــراوحـــت  عــددهــم 154 

.»WebMD« حسبما نشر موقع
والتزمت المجموعة األولى بعدم استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي مدة 7 أيام، في المقابل سمحوا 
ــذه الـــمـــواقـــع يــومــًيــا  لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــتــصــفــح هــ

كالمعتاد.
تقريبا 8  يــقــضــون  أنــهــم  الــمــشــاركــيــن  وأفــــاد جميع 

ساعات أسبوعيا على أجهزتهم المحمولة.
ووجد باحثو الدراسة أن األشخاص في المجموعة 
حيث  كبيًرا،  تحسًنا  النفسية  حالتهم  شهدت  األولــى 
بــالــقــلــق واالكـــتـــئـــاب وازداد  انــخــفــض مــعــدل شــعــورهــم 
المجموعة  عكس  على  النفسية  بــالــراحــة  إحساسهم 

الثانية.
هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص 
مــن الــتــعــلــق اإلدمـــانـــي بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
اإلشــعــارات،  إغــاق جميع  أولها  فــورا  تبدأها  أن  عليك 
التواصل،  مــواقــع  على  تقضيه  الــذي  الــوقــت  وتحديد 
المحمول  هاتفك  مــن  المفيد  غير  التطبيق  امــســح 

واشغل نفسك بأي شيء آخر في الحياة الواقعية.
كافئ نفسك بوسيلة مختلفة وبعيدة عن السوشيال 
ميديا ومن المهم جدا أال تدخل الهاتف المحمول إلى 

غرفة نومك. 
وسعيدة  طبيعية  حياة  نعيش  كنا  أننا  جيدا  تذكر 

جدا من دون تواصل مع مواقع التواصل.

اإدمان و�صائل التوا�صل االجتماعي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مع بداية فصل الصيف أطلق مركز دنتاليا 
باإلضافة  بالمركز  جديدة  خدمات  عــدة  الطبي 
ــى الـــعـــروض الــمــمــيــزة والــحــصــريــة عــلــى قسم  إلـ
المتميزة  العنبر  إبـــرة  تــعــد  والــلــيــزر.  التجميل 
بــالــتــقــنــيــة الـــمـــزدوجـــة مـــن الــعــنــبــر الــهــالــورنــيــك 
اســيــد لــعــاج تــصــبــغــات الــبــشــرة والــتــخــلــص من 
ولعاج  الشيخوخة  ومحاربة  الرفيعة  التجاعيد 
على  تعمل  أنها  إلــى  باإلضافة  الــســوداء  الهاالت 
تحفيز  خــال  من  البشرة  وترطيب  نضارة  زيــادة 

الكوالجين لتفتيح وتوحيد لون البشرة بالوجه 
ــيـــد. بــاإلضــافــة إلـــى إبــــرة الــكــوالجــيــن للشد  والـ
والتركيبة  الــبــحــريــن  فــي  ــى  األولــ والــنــضــارة هــي 
النقي  الكوالجين  على  تحتوي  الــتــي  الــوحــيــدة 
تأثيرا  لتعطي  والببتيد  أسيد  الهيالورونيك  مع 

فوريا في شد وامتاء وترطيب ونضارة البشرة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــســم الــجــلــديــة بــمــركــز 
دنتاليا بقيادة خبير التجميل االستشاري دكتور 

جوبي كريشنا.
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بألم مفاجئ على جانب  المريض  يشعر 
أو  مستمرا  يكون  قــد  الظهر،  فــي  أو  الجسم 
البطن  في  تشنجات  يصاحبه  وقــد  متقطعا 
البول،  لــون  في  تغير  أو  البول  في  دم  وظهور 
وفي بعض األحيان تبقى الحصى في الكلى 

من دون أي أعراض.
وتــبــدأ رحــلــة الــتــشــخــيــص والـــعـــاج تحت 
ــوار  ــي الــــحــ ــ ــالـــج وفــ ــعـ ــمـ إشــــــــراف الـــطـــبـــيـــب الـ
اكتشاف  منذ  نتصرف  كيف  سنعرف  التالي 
عبد  الدكتور  العاج من  إلى  الكلى  حصوات 
المسالك  جراحة  استشاري  أحمدي  السام 
السام  مستشفى  في  الكلى  وزراعـــة  البولية 

التخصصي.
يعد مرضا  الكلى  مــرض حــصــوات  هــل   *

شائعا؟
أمراض  أكثر  ثالث  هي  الكلى  - حصوات 
المسالك البولية شيوًعا في العالم، ويصيب 
الذكور واإلناث على حد سواء، إذ إنها واحدة 
في  نواجهها  التي  شيوًعا  الحاالت  أكثر  من 

جميع أنحاء العالم.
الــذكــور  مـــن  أن %20  ــات  الــــدراســ وكــشــفــت 
أصيبوا بها مرة واحدة على األقل في عمرهم 
بالنسبة إلى الذين بلغوا سن الستين، وهناك 
العديد من العوامل تسهم في زيادة مخاطر 
والجنس  الطقس  مثل  بالحصوات  إصابتك 

والعمر والتاريخ العائلي.

*ما أسباب تكون حصوات الكلى؟
- يحتوي البول على العديد من المعادن 
ــــاح الــذائــبــة، عــنــدمــا تــزيــد نسبة هــذه  واألمـ
ــــاح تــكــون الــحــصــوات، وتــبــدأ  الــمــعــادن واألمـ
تنمو  أن  يمكن  ولكن  الكلى صغيرة  حصوات 
بشكل أكبر، حتى إنها تمأل الهياكل الداخلية 
الــمــجــوفــة لــلــكــلــيــة. تــبــقــى بــعــض الــحــصــوات 
بعض  وفــي  مشاكل  أي  تسبب  وال  الكلى  فــي 
األحيان، يمكن أن تنتقل حصوات الكلى إلى 

أسفل الحالب، األنبوب بين الكلى والمثانة. 
الــمــثــانــة، يمكن أن  إلــى  الــحــصــوة  إذا وصــلــت 
استقرت  وإذا  الــبــول  فــي  الجسم  مــن  تنتقل 
الحصاة في الحالب، فإنها تمنع تدفق البول 

من تلك الكلية وتسبب األلم.
عوامل خطورة من حصوات  هناك  هل   *

الكلى؟
تــزيــد مخاطر  الــتــي  الــعــوامــل  تــضــمــن   -
البول  قلة  يلي:  ما  الكلى  اإلصابة بحصوات 
الــمــســتــمــر، بــســبــب انـــخـــفـــاض كــمــيــة الــبــول 
الجسم(  الناتج عن فقدان سوائل  )الجفاف 
الرياضية  الــتــمــاريــن  بسبب  ذلــك  يــكــون  وقــد 
العيش  أو  الــعــمــل  مــجــهــود  بــســب  أو  الــشــاقــة 
في مكان حار أو عدم شرب كميات كافية من 

السوائل. 
كما يمكن أيضا أن يؤثر النظام الغذائي 
في تكوين الحصوات، فالكثير من الملح في 
النظام الغذائي هو عامل خطر بالنسبة إلى 
غذائي  لنظام  ويمكن  الــكــالــســيــوم،  حــصــوات 
غني بالبروتين الحيواني، مثل اللحم البقري 
ــاك والــــدجــــاج، أن يـــرفـــع مــســتــويــات  ــمــ واألســ
تسهل  مما  البول  وفــي  الجسم  في  الحمض 
تكوين  األحماض  من  المرتفعة  المستويات 
أكـــــســـــاالت الـــكـــالـــســـيـــوم وحـــــصـــــوات حــمــض 
حمض  إلــى  اللحوم  تكسير  يــزيــد  البوليك. 
الــبــولــيــك أيــًضــا مــن فــرصــة تــكــويــن حــصــوات 

الكالسيوم وحمض البوليك.
وتــــعــــد الـــســـمـــنـــة مــــن عــــوامــــل الـــخـــطـــورة 
لــلــحــصــوات حــيــث تــــــزداد مــخــاطــر اإلصـــابـــة 

بحصوات الكلى في بعض الحاالت أيضا.
غالًبا ما يتم العثور على حصوات الكلى 
الصامتة، التي ال تسبب أعراًضا، عند إجراء 
ــاء الــفــحــص  ــنـ فــحــص بـــاألشـــعـــة الــســيــنــيــة أثـ
الــــدوري. ويــتــم تشخيص حــصــوات اآلخــريــن 
عند حدوث ألم مفاجئ أثناء مرور الحصوة، 

ويلزم الحصول على رعاية طبية.
* كيف يكون العاج؟

- يعتمد العاج على نوع الحصوة ومدى 
الزمنية  الفترة  وطــول  المريض  حالة  ســوء 
التي ظهرت فيها األعراض، فهناك عاجات 

مختلفة لاختيار من بينها. 
من المهم التحدث إلى الطبيب المعالج 
لــوضــع الــخــطــة الــعــاجــيــة واخــتــيــار األفــضــل 

بالنسبة إلى الحالة.
عــن طريق  الكلى  حــصــوات  ــة  إزالـ ويمكن 
الجراحة إذا تسببت في التهابات متكررة في 
الكلى  من  البول  تدفق  تمنع  ألنها  أو  البول 
بالشكل الطبيعي اليومي، وتتضمن الجراحة 
عادًة جروح صغيرة أو من دون، وألًما طفيًفا 
وال تستغرق الجراحة وقتا طويا، كما يمكن 
وقت  في  العادية  الحياة  ممارسة  إلى  العودة 

قصير.

ــعـــامـــان الــمــاضــيــان  شــهــد الـ
ــتـــرة جـــائـــحـــة كــوفــيــد- ــــال فـ خـ
فــي طــريــقــة وصولنا  تــغــيــًرا   19
الصحية،  الرعاية  خدمات  إلى 
فـــــــــي حــــــيــــــن قــــــــــــام مـــعـــظـــمـــنـــا 
بــاســتــكــشــاف خـــيـــارات جـــديـــدة، 
مــنــهــا االســــتــــشــــارات الــصــحــيــة 
عبر اإلنترنت، وتوصيل األدوية 
الرعاية  وخدمات  المنازل،  إلى 
ــرى.  ــ الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة األخـ
الــنــاس  أيــًضــا تــصــور  وقـــد تغير 
حـــــول كــيــفــيــة عـــــاج الــمــرضــى 
المستشفيات،  ــارة  ــ زيـ دون  مـــن 
أكبر  ثــقــة  اآلن  لــديــهــم  وأصــبــح 
الــرعــايــة الصحية  فــي خــدمــات 

المنزلية.
ــي الــــــحــــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ فــ
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد الـــــــراشـــــــد 
للعميات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
البحرين  ــال  رويـ مستشفى  فــي 
ــلـــى خــــدمــــات مــركــز  ــعـــرف عـ ــتـ نـ
الــصــحــة فـــي الــمــنــزل وفـــوائـــده 
ــات  ــدمــ ــة خــ ــ ــافــ ــ ــه إلضــ ــطــ ــطــ وخــ

جديدة في القريب العاجل.
*ما الصحة في المنزل؟

يــدل االســـم، الصحة  - كما 
ــة  ــعــــامــ فـــــــي الـــــمـــــنـــــزل هـــــــي الــ
الـــتـــجـــاريـــة لـــخـــدمـــات الــرعــايــة 
لكيمزهيلث،  التابعة  المنزلية 
وأحــــــــــــــد مـــــــــــــــــزودي الــــــرعــــــايــــــة 
فــــي دول  الــــبــــارزيــــن  الـــصـــحـــيـــة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
من  سلسلة  كيمزهيلث  ولــــدى 
مستشفى  مــثــل  المستشفيات 
رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن ومــســتــشــفــى 
كيمزهيلث في مملكة البحرين 
الصحية  المرافق  مــن  وغيرها 

والمملكة  عـــمـــان،  ســلــطــنــة  فـــي 
ــة، ودولــــــة  ـــوديــ ــعـ ـــســ الـــعـــربـــيـــة الـ
العربية  اإلمــــارات  ودولـــة  قــطــر، 

المتحدة.
يــوفــر الــصــحــة فـــي الــمــنــزل 
لــلــمــرضــى خــيــار الـــوصـــول إلــى 
ــة بــــراحــــة  ــيــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
ــي مـــنـــازلـــهـــم بـــأعـــلـــى درجـــــات  فــ
ــودة الــــرعــــايــــة. نــتــبــع أفــضــل  ــ جــ
الرعاية  تقديم  في  الممارسات 
المعايير  أعــلــى  على  ونــحــافــظ 
والــبــروتــوكــوالت الــدولــيــة، حيث 
ــة مـــرضـــانـــا  ــلـــى خــــدمــ نـــعـــمـــل عـ
بــأكــثــر  وقــمــنــا   2014 عــــام  مــنــذ 
زيارة منزلية حتى  من 10.000 

اآلن.
* ما الخدمات التي يقدمها 

مركز الصحة في المنزل؟
- تــشــمــل خــدمــاتــنــا زيــــارات 
يــقــوم طبيبنا  حــيــث  الــطــبــيــب، 
الــعــام بـــزيـــارة الــمــنــزل، وإجــــراء 
الطبية،  واالســتــشــارة  التقييم 
وقـــد يــوصــي بــإجــراء اخــتــبــارات 
ــاج، أو عــوًضــا  ـــع خــطــة عــ ووضـ
الحاالت،  وفي بعض  ذلــك،  عن 
ــــض إلـــــى  ــريــ ــ ــمــ ــ قـــــــد يــــحــــيــــل الــ

االختصاصي المطلوب.
لمراقبة  تمريضية  زيــــارات 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــة الــــــمــــــريــــــض، وإعــ ــ ــالــ ــ حــ
الـــحـــقـــن، وتـــضـــمـــيـــد الــــجــــروح، 
الــدم،  لفحص  العينات  وجــمــع 
والعناية  بــاألنــابــيــب،  والتغذية 

بالقسطرة.
ــعــــاج  إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل والــ
المتعافين  للمرضى  الطبيعي 
من الجراحة والسكتة الدماغية 
وفــيــروس  النفسية  والــصــدمــات 

من  وغــيــرهــا  المستجد  كــورونــا 
ــاالت. يــعــمــل الــمــعــالــجــون  ــحــ الــ
لدينا أيًضا مع األطفال الذين 
قــــد يـــتـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 
بحاالت مثل الشلل الدماغي أو 

تأخر النمو.
ــيــــل وتــــــوريــــــد الــــمــــواد  تــــوصــ
االستهاكية واألدوية. كما نقدم 
الــمــســاعــدة فــي شــــراء األجــهــزة 
الطبية مثل جهاز قياس ضغط 
الدم ومقياس التأكسج النبضي 

واألسرة المتخصصة وغيرها.
نوفر أيًضا مجموعات عينات 
اخــتــبــار مستضد  ونـــقـــدم  الــــدم 

الـــســـريـــع وفـــحـــص كــوفــيــد -19 
باإلضافة  المنزل.  في  السريع 
لممرضاتنا  يــمــكــن  ذلــــك،  إلـــى 
كهربية  مــخــطــط  إجــــراء  أيــًضــا 
الــقــلــب فــي الــمــنــزل، كــمــا يقوم 
طــبــيــب الـــقـــلـــب لـــديـــنـــا بـــزيـــارة 
ــارة  ــتـــشـ الـــمـــنـــازل إلجـــــــراء االسـ
ودراسات الصدى ثنائي األبعاد. 
وقد أطلقنا مؤخًرا أيًضا دراسة 
الـــنـــوم الــمــنــزلــيــة الــمــفــيــدة في 
اكـــتـــشـــاف وتــشــخــيــص انــقــطــاع 

التنفس أثناء النوم.
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ــات  ــ ــدمــ ــ خــ ــل  ــ هــ  *
لبعض  فقط  مفيدة  المنزلية 

الفئات في المجتمع؟
تــلــبــي خـــدمـــاتـــنـــا قــطــاًعــا   -
ـــدًءا  ــ ــى، بـ ــرضــ ــمــ واســـــًعـــــا مــــن الــ
ــن )الـــــذيـــــن قــد  ــســ ــار الــ ــبــ ــــن كــ مـ
الـــدعـــم إلدارة  ــى  إلــ يــحــتــاجــون 
مــــــرض الــــســــكــــري الــــمــــزمــــن أو 
واألمهات  الــدم(،  ضغط  ارتفاع 
الــجــدد )بــحــاجــة إلـــى إرشــــادات 
حـــول رعــايــة األطـــفـــال حديثي 
أو شخص قد يحتاج  الـــوالدة(، 
المنزل  فــي  طبيعي  عـــاج  إلـــى 
الــكــتــف. يمكن  أو  الــركــبــة  أللـــم 
لألفراد المشغولين الذين ليس 
المنشأة  لــزيــارة  الــوقــت  لديهم 
الــصــحــيــة إلعــــــادة الــتــأهــيــل أو 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي االســـتـــفـــادة 
أيــــــًضــــــا مــــــن هــــــــذه الــــخــــدمــــات 
المقدمة في المنزل. وبالمثل، 
يـــمـــكـــن لـــألطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
بمتازمة داون وبعض الحاالت 
بــأطــراف  المشي  مثل  األخـــرى 
األصـــــــابـــــــع واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي الــمــنــزل 
قد  الــتــي  المنزلية  بيئتهم  فــي 
وطمأنينة  راحــة  أكثر  يجدونها 

من المرافق الصحية.
لــقــد تـــم تــصــمــيــم خــدمــاتــنــا 
الذين  المرضى  لدعم  الشاملة 
ــعــــد اإلقــــــامــــــة فــي  ــافــــون بــ ــعــ ــتــ يــ
المستشفى والمرض والجراحة 
المرض. نحن نتشارك  إدارة  أو 
مـــع الـــعـــائـــات والــمــســتــشــفــيــات 
واألطـــبـــاء فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 
الرعاية  توفير  وهــو  المشترك 

والراحة والدعم للمريض.
* ما فوائد خدمات الرعاية 

المنزلية؟

الــــســــامــــة  جـــــانـــــب  إلــــــــى   -
والــــــــراحــــــــة لــــلــــمــــرضــــى، تــتــيــح 
ــة الــمــنــزلــيــة  ــايــ ــرعــ خــــدمــــات الــ
أســرع  وتــعــافــًيــا  رعــايــة شخصية 
ــر أقـــــــل لـــإصـــابـــة  ــاطــ مـــــع مــــخــ
ــــدوى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى،  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
تقليل  مـــن  الــتــكــالــيــف  وتــوفــيــر 
المستشفى  فـــي  ــة  ــامـ اإلقـ مـــدة 
ــرة ومــقــدمــي  ــ ــراد األسـ ــ ــرب أفـ وقــ

الرعاية.
أو  ــروط  * هـــل هــنــاك أي شــ
مـــواقـــف ال يــمــكــن فــيــهــا تــوفــيــر 

الرعاية المنزلية؟
- ال يــمــكــن تــوفــيــر خــدمــات 
ــة الــمــنــزلــيــة فـــي حــالــة  ــايـ ــرعـ الـ
الطوارئ، حيث توجد قيود على 
الـــتـــي يمكن  الــطــبــيــة  الـــرعـــايـــة 
أننا  كما  المنزل.  في  تقديمها 
ال نقدم خدمات من دون وصفة 
طــبــيــب.  ــن  ــ مـ طـــلـــب  أو  طـــبـــيـــة 
ــذه الــبــروتــوكــوالت  يــتــم اتــبــاع هـ

لمصلحة مرضانا.
* قد يكون لدى العديد من 
زيارة  األشخاص مخاوف بشأن 
موظفي المستشفى إلى المنزل 
خــوًفــا مــن اإلصـــابـــة بــالــعــدوى. 
في  الصحة  مــركــز  يعالج  كيف 

المنزل هذه المخاوف؟
نقدم خدماتنا من خال   -
فــريــق مــؤهــل ومــخــتــص يتألف 
ــي وتـــمـــريـــض  ــبــ ــم طــ ــ ــاقـ ــ ــن طـ ــ مــ
وطـــاقـــم دعــــم مــــدرب ومــرخــص 
المستمر  لــلــتــدريــب  يخضعون 
وبـــرامـــج ضــمــان الـــجـــودة. إنهم 
مكافحة  بـــروتـــوكـــوالت  يــتــبــعــون 
ــدوى األكـــثـــر صـــرامـــة عند  ــعــ الــ
زيـــارة الــمــنــازل يــرتــدون معدات 

ــة الــشــخــصــيــة الــكــامــلــة  ــايـ ــوقـ الـ
ــون أيـــــــًضـــــــا تـــقـــديـــم  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ويـ
ــبـــة ألفــــــراد  ــنـــاسـ الــــمــــشــــورة الـــمـ
الــحــفــاظ  كيفية  ــول  حـ األســــرة 
على النظافة ومكافحة العدوى 

حول المرضى.
خــدمــات  هــو مستقبل  مــا   *
في  المنزلية  الصحية  الرعاية 

المملكة؟
- خدمات الرعاية المنزلية 
مــــوجــــودة لــتــبــقــى؛ ألنـــهـــا تــوفــر 
خياًرا مناسًبا ومريًحا للمرضى 
لتلقي الرعاية من قبل أعضاء 
فــــــريــــــق الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
المحترفين من دون المساومة 
الـــرعـــايـــة. نخطط  عــلــى جــــودة 
لـــتـــوســـيـــع خـــدمـــاتـــنـــا وســـنـــقـــدم 
ــا مــتــخــصــصــة لــلــمــرضــى  ــ ــزًم حــ
ــبـــة  طـــريـــحـــي الـــــفـــــراش، ومـــراقـ
إدارة  وبــرامــج  الرقمية  الصحة 

األمراض المزمنة.
* أخيًرا، كيف يمكننا حجز 
عبر  المنزلية  الرعاية  خدمات 

مركز الصحة في المنزل؟
الــمــريــض  ــــدى  لـ ــان  ــ كـ إذا   -
ــة مـــــن الـــطـــبـــيـــب  ــيـ ــبـ ــة طـ ــ ــفـ ــ وصـ
الـــمـــعـــالـــج لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة 
الـــمـــنـــزلـــيـــة )نـــقـــبـــل الـــوصـــفـــات 
جميع  مــن  الطلبات   / الطبية 
الـــمـــمـــارســـيـــن الــمــســجــلــيــن فــي 
ــن(، يــمــكــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
للمرضى االتصال بنا على رقم 
المخصص  المنزلية  الــرعــايــة 
ــقـــديـــم  وتـ  39419238 ــنــــا  لــــديــ
الــتــفــاصــيــل وحــجــز مــوعــد ألي 
من خدماتنا. نعمل بين الساعة 

الـ8 صباًحا والـ7 مساء.

مركز دنتاليا الطبي 
يطلق خدمات تجميلية جديدة ا�صتعدادا لل�صيف 

ال�صحة في المنزل.. خدمة الرعاية المنزلية من رويال البحرين 
الدكتور اأحمد الرا�صد: نخدم قطاعا وا�صعا من المر�صى في منازلهم باأعلى م�صتويات الجودة 

ح�صوات الكلى.. من الت�صخي�ص اإلى العالج 
الدكتـور عبـد ال�صـالم اأحمدي: اأنظمة غذائية محددة 

والجفاف من العوامل التي ت�صبب االإ�صابة بح�صوات الكلى

التواصل االجتماعي يوميا جزء ال  ح مواقع  تصفُّ
يتجزأ بالنسبة إلى كثير من األشخاص، حيث يعتادون 
على قضاء ساعات طويلة في تصفحها، وهم ال يعون 

مدى الضرر من وراء ذلك.
عن  التوقف  أن  الحديثة،  الدراسات  إحدى  كشفت 
تــصــفــح مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــدة 7 أيــــام له 
يساعد  النفسية، حيث  الصحة  على  إيجابية  تأثيرات 

على تحسين الحالة المزاجية وزيادة اإلنتاجية. 
النتيجة، عــن طريق  إلــى هــذه  الــدراســة  وتــوصــلــت 
بلغ  األشـــخـــاص،  مــن  بــيــن مجموعتين  مــقــارنــة  عــقــد 
عــاًمــا،  بــيــن 18 و72  أعــمــارهــم  وتـــراوحـــت  عــددهــم 154 

.»WebMD« حسبما نشر موقع
والتزمت المجموعة األولى بعدم استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي مدة 7 أيام، في المقابل سمحوا 
ــذه الـــمـــواقـــع يــومــًيــا  لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــتــصــفــح هــ

كالمعتاد.
تقريبا 8  يــقــضــون  أنــهــم  الــمــشــاركــيــن  وأفــــاد جميع 

ساعات أسبوعيا على أجهزتهم المحمولة.
ووجد باحثو الدراسة أن األشخاص في المجموعة 
حيث  كبيًرا،  تحسًنا  النفسية  حالتهم  شهدت  األولــى 
بــالــقــلــق واالكـــتـــئـــاب وازداد  انــخــفــض مــعــدل شــعــورهــم 
المجموعة  عكس  على  النفسية  بــالــراحــة  إحساسهم 

الثانية.
هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص 
مــن الــتــعــلــق اإلدمـــانـــي بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
اإلشــعــارات،  إغــاق جميع  أولها  فــورا  تبدأها  أن  عليك 
التواصل،  مــواقــع  على  تقضيه  الــذي  الــوقــت  وتحديد 
المحمول  هاتفك  مــن  المفيد  غير  التطبيق  امــســح 

واشغل نفسك بأي شيء آخر في الحياة الواقعية.
كافئ نفسك بوسيلة مختلفة وبعيدة عن السوشيال 
ميديا ومن المهم جدا أال تدخل الهاتف المحمول إلى 

غرفة نومك. 
وسعيدة  طبيعية  حياة  نعيش  كنا  أننا  جيدا  تذكر 

جدا من دون تواصل مع مواقع التواصل.

اإدمان و�صائل التوا�صل االجتماعي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مع بداية فصل الصيف أطلق مركز دنتاليا 
باإلضافة  بالمركز  جديدة  خدمات  عــدة  الطبي 
ــى الـــعـــروض الــمــمــيــزة والــحــصــريــة عــلــى قسم  إلـ
المتميزة  العنبر  إبـــرة  تــعــد  والــلــيــزر.  التجميل 
بــالــتــقــنــيــة الـــمـــزدوجـــة مـــن الــعــنــبــر الــهــالــورنــيــك 
اســيــد لــعــاج تــصــبــغــات الــبــشــرة والــتــخــلــص من 
ولعاج  الشيخوخة  ومحاربة  الرفيعة  التجاعيد 
على  تعمل  أنها  إلــى  باإلضافة  الــســوداء  الهاالت 
تحفيز  خــال  من  البشرة  وترطيب  نضارة  زيــادة 

الكوالجين لتفتيح وتوحيد لون البشرة بالوجه 
ــيـــد. بــاإلضــافــة إلـــى إبــــرة الــكــوالجــيــن للشد  والـ
والتركيبة  الــبــحــريــن  فــي  ــى  األولــ والــنــضــارة هــي 
النقي  الكوالجين  على  تحتوي  الــتــي  الــوحــيــدة 
تأثيرا  لتعطي  والببتيد  أسيد  الهيالورونيك  مع 

فوريا في شد وامتاء وترطيب ونضارة البشرة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــســم الــجــلــديــة بــمــركــز 
دنتاليا بقيادة خبير التجميل االستشاري دكتور 

جوبي كريشنا.
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بألم مفاجئ على جانب  المريض  يشعر 
أو  مستمرا  يكون  قــد  الظهر،  فــي  أو  الجسم 
البطن  في  تشنجات  يصاحبه  وقــد  متقطعا 
البول،  لــون  في  تغير  أو  البول  في  دم  وظهور 
وفي بعض األحيان تبقى الحصى في الكلى 

من دون أي أعراض.
وتــبــدأ رحــلــة الــتــشــخــيــص والـــعـــاج تحت 
ــوار  ــي الــــحــ ــ ــالـــج وفــ ــعـ ــمـ إشــــــــراف الـــطـــبـــيـــب الـ
اكتشاف  منذ  نتصرف  كيف  سنعرف  التالي 
عبد  الدكتور  العاج من  إلى  الكلى  حصوات 
المسالك  جراحة  استشاري  أحمدي  السام 
السام  مستشفى  في  الكلى  وزراعـــة  البولية 

التخصصي.
يعد مرضا  الكلى  مــرض حــصــوات  هــل   *

شائعا؟
أمراض  أكثر  ثالث  هي  الكلى  - حصوات 
المسالك البولية شيوًعا في العالم، ويصيب 
الذكور واإلناث على حد سواء، إذ إنها واحدة 
في  نواجهها  التي  شيوًعا  الحاالت  أكثر  من 

جميع أنحاء العالم.
الــذكــور  مـــن  أن %20  ــات  الــــدراســ وكــشــفــت 
أصيبوا بها مرة واحدة على األقل في عمرهم 
بالنسبة إلى الذين بلغوا سن الستين، وهناك 
العديد من العوامل تسهم في زيادة مخاطر 
والجنس  الطقس  مثل  بالحصوات  إصابتك 

والعمر والتاريخ العائلي.

*ما أسباب تكون حصوات الكلى؟
- يحتوي البول على العديد من المعادن 
ــــاح الــذائــبــة، عــنــدمــا تــزيــد نسبة هــذه  واألمـ
ــــاح تــكــون الــحــصــوات، وتــبــدأ  الــمــعــادن واألمـ
تنمو  أن  يمكن  ولكن  الكلى صغيرة  حصوات 
بشكل أكبر، حتى إنها تمأل الهياكل الداخلية 
الــمــجــوفــة لــلــكــلــيــة. تــبــقــى بــعــض الــحــصــوات 
بعض  وفــي  مشاكل  أي  تسبب  وال  الكلى  فــي 
األحيان، يمكن أن تنتقل حصوات الكلى إلى 

أسفل الحالب، األنبوب بين الكلى والمثانة. 
الــمــثــانــة، يمكن أن  إلــى  الــحــصــوة  إذا وصــلــت 
استقرت  وإذا  الــبــول  فــي  الجسم  مــن  تنتقل 
الحصاة في الحالب، فإنها تمنع تدفق البول 

من تلك الكلية وتسبب األلم.
عوامل خطورة من حصوات  هناك  هل   *

الكلى؟
تــزيــد مخاطر  الــتــي  الــعــوامــل  تــضــمــن   -
البول  قلة  يلي:  ما  الكلى  اإلصابة بحصوات 
الــمــســتــمــر، بــســبــب انـــخـــفـــاض كــمــيــة الــبــول 
الجسم(  الناتج عن فقدان سوائل  )الجفاف 
الرياضية  الــتــمــاريــن  بسبب  ذلــك  يــكــون  وقــد 
العيش  أو  الــعــمــل  مــجــهــود  بــســب  أو  الــشــاقــة 
في مكان حار أو عدم شرب كميات كافية من 

السوائل. 
كما يمكن أيضا أن يؤثر النظام الغذائي 
في تكوين الحصوات، فالكثير من الملح في 
النظام الغذائي هو عامل خطر بالنسبة إلى 
غذائي  لنظام  ويمكن  الــكــالــســيــوم،  حــصــوات 
غني بالبروتين الحيواني، مثل اللحم البقري 
ــاك والــــدجــــاج، أن يـــرفـــع مــســتــويــات  ــمــ واألســ
تسهل  مما  البول  وفــي  الجسم  في  الحمض 
تكوين  األحماض  من  المرتفعة  المستويات 
أكـــــســـــاالت الـــكـــالـــســـيـــوم وحـــــصـــــوات حــمــض 
حمض  إلــى  اللحوم  تكسير  يــزيــد  البوليك. 
الــبــولــيــك أيــًضــا مــن فــرصــة تــكــويــن حــصــوات 

الكالسيوم وحمض البوليك.
وتــــعــــد الـــســـمـــنـــة مــــن عــــوامــــل الـــخـــطـــورة 
لــلــحــصــوات حــيــث تــــــزداد مــخــاطــر اإلصـــابـــة 

بحصوات الكلى في بعض الحاالت أيضا.
غالًبا ما يتم العثور على حصوات الكلى 
الصامتة، التي ال تسبب أعراًضا، عند إجراء 
ــاء الــفــحــص  ــنـ فــحــص بـــاألشـــعـــة الــســيــنــيــة أثـ
الــــدوري. ويــتــم تشخيص حــصــوات اآلخــريــن 
عند حدوث ألم مفاجئ أثناء مرور الحصوة، 

ويلزم الحصول على رعاية طبية.
* كيف يكون العاج؟

- يعتمد العاج على نوع الحصوة ومدى 
الزمنية  الفترة  وطــول  المريض  حالة  ســوء 
التي ظهرت فيها األعراض، فهناك عاجات 

مختلفة لاختيار من بينها. 
من المهم التحدث إلى الطبيب المعالج 
لــوضــع الــخــطــة الــعــاجــيــة واخــتــيــار األفــضــل 

بالنسبة إلى الحالة.
عــن طريق  الكلى  حــصــوات  ــة  إزالـ ويمكن 
الجراحة إذا تسببت في التهابات متكررة في 
الكلى  من  البول  تدفق  تمنع  ألنها  أو  البول 
بالشكل الطبيعي اليومي، وتتضمن الجراحة 
عادًة جروح صغيرة أو من دون، وألًما طفيًفا 
وال تستغرق الجراحة وقتا طويا، كما يمكن 
وقت  في  العادية  الحياة  ممارسة  إلى  العودة 

قصير.

ــعـــامـــان الــمــاضــيــان  شــهــد الـ
ــتـــرة جـــائـــحـــة كــوفــيــد- ــــال فـ خـ
فــي طــريــقــة وصولنا  تــغــيــًرا   19
الصحية،  الرعاية  خدمات  إلى 
فـــــــــي حــــــيــــــن قــــــــــــام مـــعـــظـــمـــنـــا 
بــاســتــكــشــاف خـــيـــارات جـــديـــدة، 
مــنــهــا االســــتــــشــــارات الــصــحــيــة 
عبر اإلنترنت، وتوصيل األدوية 
الرعاية  وخدمات  المنازل،  إلى 
ــرى.  ــ الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة األخـ
الــنــاس  أيــًضــا تــصــور  وقـــد تغير 
حـــــول كــيــفــيــة عـــــاج الــمــرضــى 
المستشفيات،  ــارة  ــ زيـ دون  مـــن 
أكبر  ثــقــة  اآلن  لــديــهــم  وأصــبــح 
الــرعــايــة الصحية  فــي خــدمــات 

المنزلية.
ــي الــــــحــــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ فــ
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد الـــــــراشـــــــد 
للعميات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
البحرين  ــال  رويـ مستشفى  فــي 
ــلـــى خــــدمــــات مــركــز  ــعـــرف عـ ــتـ نـ
الــصــحــة فـــي الــمــنــزل وفـــوائـــده 
ــات  ــدمــ ــة خــ ــ ــافــ ــ ــه إلضــ ــطــ ــطــ وخــ

جديدة في القريب العاجل.
*ما الصحة في المنزل؟

يــدل االســـم، الصحة  - كما 
ــة  ــعــــامــ فـــــــي الـــــمـــــنـــــزل هـــــــي الــ
الـــتـــجـــاريـــة لـــخـــدمـــات الــرعــايــة 
لكيمزهيلث،  التابعة  المنزلية 
وأحــــــــــــــد مـــــــــــــــــزودي الــــــرعــــــايــــــة 
فــــي دول  الــــبــــارزيــــن  الـــصـــحـــيـــة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
من  سلسلة  كيمزهيلث  ولــــدى 
مستشفى  مــثــل  المستشفيات 
رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن ومــســتــشــفــى 
كيمزهيلث في مملكة البحرين 
الصحية  المرافق  مــن  وغيرها 

والمملكة  عـــمـــان،  ســلــطــنــة  فـــي 
ــة، ودولــــــة  ـــوديــ ــعـ ـــســ الـــعـــربـــيـــة الـ
العربية  اإلمــــارات  ودولـــة  قــطــر، 

المتحدة.
يــوفــر الــصــحــة فـــي الــمــنــزل 
لــلــمــرضــى خــيــار الـــوصـــول إلــى 
ــة بــــراحــــة  ــيــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
ــي مـــنـــازلـــهـــم بـــأعـــلـــى درجـــــات  فــ
ــودة الــــرعــــايــــة. نــتــبــع أفــضــل  ــ جــ
الرعاية  تقديم  في  الممارسات 
المعايير  أعــلــى  على  ونــحــافــظ 
والــبــروتــوكــوالت الــدولــيــة، حيث 
ــة مـــرضـــانـــا  ــلـــى خــــدمــ نـــعـــمـــل عـ
بــأكــثــر  وقــمــنــا   2014 عــــام  مــنــذ 
زيارة منزلية حتى  من 10.000 

اآلن.
* ما الخدمات التي يقدمها 

مركز الصحة في المنزل؟
- تــشــمــل خــدمــاتــنــا زيــــارات 
يــقــوم طبيبنا  حــيــث  الــطــبــيــب، 
الــعــام بـــزيـــارة الــمــنــزل، وإجــــراء 
الطبية،  واالســتــشــارة  التقييم 
وقـــد يــوصــي بــإجــراء اخــتــبــارات 
ــاج، أو عــوًضــا  ـــع خــطــة عــ ووضـ
الحاالت،  وفي بعض  ذلــك،  عن 
ــــض إلـــــى  ــريــ ــ ــمــ ــ قـــــــد يــــحــــيــــل الــ

االختصاصي المطلوب.
لمراقبة  تمريضية  زيــــارات 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــة الــــــمــــــريــــــض، وإعــ ــ ــالــ ــ حــ
الـــحـــقـــن، وتـــضـــمـــيـــد الــــجــــروح، 
الــدم،  لفحص  العينات  وجــمــع 
والعناية  بــاألنــابــيــب،  والتغذية 

بالقسطرة.
ــعــــاج  إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل والــ
المتعافين  للمرضى  الطبيعي 
من الجراحة والسكتة الدماغية 
وفــيــروس  النفسية  والــصــدمــات 

من  وغــيــرهــا  المستجد  كــورونــا 
ــاالت. يــعــمــل الــمــعــالــجــون  ــحــ الــ
لدينا أيًضا مع األطفال الذين 
قــــد يـــتـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 
بحاالت مثل الشلل الدماغي أو 

تأخر النمو.
ــيــــل وتــــــوريــــــد الــــمــــواد  تــــوصــ
االستهاكية واألدوية. كما نقدم 
الــمــســاعــدة فــي شــــراء األجــهــزة 
الطبية مثل جهاز قياس ضغط 
الدم ومقياس التأكسج النبضي 

واألسرة المتخصصة وغيرها.
نوفر أيًضا مجموعات عينات 
اخــتــبــار مستضد  ونـــقـــدم  الــــدم 

الـــســـريـــع وفـــحـــص كــوفــيــد -19 
باإلضافة  المنزل.  في  السريع 
لممرضاتنا  يــمــكــن  ذلــــك،  إلـــى 
كهربية  مــخــطــط  إجــــراء  أيــًضــا 
الــقــلــب فــي الــمــنــزل، كــمــا يقوم 
طــبــيــب الـــقـــلـــب لـــديـــنـــا بـــزيـــارة 
ــارة  ــتـــشـ الـــمـــنـــازل إلجـــــــراء االسـ
ودراسات الصدى ثنائي األبعاد. 
وقد أطلقنا مؤخًرا أيًضا دراسة 
الـــنـــوم الــمــنــزلــيــة الــمــفــيــدة في 
اكـــتـــشـــاف وتــشــخــيــص انــقــطــاع 

التنفس أثناء النوم.
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ــات  ــ ــدمــ ــ خــ ــل  ــ هــ  *
لبعض  فقط  مفيدة  المنزلية 

الفئات في المجتمع؟
تــلــبــي خـــدمـــاتـــنـــا قــطــاًعــا   -
ـــدًءا  ــ ــى، بـ ــرضــ ــمــ واســـــًعـــــا مــــن الــ
ــن )الـــــذيـــــن قــد  ــســ ــار الــ ــبــ ــــن كــ مـ
الـــدعـــم إلدارة  ــى  إلــ يــحــتــاجــون 
مــــــرض الــــســــكــــري الــــمــــزمــــن أو 
واألمهات  الــدم(،  ضغط  ارتفاع 
الــجــدد )بــحــاجــة إلـــى إرشــــادات 
حـــول رعــايــة األطـــفـــال حديثي 
أو شخص قد يحتاج  الـــوالدة(، 
المنزل  فــي  طبيعي  عـــاج  إلـــى 
الــكــتــف. يمكن  أو  الــركــبــة  أللـــم 
لألفراد المشغولين الذين ليس 
المنشأة  لــزيــارة  الــوقــت  لديهم 
الــصــحــيــة إلعــــــادة الــتــأهــيــل أو 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي االســـتـــفـــادة 
أيــــــًضــــــا مــــــن هــــــــذه الــــخــــدمــــات 
المقدمة في المنزل. وبالمثل، 
يـــمـــكـــن لـــألطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
بمتازمة داون وبعض الحاالت 
بــأطــراف  المشي  مثل  األخـــرى 
األصـــــــابـــــــع واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي الــمــنــزل 
قد  الــتــي  المنزلية  بيئتهم  فــي 
وطمأنينة  راحــة  أكثر  يجدونها 

من المرافق الصحية.
لــقــد تـــم تــصــمــيــم خــدمــاتــنــا 
الذين  المرضى  لدعم  الشاملة 
ــعــــد اإلقــــــامــــــة فــي  ــافــــون بــ ــعــ ــتــ يــ
المستشفى والمرض والجراحة 
المرض. نحن نتشارك  إدارة  أو 
مـــع الـــعـــائـــات والــمــســتــشــفــيــات 
واألطـــبـــاء فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 
الرعاية  توفير  وهــو  المشترك 

والراحة والدعم للمريض.
* ما فوائد خدمات الرعاية 

المنزلية؟

الــــســــامــــة  جـــــانـــــب  إلــــــــى   -
والــــــــراحــــــــة لــــلــــمــــرضــــى، تــتــيــح 
ــة الــمــنــزلــيــة  ــايــ ــرعــ خــــدمــــات الــ
أســرع  وتــعــافــًيــا  رعــايــة شخصية 
ــر أقـــــــل لـــإصـــابـــة  ــاطــ مـــــع مــــخــ
ــــدوى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى،  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
تقليل  مـــن  الــتــكــالــيــف  وتــوفــيــر 
المستشفى  فـــي  ــة  ــامـ اإلقـ مـــدة 
ــرة ومــقــدمــي  ــ ــراد األسـ ــ ــرب أفـ وقــ

الرعاية.
أو  ــروط  * هـــل هــنــاك أي شــ
مـــواقـــف ال يــمــكــن فــيــهــا تــوفــيــر 

الرعاية المنزلية؟
- ال يــمــكــن تــوفــيــر خــدمــات 
ــة الــمــنــزلــيــة فـــي حــالــة  ــايـ ــرعـ الـ
الطوارئ، حيث توجد قيود على 
الـــتـــي يمكن  الــطــبــيــة  الـــرعـــايـــة 
أننا  كما  المنزل.  في  تقديمها 
ال نقدم خدمات من دون وصفة 
طــبــيــب.  ــن  ــ مـ طـــلـــب  أو  طـــبـــيـــة 
ــذه الــبــروتــوكــوالت  يــتــم اتــبــاع هـ

لمصلحة مرضانا.
* قد يكون لدى العديد من 
زيارة  األشخاص مخاوف بشأن 
موظفي المستشفى إلى المنزل 
خــوًفــا مــن اإلصـــابـــة بــالــعــدوى. 
في  الصحة  مــركــز  يعالج  كيف 

المنزل هذه المخاوف؟
نقدم خدماتنا من خال   -
فــريــق مــؤهــل ومــخــتــص يتألف 
ــي وتـــمـــريـــض  ــبــ ــم طــ ــ ــاقـ ــ ــن طـ ــ مــ
وطـــاقـــم دعــــم مــــدرب ومــرخــص 
المستمر  لــلــتــدريــب  يخضعون 
وبـــرامـــج ضــمــان الـــجـــودة. إنهم 
مكافحة  بـــروتـــوكـــوالت  يــتــبــعــون 
ــدوى األكـــثـــر صـــرامـــة عند  ــعــ الــ
زيـــارة الــمــنــازل يــرتــدون معدات 

ــة الــشــخــصــيــة الــكــامــلــة  ــايـ ــوقـ الـ
ــون أيـــــــًضـــــــا تـــقـــديـــم  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ويـ
ــبـــة ألفــــــراد  ــنـــاسـ الــــمــــشــــورة الـــمـ
الــحــفــاظ  كيفية  ــول  حـ األســــرة 
على النظافة ومكافحة العدوى 

حول المرضى.
خــدمــات  هــو مستقبل  مــا   *
في  المنزلية  الصحية  الرعاية 

المملكة؟
- خدمات الرعاية المنزلية 
مــــوجــــودة لــتــبــقــى؛ ألنـــهـــا تــوفــر 
خياًرا مناسًبا ومريًحا للمرضى 
لتلقي الرعاية من قبل أعضاء 
فــــــريــــــق الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
المحترفين من دون المساومة 
الـــرعـــايـــة. نخطط  عــلــى جــــودة 
لـــتـــوســـيـــع خـــدمـــاتـــنـــا وســـنـــقـــدم 
ــا مــتــخــصــصــة لــلــمــرضــى  ــ ــزًم حــ
ــبـــة  طـــريـــحـــي الـــــفـــــراش، ومـــراقـ
إدارة  وبــرامــج  الرقمية  الصحة 

األمراض المزمنة.
* أخيًرا، كيف يمكننا حجز 
عبر  المنزلية  الرعاية  خدمات 

مركز الصحة في المنزل؟
الــمــريــض  ــــدى  لـ ــان  ــ كـ إذا   -
ــة مـــــن الـــطـــبـــيـــب  ــيـ ــبـ ــة طـ ــ ــفـ ــ وصـ
الـــمـــعـــالـــج لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة 
الـــمـــنـــزلـــيـــة )نـــقـــبـــل الـــوصـــفـــات 
جميع  مــن  الطلبات   / الطبية 
الـــمـــمـــارســـيـــن الــمــســجــلــيــن فــي 
ــن(، يــمــكــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
للمرضى االتصال بنا على رقم 
المخصص  المنزلية  الــرعــايــة 
ــقـــديـــم  وتـ  39419238 ــنــــا  لــــديــ
الــتــفــاصــيــل وحــجــز مــوعــد ألي 
من خدماتنا. نعمل بين الساعة 

الـ8 صباًحا والـ7 مساء.

مركز دنتاليا الطبي 
يطلق خدمات تجميلية جديدة ا�صتعدادا لل�صيف 

ال�صحة في المنزل.. خدمة الرعاية المنزلية من رويال البحرين 
الدكتور اأحمد الرا�صد: نخدم قطاعا وا�صعا من المر�صى في منازلهم باأعلى م�صتويات الجودة 

ح�صوات الكلى.. من الت�صخي�ص اإلى العالج 
الدكتـور عبـد ال�صـالم اأحمدي: اأنظمة غذائية محددة 

والجفاف من العوامل التي ت�صبب االإ�صابة بح�صوات الكلى

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
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/1298655
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298654
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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
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التواصل االجتماعي يوميا جزء ال  ح مواقع  تصفُّ
يتجزأ بالنسبة إلى كثير من األشخاص، حيث يعتادون 
على قضاء ساعات طويلة في تصفحها، وهم ال يعون 

مدى الضرر من وراء ذلك.
عن  التوقف  أن  الحديثة،  الدراسات  إحدى  كشفت 
تــصــفــح مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــدة 7 أيــــام له 
يساعد  النفسية، حيث  الصحة  على  إيجابية  تأثيرات 

على تحسين الحالة المزاجية وزيادة اإلنتاجية. 
النتيجة، عــن طريق  إلــى هــذه  الــدراســة  وتــوصــلــت 
بلغ  األشـــخـــاص،  مــن  بــيــن مجموعتين  مــقــارنــة  عــقــد 
عــاًمــا،  بــيــن 18 و72  أعــمــارهــم  وتـــراوحـــت  عــددهــم 154 

.»WebMD« حسبما نشر موقع
والتزمت المجموعة األولى بعدم استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي مدة 7 أيام، في المقابل سمحوا 
ــذه الـــمـــواقـــع يــومــًيــا  لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــتــصــفــح هــ

كالمعتاد.
تقريبا 8  يــقــضــون  أنــهــم  الــمــشــاركــيــن  وأفــــاد جميع 

ساعات أسبوعيا على أجهزتهم المحمولة.
ووجد باحثو الدراسة أن األشخاص في المجموعة 
حيث  كبيًرا،  تحسًنا  النفسية  حالتهم  شهدت  األولــى 
بــالــقــلــق واالكـــتـــئـــاب وازداد  انــخــفــض مــعــدل شــعــورهــم 
المجموعة  عكس  على  النفسية  بــالــراحــة  إحساسهم 

الثانية.
هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص 
مــن الــتــعــلــق اإلدمـــانـــي بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
اإلشــعــارات،  إغــاق جميع  أولها  فــورا  تبدأها  أن  عليك 
التواصل،  مــواقــع  على  تقضيه  الــذي  الــوقــت  وتحديد 
المحمول  هاتفك  مــن  المفيد  غير  التطبيق  امــســح 

واشغل نفسك بأي شيء آخر في الحياة الواقعية.
كافئ نفسك بوسيلة مختلفة وبعيدة عن السوشيال 
ميديا ومن المهم جدا أال تدخل الهاتف المحمول إلى 

غرفة نومك. 
وسعيدة  طبيعية  حياة  نعيش  كنا  أننا  جيدا  تذكر 

جدا من دون تواصل مع مواقع التواصل.

اإدمان و�صائل التوا�صل االجتماعي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مع بداية فصل الصيف أطلق مركز دنتاليا 
باإلضافة  بالمركز  جديدة  خدمات  عــدة  الطبي 
ــى الـــعـــروض الــمــمــيــزة والــحــصــريــة عــلــى قسم  إلـ
المتميزة  العنبر  إبـــرة  تــعــد  والــلــيــزر.  التجميل 
بــالــتــقــنــيــة الـــمـــزدوجـــة مـــن الــعــنــبــر الــهــالــورنــيــك 
اســيــد لــعــاج تــصــبــغــات الــبــشــرة والــتــخــلــص من 
ولعاج  الشيخوخة  ومحاربة  الرفيعة  التجاعيد 
على  تعمل  أنها  إلــى  باإلضافة  الــســوداء  الهاالت 
تحفيز  خــال  من  البشرة  وترطيب  نضارة  زيــادة 

الكوالجين لتفتيح وتوحيد لون البشرة بالوجه 
ــيـــد. بــاإلضــافــة إلـــى إبــــرة الــكــوالجــيــن للشد  والـ
والتركيبة  الــبــحــريــن  فــي  ــى  األولــ والــنــضــارة هــي 
النقي  الكوالجين  على  تحتوي  الــتــي  الــوحــيــدة 
تأثيرا  لتعطي  والببتيد  أسيد  الهيالورونيك  مع 

فوريا في شد وامتاء وترطيب ونضارة البشرة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــســم الــجــلــديــة بــمــركــز 
دنتاليا بقيادة خبير التجميل االستشاري دكتور 

جوبي كريشنا.
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بألم مفاجئ على جانب  المريض  يشعر 
أو  مستمرا  يكون  قــد  الظهر،  فــي  أو  الجسم 
البطن  في  تشنجات  يصاحبه  وقــد  متقطعا 
البول،  لــون  في  تغير  أو  البول  في  دم  وظهور 
وفي بعض األحيان تبقى الحصى في الكلى 

من دون أي أعراض.
وتــبــدأ رحــلــة الــتــشــخــيــص والـــعـــاج تحت 
ــوار  ــي الــــحــ ــ ــالـــج وفــ ــعـ ــمـ إشــــــــراف الـــطـــبـــيـــب الـ
اكتشاف  منذ  نتصرف  كيف  سنعرف  التالي 
عبد  الدكتور  العاج من  إلى  الكلى  حصوات 
المسالك  جراحة  استشاري  أحمدي  السام 
السام  مستشفى  في  الكلى  وزراعـــة  البولية 

التخصصي.
يعد مرضا  الكلى  مــرض حــصــوات  هــل   *

شائعا؟
أمراض  أكثر  ثالث  هي  الكلى  - حصوات 
المسالك البولية شيوًعا في العالم، ويصيب 
الذكور واإلناث على حد سواء، إذ إنها واحدة 
في  نواجهها  التي  شيوًعا  الحاالت  أكثر  من 

جميع أنحاء العالم.
الــذكــور  مـــن  أن %20  ــات  الــــدراســ وكــشــفــت 
أصيبوا بها مرة واحدة على األقل في عمرهم 
بالنسبة إلى الذين بلغوا سن الستين، وهناك 
العديد من العوامل تسهم في زيادة مخاطر 
والجنس  الطقس  مثل  بالحصوات  إصابتك 

والعمر والتاريخ العائلي.

*ما أسباب تكون حصوات الكلى؟
- يحتوي البول على العديد من المعادن 
ــــاح الــذائــبــة، عــنــدمــا تــزيــد نسبة هــذه  واألمـ
ــــاح تــكــون الــحــصــوات، وتــبــدأ  الــمــعــادن واألمـ
تنمو  أن  يمكن  ولكن  الكلى صغيرة  حصوات 
بشكل أكبر، حتى إنها تمأل الهياكل الداخلية 
الــمــجــوفــة لــلــكــلــيــة. تــبــقــى بــعــض الــحــصــوات 
بعض  وفــي  مشاكل  أي  تسبب  وال  الكلى  فــي 
األحيان، يمكن أن تنتقل حصوات الكلى إلى 

أسفل الحالب، األنبوب بين الكلى والمثانة. 
الــمــثــانــة، يمكن أن  إلــى  الــحــصــوة  إذا وصــلــت 
استقرت  وإذا  الــبــول  فــي  الجسم  مــن  تنتقل 
الحصاة في الحالب، فإنها تمنع تدفق البول 

من تلك الكلية وتسبب األلم.
عوامل خطورة من حصوات  هناك  هل   *

الكلى؟
تــزيــد مخاطر  الــتــي  الــعــوامــل  تــضــمــن   -
البول  قلة  يلي:  ما  الكلى  اإلصابة بحصوات 
الــمــســتــمــر، بــســبــب انـــخـــفـــاض كــمــيــة الــبــول 
الجسم(  الناتج عن فقدان سوائل  )الجفاف 
الرياضية  الــتــمــاريــن  بسبب  ذلــك  يــكــون  وقــد 
العيش  أو  الــعــمــل  مــجــهــود  بــســب  أو  الــشــاقــة 
في مكان حار أو عدم شرب كميات كافية من 

السوائل. 
كما يمكن أيضا أن يؤثر النظام الغذائي 
في تكوين الحصوات، فالكثير من الملح في 
النظام الغذائي هو عامل خطر بالنسبة إلى 
غذائي  لنظام  ويمكن  الــكــالــســيــوم،  حــصــوات 
غني بالبروتين الحيواني، مثل اللحم البقري 
ــاك والــــدجــــاج، أن يـــرفـــع مــســتــويــات  ــمــ واألســ
تسهل  مما  البول  وفــي  الجسم  في  الحمض 
تكوين  األحماض  من  المرتفعة  المستويات 
أكـــــســـــاالت الـــكـــالـــســـيـــوم وحـــــصـــــوات حــمــض 
حمض  إلــى  اللحوم  تكسير  يــزيــد  البوليك. 
الــبــولــيــك أيــًضــا مــن فــرصــة تــكــويــن حــصــوات 

الكالسيوم وحمض البوليك.
وتــــعــــد الـــســـمـــنـــة مــــن عــــوامــــل الـــخـــطـــورة 
لــلــحــصــوات حــيــث تــــــزداد مــخــاطــر اإلصـــابـــة 

بحصوات الكلى في بعض الحاالت أيضا.
غالًبا ما يتم العثور على حصوات الكلى 
الصامتة، التي ال تسبب أعراًضا، عند إجراء 
ــاء الــفــحــص  ــنـ فــحــص بـــاألشـــعـــة الــســيــنــيــة أثـ
الــــدوري. ويــتــم تشخيص حــصــوات اآلخــريــن 
عند حدوث ألم مفاجئ أثناء مرور الحصوة، 

ويلزم الحصول على رعاية طبية.
* كيف يكون العاج؟

- يعتمد العاج على نوع الحصوة ومدى 
الزمنية  الفترة  وطــول  المريض  حالة  ســوء 
التي ظهرت فيها األعراض، فهناك عاجات 

مختلفة لاختيار من بينها. 
من المهم التحدث إلى الطبيب المعالج 
لــوضــع الــخــطــة الــعــاجــيــة واخــتــيــار األفــضــل 

بالنسبة إلى الحالة.
عــن طريق  الكلى  حــصــوات  ــة  إزالـ ويمكن 
الجراحة إذا تسببت في التهابات متكررة في 
الكلى  من  البول  تدفق  تمنع  ألنها  أو  البول 
بالشكل الطبيعي اليومي، وتتضمن الجراحة 
عادًة جروح صغيرة أو من دون، وألًما طفيًفا 
وال تستغرق الجراحة وقتا طويا، كما يمكن 
وقت  في  العادية  الحياة  ممارسة  إلى  العودة 

قصير.

ــعـــامـــان الــمــاضــيــان  شــهــد الـ
ــتـــرة جـــائـــحـــة كــوفــيــد- ــــال فـ خـ

فــي طــريــقــة وصولنا  تــغــيــًرا   19
الصحية،  الرعاية  خدمات  إلى 
فـــــــــي حــــــيــــــن قــــــــــــام مـــعـــظـــمـــنـــا 
بــاســتــكــشــاف خـــيـــارات جـــديـــدة، 
مــنــهــا االســــتــــشــــارات الــصــحــيــة 
عبر اإلنترنت، وتوصيل األدوية 
الرعاية  وخدمات  المنازل،  إلى 
ــرى.  ــ الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة األخـ
الــنــاس  أيــًضــا تــصــور  وقـــد تغير 
حـــــول كــيــفــيــة عـــــاج الــمــرضــى 
المستشفيات،  ــارة  ــ زيـ دون  مـــن 
أكبر  ثــقــة  اآلن  لــديــهــم  وأصــبــح 
الــرعــايــة الصحية  فــي خــدمــات 

المنزلية.
ــي الــــــحــــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ فــ
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد الـــــــراشـــــــد 
للعميات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
البحرين  ــال  رويـ مستشفى  فــي 
ــلـــى خــــدمــــات مــركــز  ــعـــرف عـ ــتـ نـ
الــصــحــة فـــي الــمــنــزل وفـــوائـــده 
ــات  ــدمــ ــة خــ ــ ــافــ ــ ــه إلضــ ــطــ ــطــ وخــ

جديدة في القريب العاجل.
*ما الصحة في المنزل؟

يــدل االســـم، الصحة  - كما 
ــة  ــعــــامــ فـــــــي الـــــمـــــنـــــزل هـــــــي الــ
الـــتـــجـــاريـــة لـــخـــدمـــات الــرعــايــة 
لكيمزهيلث،  التابعة  المنزلية 
وأحــــــــــــــد مـــــــــــــــــزودي الــــــرعــــــايــــــة 
فــــي دول  الــــبــــارزيــــن  الـــصـــحـــيـــة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
من  سلسلة  كيمزهيلث  ولــــدى 
مستشفى  مــثــل  المستشفيات 
رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن ومــســتــشــفــى 
كيمزهيلث في مملكة البحرين 
الصحية  المرافق  مــن  وغيرها 

والمملكة  عـــمـــان،  ســلــطــنــة  فـــي 
ــة، ودولــــــة  ـــوديــ ــعـ ـــســ الـــعـــربـــيـــة الـ
العربية  اإلمــــارات  ودولـــة  قــطــر، 

المتحدة.
يــوفــر الــصــحــة فـــي الــمــنــزل 
لــلــمــرضــى خــيــار الـــوصـــول إلــى 
ــة بــــراحــــة  ــيــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
ــي مـــنـــازلـــهـــم بـــأعـــلـــى درجـــــات  فــ
ــودة الــــرعــــايــــة. نــتــبــع أفــضــل  ــ جــ
الرعاية  تقديم  في  الممارسات 
المعايير  أعــلــى  على  ونــحــافــظ 
والــبــروتــوكــوالت الــدولــيــة، حيث 
ــة مـــرضـــانـــا  ــلـــى خــــدمــ نـــعـــمـــل عـ
بــأكــثــر  وقــمــنــا   2014 عــــام  مــنــذ 
زيارة منزلية حتى  من 10.000 

اآلن.
* ما الخدمات التي يقدمها 

مركز الصحة في المنزل؟
- تــشــمــل خــدمــاتــنــا زيــــارات 
يــقــوم طبيبنا  حــيــث  الــطــبــيــب، 
الــعــام بـــزيـــارة الــمــنــزل، وإجــــراء 
الطبية،  واالســتــشــارة  التقييم 
وقـــد يــوصــي بــإجــراء اخــتــبــارات 
ــاج، أو عــوًضــا  ـــع خــطــة عــ ووضـ
الحاالت،  وفي بعض  ذلــك،  عن 
ــــض إلـــــى  ــريــ ــ ــمــ ــ قـــــــد يــــحــــيــــل الــ

االختصاصي المطلوب.
لمراقبة  تمريضية  زيــــارات 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــة الــــــمــــــريــــــض، وإعــ ــ ــالــ ــ حــ
الـــحـــقـــن، وتـــضـــمـــيـــد الــــجــــروح، 
الــدم،  لفحص  العينات  وجــمــع 
والعناية  بــاألنــابــيــب،  والتغذية 

بالقسطرة.
ــعــــاج  إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل والــ
المتعافين  للمرضى  الطبيعي 
من الجراحة والسكتة الدماغية 
وفــيــروس  النفسية  والــصــدمــات 

من  وغــيــرهــا  المستجد  كــورونــا 
ــاالت. يــعــمــل الــمــعــالــجــون  ــحــ الــ
لدينا أيًضا مع األطفال الذين 
قــــد يـــتـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 
بحاالت مثل الشلل الدماغي أو 

تأخر النمو.
ــيــــل وتــــــوريــــــد الــــمــــواد  تــــوصــ
االستهاكية واألدوية. كما نقدم 
الــمــســاعــدة فــي شــــراء األجــهــزة 
الطبية مثل جهاز قياس ضغط 
الدم ومقياس التأكسج النبضي 

واألسرة المتخصصة وغيرها.
نوفر أيًضا مجموعات عينات 
اخــتــبــار مستضد  ونـــقـــدم  الــــدم 

الـــســـريـــع وفـــحـــص كــوفــيــد -19 
باإلضافة  المنزل.  في  السريع 
لممرضاتنا  يــمــكــن  ذلــــك،  إلـــى 
كهربية  مــخــطــط  إجــــراء  أيــًضــا 
الــقــلــب فــي الــمــنــزل، كــمــا يقوم 
طــبــيــب الـــقـــلـــب لـــديـــنـــا بـــزيـــارة 
ــارة  ــتـــشـ الـــمـــنـــازل إلجـــــــراء االسـ
ودراسات الصدى ثنائي األبعاد. 
وقد أطلقنا مؤخًرا أيًضا دراسة 
الـــنـــوم الــمــنــزلــيــة الــمــفــيــدة في 
اكـــتـــشـــاف وتــشــخــيــص انــقــطــاع 

التنفس أثناء النوم.
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ــات  ــ ــدمــ ــ خــ ــل  ــ هــ  *
لبعض  فقط  مفيدة  المنزلية 

الفئات في المجتمع؟
تــلــبــي خـــدمـــاتـــنـــا قــطــاًعــا   -
ـــدًءا  ــ ــى، بـ ــرضــ ــمــ واســـــًعـــــا مــــن الــ
ــن )الـــــذيـــــن قــد  ــســ ــار الــ ــبــ ــــن كــ مـ
الـــدعـــم إلدارة  ــى  إلــ يــحــتــاجــون 
مــــــرض الــــســــكــــري الــــمــــزمــــن أو 
واألمهات  الــدم(،  ضغط  ارتفاع 
الــجــدد )بــحــاجــة إلـــى إرشــــادات 
حـــول رعــايــة األطـــفـــال حديثي 
أو شخص قد يحتاج  الـــوالدة(، 
المنزل  فــي  طبيعي  عـــاج  إلـــى 
الــكــتــف. يمكن  أو  الــركــبــة  أللـــم 
لألفراد المشغولين الذين ليس 
المنشأة  لــزيــارة  الــوقــت  لديهم 
الــصــحــيــة إلعــــــادة الــتــأهــيــل أو 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي االســـتـــفـــادة 
أيــــــًضــــــا مــــــن هــــــــذه الــــخــــدمــــات 
المقدمة في المنزل. وبالمثل، 
يـــمـــكـــن لـــألطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
بمتازمة داون وبعض الحاالت 
بــأطــراف  المشي  مثل  األخـــرى 
األصـــــــابـــــــع واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي الــمــنــزل 
قد  الــتــي  المنزلية  بيئتهم  فــي 
وطمأنينة  راحــة  أكثر  يجدونها 

من المرافق الصحية.
لــقــد تـــم تــصــمــيــم خــدمــاتــنــا 
الذين  المرضى  لدعم  الشاملة 
ــعــــد اإلقــــــامــــــة فــي  ــافــــون بــ ــعــ ــتــ يــ
المستشفى والمرض والجراحة 
المرض. نحن نتشارك  إدارة  أو 
مـــع الـــعـــائـــات والــمــســتــشــفــيــات 
واألطـــبـــاء فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 
الرعاية  توفير  وهــو  المشترك 

والراحة والدعم للمريض.
* ما فوائد خدمات الرعاية 

المنزلية؟

الــــســــامــــة  جـــــانـــــب  إلــــــــى   -
والــــــــراحــــــــة لــــلــــمــــرضــــى، تــتــيــح 
ــة الــمــنــزلــيــة  ــايــ ــرعــ خــــدمــــات الــ
أســرع  وتــعــافــًيــا  رعــايــة شخصية 
ــر أقـــــــل لـــإصـــابـــة  ــاطــ مـــــع مــــخــ
ــــدوى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى،  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
تقليل  مـــن  الــتــكــالــيــف  وتــوفــيــر 
المستشفى  فـــي  ــة  ــامـ اإلقـ مـــدة 
ــرة ومــقــدمــي  ــ ــراد األسـ ــ ــرب أفـ وقــ

الرعاية.
أو  ــروط  * هـــل هــنــاك أي شــ
مـــواقـــف ال يــمــكــن فــيــهــا تــوفــيــر 

الرعاية المنزلية؟
- ال يــمــكــن تــوفــيــر خــدمــات 
ــة الــمــنــزلــيــة فـــي حــالــة  ــايـ ــرعـ الـ
الطوارئ، حيث توجد قيود على 
الـــتـــي يمكن  الــطــبــيــة  الـــرعـــايـــة 
أننا  كما  المنزل.  في  تقديمها 
ال نقدم خدمات من دون وصفة 
طــبــيــب.  ــن  ــ مـ طـــلـــب  أو  طـــبـــيـــة 
ــذه الــبــروتــوكــوالت  يــتــم اتــبــاع هـ

لمصلحة مرضانا.
* قد يكون لدى العديد من 
زيارة  األشخاص مخاوف بشأن 
موظفي المستشفى إلى المنزل 
خــوًفــا مــن اإلصـــابـــة بــالــعــدوى. 
في  الصحة  مــركــز  يعالج  كيف 

المنزل هذه المخاوف؟
نقدم خدماتنا من خال   -
فــريــق مــؤهــل ومــخــتــص يتألف 
ــي وتـــمـــريـــض  ــبــ ــم طــ ــ ــاقـ ــ ــن طـ ــ مــ
وطـــاقـــم دعــــم مــــدرب ومــرخــص 
المستمر  لــلــتــدريــب  يخضعون 
وبـــرامـــج ضــمــان الـــجـــودة. إنهم 
مكافحة  بـــروتـــوكـــوالت  يــتــبــعــون 
ــدوى األكـــثـــر صـــرامـــة عند  ــعــ الــ
زيـــارة الــمــنــازل يــرتــدون معدات 

ــة الــشــخــصــيــة الــكــامــلــة  ــايـ ــوقـ الـ
ــون أيـــــــًضـــــــا تـــقـــديـــم  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ويـ
ــبـــة ألفــــــراد  ــنـــاسـ الــــمــــشــــورة الـــمـ
الــحــفــاظ  كيفية  ــول  حـ األســــرة 
على النظافة ومكافحة العدوى 

حول المرضى.
خــدمــات  هــو مستقبل  مــا   *
في  المنزلية  الصحية  الرعاية 

المملكة؟
- خدمات الرعاية المنزلية 
مــــوجــــودة لــتــبــقــى؛ ألنـــهـــا تــوفــر 
خياًرا مناسًبا ومريًحا للمرضى 
لتلقي الرعاية من قبل أعضاء 
فــــــريــــــق الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
المحترفين من دون المساومة 
الـــرعـــايـــة. نخطط  عــلــى جــــودة 
لـــتـــوســـيـــع خـــدمـــاتـــنـــا وســـنـــقـــدم 
ــا مــتــخــصــصــة لــلــمــرضــى  ــ ــزًم حــ
ــبـــة  طـــريـــحـــي الـــــفـــــراش، ومـــراقـ
إدارة  وبــرامــج  الرقمية  الصحة 

األمراض المزمنة.
* أخيًرا، كيف يمكننا حجز 
عبر  المنزلية  الرعاية  خدمات 

مركز الصحة في المنزل؟
الــمــريــض  ــــدى  لـ ــان  ــ كـ إذا   -
ــة مـــــن الـــطـــبـــيـــب  ــيـ ــبـ ــة طـ ــ ــفـ ــ وصـ
الـــمـــعـــالـــج لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة 
الـــمـــنـــزلـــيـــة )نـــقـــبـــل الـــوصـــفـــات 
جميع  مــن  الطلبات   / الطبية 
الـــمـــمـــارســـيـــن الــمــســجــلــيــن فــي 
ــن(، يــمــكــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
للمرضى االتصال بنا على رقم 
المخصص  المنزلية  الــرعــايــة 
ــقـــديـــم  وتـ  39419238 ــنــــا  لــــديــ
الــتــفــاصــيــل وحــجــز مــوعــد ألي 
من خدماتنا. نعمل بين الساعة 

الـ8 صباًحا والـ7 مساء.

مركز دنتاليا الطبي 
يطلق خدمات تجميلية جديدة ا�صتعدادا لل�صيف 

ال�صحة في المنزل.. خدمة الرعاية المنزلية من رويال البحرين 
الدكتور اأحمد الرا�صد: نخدم قطاعا وا�صعا من المر�صى في منازلهم باأعلى م�صتويات الجودة 

ح�صوات الكلى.. من الت�صخي�ص اإلى العالج 
الدكتـور عبـد ال�صـالم اأحمدي: اأنظمة غذائية محددة 

والجفاف من العوامل التي ت�صبب االإ�صابة بح�صوات الكلى

التواصل االجتماعي يوميا جزء ال  ح مواقع  تصفُّ
يتجزأ بالنسبة إلى كثير من األشخاص، حيث يعتادون 
على قضاء ساعات طويلة في تصفحها، وهم ال يعون 

مدى الضرر من وراء ذلك.
عن  التوقف  أن  الحديثة،  الدراسات  إحدى  كشفت 
تــصــفــح مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــدة 7 أيــــام له 
يساعد  النفسية، حيث  الصحة  على  إيجابية  تأثيرات 

على تحسين الحالة المزاجية وزيادة اإلنتاجية. 
النتيجة، عــن طريق  إلــى هــذه  الــدراســة  وتــوصــلــت 
بلغ  األشـــخـــاص،  مــن  بــيــن مجموعتين  مــقــارنــة  عــقــد 
عــاًمــا،  بــيــن 18 و72  أعــمــارهــم  وتـــراوحـــت  عــددهــم 154 

.»WebMD« حسبما نشر موقع
والتزمت المجموعة األولى بعدم استخدام مواقع 
التواصل االجتماعي مدة 7 أيام، في المقابل سمحوا 
ــذه الـــمـــواقـــع يــومــًيــا  لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــتــصــفــح هــ

كالمعتاد.
تقريبا 8  يــقــضــون  أنــهــم  الــمــشــاركــيــن  وأفــــاد جميع 

ساعات أسبوعيا على أجهزتهم المحمولة.
ووجد باحثو الدراسة أن األشخاص في المجموعة 
حيث  كبيًرا،  تحسًنا  النفسية  حالتهم  شهدت  األولــى 
بــالــقــلــق واالكـــتـــئـــاب وازداد  انــخــفــض مــعــدل شــعــورهــم 
المجموعة  عكس  على  النفسية  بــالــراحــة  إحساسهم 

الثانية.
هناك بعض الخطوات التي تساعدك على التخلص 
مــن الــتــعــلــق اإلدمـــانـــي بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
اإلشــعــارات،  إغــاق جميع  أولها  فــورا  تبدأها  أن  عليك 
التواصل،  مــواقــع  على  تقضيه  الــذي  الــوقــت  وتحديد 
المحمول  هاتفك  مــن  المفيد  غير  التطبيق  امــســح 

واشغل نفسك بأي شيء آخر في الحياة الواقعية.
كافئ نفسك بوسيلة مختلفة وبعيدة عن السوشيال 
ميديا ومن المهم جدا أال تدخل الهاتف المحمول إلى 

غرفة نومك. 
وسعيدة  طبيعية  حياة  نعيش  كنا  أننا  جيدا  تذكر 

جدا من دون تواصل مع مواقع التواصل.

اإدمان و�صائل التوا�صل االجتماعي 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

مع بداية فصل الصيف أطلق مركز دنتاليا 
باإلضافة  بالمركز  جديدة  خدمات  عــدة  الطبي 
ــى الـــعـــروض الــمــمــيــزة والــحــصــريــة عــلــى قسم  إلـ
المتميزة  العنبر  إبـــرة  تــعــد  والــلــيــزر.  التجميل 
بــالــتــقــنــيــة الـــمـــزدوجـــة مـــن الــعــنــبــر الــهــالــورنــيــك 
اســيــد لــعــاج تــصــبــغــات الــبــشــرة والــتــخــلــص من 
ولعاج  الشيخوخة  ومحاربة  الرفيعة  التجاعيد 
على  تعمل  أنها  إلــى  باإلضافة  الــســوداء  الهاالت 
تحفيز  خــال  من  البشرة  وترطيب  نضارة  زيــادة 

الكوالجين لتفتيح وتوحيد لون البشرة بالوجه 
ــيـــد. بــاإلضــافــة إلـــى إبــــرة الــكــوالجــيــن للشد  والـ
والتركيبة  الــبــحــريــن  فــي  ــى  األولــ والــنــضــارة هــي 
النقي  الكوالجين  على  تحتوي  الــتــي  الــوحــيــدة 
تأثيرا  لتعطي  والببتيد  أسيد  الهيالورونيك  مع 

فوريا في شد وامتاء وترطيب ونضارة البشرة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــســم الــجــلــديــة بــمــركــز 
دنتاليا بقيادة خبير التجميل االستشاري دكتور 

جوبي كريشنا.
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بألم مفاجئ على جانب  المريض  يشعر 
أو  مستمرا  يكون  قــد  الظهر،  فــي  أو  الجسم 
البطن  في  تشنجات  يصاحبه  وقــد  متقطعا 
البول،  لــون  في  تغير  أو  البول  في  دم  وظهور 
وفي بعض األحيان تبقى الحصى في الكلى 

من دون أي أعراض.
وتــبــدأ رحــلــة الــتــشــخــيــص والـــعـــاج تحت 
ــوار  ــي الــــحــ ــ ــالـــج وفــ ــعـ ــمـ إشــــــــراف الـــطـــبـــيـــب الـ
اكتشاف  منذ  نتصرف  كيف  سنعرف  التالي 
عبد  الدكتور  العاج من  إلى  الكلى  حصوات 
المسالك  جراحة  استشاري  أحمدي  السام 
السام  مستشفى  في  الكلى  وزراعـــة  البولية 

التخصصي.
يعد مرضا  الكلى  مــرض حــصــوات  هــل   *

شائعا؟
أمراض  أكثر  ثالث  هي  الكلى  - حصوات 
المسالك البولية شيوًعا في العالم، ويصيب 
الذكور واإلناث على حد سواء، إذ إنها واحدة 
في  نواجهها  التي  شيوًعا  الحاالت  أكثر  من 

جميع أنحاء العالم.
الــذكــور  مـــن  أن %20  ــات  الــــدراســ وكــشــفــت 
أصيبوا بها مرة واحدة على األقل في عمرهم 
بالنسبة إلى الذين بلغوا سن الستين، وهناك 
العديد من العوامل تسهم في زيادة مخاطر 
والجنس  الطقس  مثل  بالحصوات  إصابتك 

والعمر والتاريخ العائلي.

*ما أسباب تكون حصوات الكلى؟
- يحتوي البول على العديد من المعادن 
ــــاح الــذائــبــة، عــنــدمــا تــزيــد نسبة هــذه  واألمـ
ــــاح تــكــون الــحــصــوات، وتــبــدأ  الــمــعــادن واألمـ
تنمو  أن  يمكن  ولكن  الكلى صغيرة  حصوات 
بشكل أكبر، حتى إنها تمأل الهياكل الداخلية 
الــمــجــوفــة لــلــكــلــيــة. تــبــقــى بــعــض الــحــصــوات 
بعض  وفــي  مشاكل  أي  تسبب  وال  الكلى  فــي 
األحيان، يمكن أن تنتقل حصوات الكلى إلى 

أسفل الحالب، األنبوب بين الكلى والمثانة. 
الــمــثــانــة، يمكن أن  إلــى  الــحــصــوة  إذا وصــلــت 
استقرت  وإذا  الــبــول  فــي  الجسم  مــن  تنتقل 
الحصاة في الحالب، فإنها تمنع تدفق البول 

من تلك الكلية وتسبب األلم.
عوامل خطورة من حصوات  هناك  هل   *

الكلى؟
تــزيــد مخاطر  الــتــي  الــعــوامــل  تــضــمــن   -
البول  قلة  يلي:  ما  الكلى  اإلصابة بحصوات 
الــمــســتــمــر، بــســبــب انـــخـــفـــاض كــمــيــة الــبــول 
الجسم(  الناتج عن فقدان سوائل  )الجفاف 
الرياضية  الــتــمــاريــن  بسبب  ذلــك  يــكــون  وقــد 
العيش  أو  الــعــمــل  مــجــهــود  بــســب  أو  الــشــاقــة 
في مكان حار أو عدم شرب كميات كافية من 

السوائل. 
كما يمكن أيضا أن يؤثر النظام الغذائي 
في تكوين الحصوات، فالكثير من الملح في 
النظام الغذائي هو عامل خطر بالنسبة إلى 
غذائي  لنظام  ويمكن  الــكــالــســيــوم،  حــصــوات 
غني بالبروتين الحيواني، مثل اللحم البقري 
ــاك والــــدجــــاج، أن يـــرفـــع مــســتــويــات  ــمــ واألســ
تسهل  مما  البول  وفــي  الجسم  في  الحمض 
تكوين  األحماض  من  المرتفعة  المستويات 
أكـــــســـــاالت الـــكـــالـــســـيـــوم وحـــــصـــــوات حــمــض 
حمض  إلــى  اللحوم  تكسير  يــزيــد  البوليك. 
الــبــولــيــك أيــًضــا مــن فــرصــة تــكــويــن حــصــوات 

الكالسيوم وحمض البوليك.
وتــــعــــد الـــســـمـــنـــة مــــن عــــوامــــل الـــخـــطـــورة 
لــلــحــصــوات حــيــث تــــــزداد مــخــاطــر اإلصـــابـــة 

بحصوات الكلى في بعض الحاالت أيضا.
غالًبا ما يتم العثور على حصوات الكلى 
الصامتة، التي ال تسبب أعراًضا، عند إجراء 
ــاء الــفــحــص  ــنـ فــحــص بـــاألشـــعـــة الــســيــنــيــة أثـ
الــــدوري. ويــتــم تشخيص حــصــوات اآلخــريــن 
عند حدوث ألم مفاجئ أثناء مرور الحصوة، 

ويلزم الحصول على رعاية طبية.
* كيف يكون العاج؟

- يعتمد العاج على نوع الحصوة ومدى 
الزمنية  الفترة  وطــول  المريض  حالة  ســوء 
التي ظهرت فيها األعراض، فهناك عاجات 

مختلفة لاختيار من بينها. 
من المهم التحدث إلى الطبيب المعالج 
لــوضــع الــخــطــة الــعــاجــيــة واخــتــيــار األفــضــل 

بالنسبة إلى الحالة.
عــن طريق  الكلى  حــصــوات  ــة  إزالـ ويمكن 
الجراحة إذا تسببت في التهابات متكررة في 
الكلى  من  البول  تدفق  تمنع  ألنها  أو  البول 
بالشكل الطبيعي اليومي، وتتضمن الجراحة 
عادًة جروح صغيرة أو من دون، وألًما طفيًفا 
وال تستغرق الجراحة وقتا طويا، كما يمكن 
وقت  في  العادية  الحياة  ممارسة  إلى  العودة 

قصير.

ــعـــامـــان الــمــاضــيــان  شــهــد الـ
ــتـــرة جـــائـــحـــة كــوفــيــد- ــــال فـ خـ
فــي طــريــقــة وصولنا  تــغــيــًرا   19
الصحية،  الرعاية  خدمات  إلى 
فـــــــــي حــــــيــــــن قــــــــــــام مـــعـــظـــمـــنـــا 
بــاســتــكــشــاف خـــيـــارات جـــديـــدة، 
مــنــهــا االســــتــــشــــارات الــصــحــيــة 
عبر اإلنترنت، وتوصيل األدوية 
الرعاية  وخدمات  المنازل،  إلى 
ــرى.  ــ الــصــحــيــة الــمــنــزلــيــة األخـ
الــنــاس  أيــًضــا تــصــور  وقـــد تغير 
حـــــول كــيــفــيــة عـــــاج الــمــرضــى 
المستشفيات،  ــارة  ــ زيـ دون  مـــن 
أكبر  ثــقــة  اآلن  لــديــهــم  وأصــبــح 
الــرعــايــة الصحية  فــي خــدمــات 

المنزلية.
ــي الــــــحــــــوار الــــتــــالــــي مــع  ــ فــ
الـــــــدكـــــــتـــــــور أحـــــــمـــــــد الـــــــراشـــــــد 
للعميات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
البحرين  ــال  رويـ مستشفى  فــي 
ــلـــى خــــدمــــات مــركــز  ــعـــرف عـ ــتـ نـ
الــصــحــة فـــي الــمــنــزل وفـــوائـــده 
ــات  ــدمــ ــة خــ ــ ــافــ ــ ــه إلضــ ــطــ ــطــ وخــ

جديدة في القريب العاجل.
*ما الصحة في المنزل؟

يــدل االســـم، الصحة  - كما 
ــة  ــعــــامــ فـــــــي الـــــمـــــنـــــزل هـــــــي الــ
الـــتـــجـــاريـــة لـــخـــدمـــات الــرعــايــة 
لكيمزهيلث،  التابعة  المنزلية 
وأحــــــــــــــد مـــــــــــــــــزودي الــــــرعــــــايــــــة 
فــــي دول  الــــبــــارزيــــن  الـــصـــحـــيـــة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
من  سلسلة  كيمزهيلث  ولــــدى 
مستشفى  مــثــل  المستشفيات 
رويـــــــال الـــبـــحـــريـــن ومــســتــشــفــى 
كيمزهيلث في مملكة البحرين 
الصحية  المرافق  مــن  وغيرها 

والمملكة  عـــمـــان،  ســلــطــنــة  فـــي 
ــة، ودولــــــة  ـــوديــ ــعـ ـــســ الـــعـــربـــيـــة الـ
العربية  اإلمــــارات  ودولـــة  قــطــر، 

المتحدة.
يــوفــر الــصــحــة فـــي الــمــنــزل 
لــلــمــرضــى خــيــار الـــوصـــول إلــى 
ــة بــــراحــــة  ــيــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
ــي مـــنـــازلـــهـــم بـــأعـــلـــى درجـــــات  فــ
ــودة الــــرعــــايــــة. نــتــبــع أفــضــل  ــ جــ
الرعاية  تقديم  في  الممارسات 
المعايير  أعــلــى  على  ونــحــافــظ 
والــبــروتــوكــوالت الــدولــيــة، حيث 
ــة مـــرضـــانـــا  ــلـــى خــــدمــ نـــعـــمـــل عـ
بــأكــثــر  وقــمــنــا   2014 عــــام  مــنــذ 
زيارة منزلية حتى  من 10.000 

اآلن.
* ما الخدمات التي يقدمها 

مركز الصحة في المنزل؟
- تــشــمــل خــدمــاتــنــا زيــــارات 
يــقــوم طبيبنا  حــيــث  الــطــبــيــب، 
الــعــام بـــزيـــارة الــمــنــزل، وإجــــراء 
الطبية،  واالســتــشــارة  التقييم 
وقـــد يــوصــي بــإجــراء اخــتــبــارات 
ــاج، أو عــوًضــا  ـــع خــطــة عــ ووضـ
الحاالت،  وفي بعض  ذلــك،  عن 
ــــض إلـــــى  ــريــ ــ ــمــ ــ قـــــــد يــــحــــيــــل الــ

االختصاصي المطلوب.
لمراقبة  تمريضية  زيــــارات 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــة الــــــمــــــريــــــض، وإعــ ــ ــالــ ــ حــ
الـــحـــقـــن، وتـــضـــمـــيـــد الــــجــــروح، 
الــدم،  لفحص  العينات  وجــمــع 
والعناية  بــاألنــابــيــب،  والتغذية 

بالقسطرة.
ــعــــاج  إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل والــ
المتعافين  للمرضى  الطبيعي 
من الجراحة والسكتة الدماغية 
وفــيــروس  النفسية  والــصــدمــات 

من  وغــيــرهــا  المستجد  كــورونــا 
ــاالت. يــعــمــل الــمــعــالــجــون  ــحــ الــ
لدينا أيًضا مع األطفال الذين 
قــــد يـــتـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــم 
بحاالت مثل الشلل الدماغي أو 

تأخر النمو.
ــيــــل وتــــــوريــــــد الــــمــــواد  تــــوصــ
االستهاكية واألدوية. كما نقدم 
الــمــســاعــدة فــي شــــراء األجــهــزة 
الطبية مثل جهاز قياس ضغط 
الدم ومقياس التأكسج النبضي 

واألسرة المتخصصة وغيرها.
نوفر أيًضا مجموعات عينات 
اخــتــبــار مستضد  ونـــقـــدم  الــــدم 

الـــســـريـــع وفـــحـــص كــوفــيــد -19 
باإلضافة  المنزل.  في  السريع 
لممرضاتنا  يــمــكــن  ذلــــك،  إلـــى 
كهربية  مــخــطــط  إجــــراء  أيــًضــا 
الــقــلــب فــي الــمــنــزل، كــمــا يقوم 
طــبــيــب الـــقـــلـــب لـــديـــنـــا بـــزيـــارة 
ــارة  ــتـــشـ الـــمـــنـــازل إلجـــــــراء االسـ
ودراسات الصدى ثنائي األبعاد. 
وقد أطلقنا مؤخًرا أيًضا دراسة 
الـــنـــوم الــمــنــزلــيــة الــمــفــيــدة في 
اكـــتـــشـــاف وتــشــخــيــص انــقــطــاع 

التنفس أثناء النوم.
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ــات  ــ ــدمــ ــ خــ ــل  ــ هــ  *
لبعض  فقط  مفيدة  المنزلية 

الفئات في المجتمع؟
تــلــبــي خـــدمـــاتـــنـــا قــطــاًعــا   -
ـــدًءا  ــ ــى، بـ ــرضــ ــمــ واســـــًعـــــا مــــن الــ
ــن )الـــــذيـــــن قــد  ــســ ــار الــ ــبــ ــــن كــ مـ
الـــدعـــم إلدارة  ــى  إلــ يــحــتــاجــون 
مــــــرض الــــســــكــــري الــــمــــزمــــن أو 
واألمهات  الــدم(،  ضغط  ارتفاع 
الــجــدد )بــحــاجــة إلـــى إرشــــادات 
حـــول رعــايــة األطـــفـــال حديثي 
أو شخص قد يحتاج  الـــوالدة(، 
المنزل  فــي  طبيعي  عـــاج  إلـــى 
الــكــتــف. يمكن  أو  الــركــبــة  أللـــم 
لألفراد المشغولين الذين ليس 
المنشأة  لــزيــارة  الــوقــت  لديهم 
الــصــحــيــة إلعــــــادة الــتــأهــيــل أو 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي االســـتـــفـــادة 
أيــــــًضــــــا مــــــن هــــــــذه الــــخــــدمــــات 
المقدمة في المنزل. وبالمثل، 
يـــمـــكـــن لـــألطـــفـــال الــمــصــابــيــن 
بمتازمة داون وبعض الحاالت 
بــأطــراف  المشي  مثل  األخـــرى 
األصـــــــابـــــــع واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــن 
الـــعـــاج الــطــبــيــعــي فـــي الــمــنــزل 
قد  الــتــي  المنزلية  بيئتهم  فــي 
وطمأنينة  راحــة  أكثر  يجدونها 

من المرافق الصحية.
لــقــد تـــم تــصــمــيــم خــدمــاتــنــا 
الذين  المرضى  لدعم  الشاملة 
ــعــــد اإلقــــــامــــــة فــي  ــافــــون بــ ــعــ ــتــ يــ
المستشفى والمرض والجراحة 
المرض. نحن نتشارك  إدارة  أو 
مـــع الـــعـــائـــات والــمــســتــشــفــيــات 
واألطـــبـــاء فـــي تــحــقــيــق الــهــدف 
الرعاية  توفير  وهــو  المشترك 

والراحة والدعم للمريض.
* ما فوائد خدمات الرعاية 

المنزلية؟

الــــســــامــــة  جـــــانـــــب  إلــــــــى   -
والــــــــراحــــــــة لــــلــــمــــرضــــى، تــتــيــح 
ــة الــمــنــزلــيــة  ــايــ ــرعــ خــــدمــــات الــ
أســرع  وتــعــافــًيــا  رعــايــة شخصية 
ــر أقـــــــل لـــإصـــابـــة  ــاطــ مـــــع مــــخــ
ــــدوى فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى،  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
تقليل  مـــن  الــتــكــالــيــف  وتــوفــيــر 
المستشفى  فـــي  ــة  ــامـ اإلقـ مـــدة 
ــرة ومــقــدمــي  ــ ــراد األسـ ــ ــرب أفـ وقــ

الرعاية.
أو  ــروط  * هـــل هــنــاك أي شــ
مـــواقـــف ال يــمــكــن فــيــهــا تــوفــيــر 

الرعاية المنزلية؟
- ال يــمــكــن تــوفــيــر خــدمــات 
ــة الــمــنــزلــيــة فـــي حــالــة  ــايـ ــرعـ الـ
الطوارئ، حيث توجد قيود على 
الـــتـــي يمكن  الــطــبــيــة  الـــرعـــايـــة 
أننا  كما  المنزل.  في  تقديمها 
ال نقدم خدمات من دون وصفة 
طــبــيــب.  ــن  ــ مـ طـــلـــب  أو  طـــبـــيـــة 
ــذه الــبــروتــوكــوالت  يــتــم اتــبــاع هـ

لمصلحة مرضانا.
* قد يكون لدى العديد من 
زيارة  األشخاص مخاوف بشأن 
موظفي المستشفى إلى المنزل 
خــوًفــا مــن اإلصـــابـــة بــالــعــدوى. 
في  الصحة  مــركــز  يعالج  كيف 

المنزل هذه المخاوف؟
نقدم خدماتنا من خال   -
فــريــق مــؤهــل ومــخــتــص يتألف 
ــي وتـــمـــريـــض  ــبــ ــم طــ ــ ــاقـ ــ ــن طـ ــ مــ
وطـــاقـــم دعــــم مــــدرب ومــرخــص 
المستمر  لــلــتــدريــب  يخضعون 
وبـــرامـــج ضــمــان الـــجـــودة. إنهم 
مكافحة  بـــروتـــوكـــوالت  يــتــبــعــون 
ــدوى األكـــثـــر صـــرامـــة عند  ــعــ الــ
زيـــارة الــمــنــازل يــرتــدون معدات 

ــة الــشــخــصــيــة الــكــامــلــة  ــايـ ــوقـ الـ
ــون أيـــــــًضـــــــا تـــقـــديـــم  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ويـ
ــبـــة ألفــــــراد  ــنـــاسـ الــــمــــشــــورة الـــمـ
الــحــفــاظ  كيفية  ــول  حـ األســــرة 
على النظافة ومكافحة العدوى 

حول المرضى.
خــدمــات  هــو مستقبل  مــا   *
في  المنزلية  الصحية  الرعاية 

المملكة؟
- خدمات الرعاية المنزلية 
مــــوجــــودة لــتــبــقــى؛ ألنـــهـــا تــوفــر 
خياًرا مناسًبا ومريًحا للمرضى 
لتلقي الرعاية من قبل أعضاء 
فــــــريــــــق الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
المحترفين من دون المساومة 
الـــرعـــايـــة. نخطط  عــلــى جــــودة 
لـــتـــوســـيـــع خـــدمـــاتـــنـــا وســـنـــقـــدم 
ــا مــتــخــصــصــة لــلــمــرضــى  ــ ــزًم حــ
ــبـــة  طـــريـــحـــي الـــــفـــــراش، ومـــراقـ
إدارة  وبــرامــج  الرقمية  الصحة 

األمراض المزمنة.
* أخيًرا، كيف يمكننا حجز 
عبر  المنزلية  الرعاية  خدمات 

مركز الصحة في المنزل؟
الــمــريــض  ــــدى  لـ ــان  ــ كـ إذا   -
ــة مـــــن الـــطـــبـــيـــب  ــيـ ــبـ ــة طـ ــ ــفـ ــ وصـ
الـــمـــعـــالـــج لـــخـــدمـــات الـــرعـــايـــة 
الـــمـــنـــزلـــيـــة )نـــقـــبـــل الـــوصـــفـــات 
جميع  مــن  الطلبات   / الطبية 
الـــمـــمـــارســـيـــن الــمــســجــلــيــن فــي 
ــن(، يــمــكــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
للمرضى االتصال بنا على رقم 
المخصص  المنزلية  الــرعــايــة 
ــقـــديـــم  وتـ  39419238 ــنــــا  لــــديــ
الــتــفــاصــيــل وحــجــز مــوعــد ألي 
من خدماتنا. نعمل بين الساعة 

الـ8 صباًحا والـ7 مساء.

مركز دنتاليا الطبي 
يطلق خدمات تجميلية جديدة ا�صتعدادا لل�صيف 

ال�صحة في المنزل.. خدمة الرعاية المنزلية من رويال البحرين 
الدكتور اأحمد الرا�صد: نخدم قطاعا وا�صعا من المر�صى في منازلهم باأعلى م�صتويات الجودة 

ح�صوات الكلى.. من الت�صخي�ص اإلى العالج 
الدكتـور عبـد ال�صـالم اأحمدي: اأنظمة غذائية محددة 

والجفاف من العوامل التي ت�صبب االإ�صابة بح�صوات الكلى

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/1298653
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298656
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
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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
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ل�سن غبيات قطعا

بــالــشــجــاعــة، ألنني  رســائــلــهــم  فــي  الــقــراء  مــن  الكثير  يصفني 
أســتــطــيــع أن أقــــول أشــيــاء كــثــيــرة عــن الــنــســاء مــن دون خـــوف من 
أمية  زوجــتــي  أن  يعتقد  بعضهم  إن  بــل  ــتـــي(،  زوجـ )أي  الــعــواقــب 
بسبب تلك الشجاعة المتوهمة، التي يقولون إنهم يلمسونها في 
مقاالتي، وهناك من يسألني: هل أنت فعاًل متزوج؟ سؤال سخيف 
فكأنما هناك زواج »فعاًل« وزواج نظري أو افتراضي!! نعم يا جماعة: 
أنا متزوج جدًا وأحترم زوجتي جدًا وأخاف منها جدًا، ولهذا فإنني 
أخفي عنها أي زاوية فيها مساس بالمرأة أو الزوجات، أو أنتقد فيها 
الشراشف  أي  الــمــالءات  باقتناء  العجيب  وولعها  لألمور  نظرتها 
واألحذية، ومن حسن حظي أنها تعتبر اإلنترنت ضّرتها وبالتالي 
بــــدوري بشحنها ضد  وقــمــت  بــهــا،  تتعامل  وال  الــظــن،  بــهــا  تــســيء 
وأمــارس  فيها  أتعنتر  للمقاالت،  صفحة  فيه  عندي  ألن  فيسبوك 
حرية التعبير والفضفضة، وبداهة فإنها صارت مقتنعة بأن زوجها 
يستخدم فيسبوك ألغراض شريفة، بينما اآلخرون »إخص عليهم« 
يستخدمونه ألمور فيها »إن«، ولكن العديد من قرائي في فيسبوك 
يحسبون أن أم المعارك لديها حساب في فيسبوك، وأنني حظرتها 
من صفحتي، حتى ال تقرأ افتراءاتي وعنترياتي، وتفضحني أمام 
الخلق بأن تشرشحني أو تقول عني إنني كذاب. )قبل أيام داعبت 
عنهن  وقلت  فيسبوك،  فــي  لــي  مقال  فــي  خفيفة  مداعبة  النساء 
وكــذا،  كــذا  على  الرجال  وحــاقــدات، ألنهن يحسدن  إنهن حاسدات 
فوجئت  ثم  ومرحة،  وخفيفة  لطيفة  النسائية  التعقيبات  وكانت 
برسالة من إدارة فيسبوك تحذرني من العنف اللفظي ضد النساء، 
بــدالالت  بذلك جاهل  أفتى  من  بــأن  يفيد  بما  الــرد  اليه  فأرسلت 

الكلمات وال يميز بين الجد والهزل(.
وعلى كل حال فإن نجاحي في الضحك على زوجتي دليل على 
أن الرجل أكثر ذكاء من المرأة، على الرغم من تآمر وزارات التربية 
البنات متفوقات على  العالم على الرجل بجعل  في جميع أنحاء 
الشهادة  مستوى  على  وخاصة  المدرسية  االمتحانات  في  األوالد 
الثانوية العامة، وحتى لو كّن متفوقات فعاًل فالغلبة تكون لنا في 
النهاية: فبعد الزواج يكون في مقدور الزوج أن يضحك على عقل 
زوجته أو أن يلحس عقلها بالكالم المعسول. ويحكى أن رجاًل زار 
صديقًا له عجوزًا لشرب الشاي بالنعناع والحظ أن مضيفه ينادي 
)لو  يا عيوني  نعم  يا حبيبتي..  بعبارات مثل:  الــدوام  زوجته على 
قلت لزوجتي: يا عيوني، لخلعتني ألنها ستعتبر ذلك »إساءة« ألن 
يا  الشاي  في  سكر  كم  عمري..  يا  تعالي  تكسف(..  حاجة  عيوني 
بالكتكوتة؟  شخص  يناديها  أن  في  المرأة  يعجب  )مــاذا  كتكوتتي 
وهل تقبل أن يناديها ذلك الشخص الحقًا بـ»يا دجاجة« على أساس 
أن تلك سنة الحياة وال بد للكتكوتة أن تكبر؟( المهم أن الضيف 
استغل خروج الكتكوتة لجلب كعكة وقال لصاحب المنزل: ما شاء 
متزوجان  أنكما  مــن  الــرغــم  على  وتدللها  زوجــتــك  تحب  أنــت  اهلل 
األمــر هي  العجوز: حقيقة  له  قــال  هنا  ألكثر من خمسين سنة!! 
أنني نسيت اسمها منذ عشر سنوات وال أريد لها أن تكتشف ذلك، 

د عيشتي، ولهذا أستخدم ألفاظ التدليع والتدليل! وتسوِّ
ويعرف الكثير من الرجال أن النساء لسن غبيات، بل يتغابين 
علينا،  يضحكن  اللواتي  فهن  وبالتالي  بالتفوق،  نحّس  ويجعلننا 
عّك  أي  يطبز  طبز  )مــن  طّبزنا  أو  كذبنا  كلما  الطناش  ويمارسن 
الغربيين  ولكن  اجتماعية،  أو  عائلية  مخالفات  ارتكبنا  أو   ) يعكُّ
يعتقدون أن الشقراوات غبيات بالوراثة )وعندنا تجد سوداء كأبي 
اللون األشقر(، وهكذا عقدت الشقراوات  الجعافر وتكسب شعرها 
اجــتــمــاعــا حــضــرتــه 80 ألـــف شــقــراء لــيــؤكــدن أنــهــن ذكـــيـــات، ونـــادت 
تساوي  كم  وسألتها:  المايكروفون  أمام  وأوقفتها  واحدة  زعيمتهن 
آالف  ولــكــن  بــالــحــرج  الزعيمة  فشعرت   ،19 فــقــالــت:  30؟  زائـــد   30
األصوات ارتفعت تطالب بمنحها فرصة أخرى، وهكذا سألتها: كم 
تساوي 15 + 15؟ فأجابت: 90 وكادت الزعيمة أن تسقط من فرط 
الــخــجــل، ولــكــن األصــــوات تعالت مــجــددًا: أعــطــوهــا فــرصــة أخــرى، 
فسألتها الزعيمة: كم تساوي 2+2؟ فقالت 4، هنا انفجرت 80 ألف 

حنجرة بالصراخ: أعطوها فرصة أخرى!
إما  رؤوســكــن  الــذي جعل شعر  اهلل  اشكرن  ونساءنا  بناتنا  ويــا 

أسود وإما بنّيًا، وبالش هبل بتلوينه بلون الغباء...... األشقر.

نّظمت اللجنة االجتماعية ببنك البحرين اإلسالمي )BisB(، البنك 
بمملكة  اإلســالمــيــة  الــرقــمــيــة  المصرفية  الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي  الــرائــد 
باليوم  احتفااًل  وذلك  للموظفين،  بالدم  التبّرع  البحرين، مؤخًرا حملة 
وقسم  الصحة  بالتعاون مع جمعية أصدقاء  بالدم  للمتبرعين  العالمي 

التبرع بالدم في مستشفى الملك حمد الجامعي.
دعًما  الحملة  هــذه  بتنظيم  اإلســالمــي  البحرين  بنك  مــبــادرة  تأتي 
 11 واحــًدا من  اليوم  ُيشكل هذا  بالدم، حيث  للمتبرعين  العالمي  لليوم 
حملة رسمية للصحة العامة على مستوى العالم والتي تنظمها منظمة 
الصحة العالمية. وُتقام الحملة سنوًيا في 14 يونيو لهدف تعزيز الوعي 
بالدم  للمتبرعين  الشكر  عــن  وللتعبير  الــمــأمــون،  الـــدم  إلــى  بالحاجة 
الحيوي  ودورهـــم  األرواح  إنقاذ  في  مساهماتهم  على  الضوء  ولتسليط 
هذا  وُيخصص  الــعــالــم.  أنــحــاء  جميع  فــي  الوطنية  الصحية  لألنظمة 
الدم، باإلضافة إلى  أيًضا لدعم الخدمات الوطنية المعنية بنقل  اليوم 

وذلك  األخــرى،  الحكومية  غير  والمنظمات  بالدم  التبرع  منظمات  دعم 
دعم  عبر  التطوعية  بــالــدم  الــتــبــّرع  بــرامــج  وتوسيع  نشر  فــي  للمساهمة 

الحمالت الوطنية والمحلية.
لعام 2022 تحت  بالدم  للمتبرعين  العالمي  باليوم  االحتفال  وُيقام 
األرواح«،  وأنــقــذ  الجهد  فــي  شــارك  بـــادرة تضامن..  بــالــدم  »التبرع  شــعــار: 
وتعزيز  األرواح  إنــقــاذ  فــي  بــالــدم  الطوعي  التبرع  بـــدور  للتعريف  وذلـــك 
حالة التضامن في المجتمعات، وهو يهدف كذلك إلى شكر المتبرعين 
أوســع بشأن  الوعي على نطاق  إذكــاء  العمل على  العالم مع  بالدم حول 
وذلك  العام،  مــدار  على  مقابل  ودون  بانتظام  بالدم  التبرع  إلى  الحاجة 
للحفاظ على اإلمدادات الكافية وإتاحة نقل الدم المأمون أمام الجميع 
أيًضا لالعتراف بقيمة  اليوم  بهذا  ويتم االحتفال  المناسب.  الوقت  في 
والتالحم  التماسك  تعزيز  في  ودوره  مقابل  دون  بالدم  الطوعي  التبرع 

االجتماعي.

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: روي ماثيوس

الجزيرة  أســواق  احتضنت 
الذي يضم  المانجو،  مهرجان 
عــددا من األنـــواع الــنــادرة التي 
الـــبـــحـــريـــن  أرض  فـــــي  تــــحــــط 
مـــجـــددا. يــتــضــمــن الــمــهــرجــان 
الفاكهة  من  نوعا   45 من  أكثر 

اللذيذة.
وافتتح المهرجان بحضور 
البحرين  في  الهندي  السفير 
الــســيــد بـــيـــوش شــريــفــاســتــاف، 
 13( االثــــنــــيــــن  أمـــــــس  وذلـــــــــك 
الـــزنـــج.  بـــفـــرع   )2022 يـــونـــيـــو 
 28( حــتــى  الــمــهــرجــان  يستمر 
للجزيرة،  ــروع  فـ  9 فــي  يــونــيــو( 
منها الزنج والعدلية والجفير 
والـــبـــديـــع والــهــمــلــة والــجــنــبــيــة 
والــــــرفــــــاع ومـــجـــمـــع الـــســـيـــف. 
ويصاحبه العروض الترويجية 
الــتــي تشمل عـــددا مــن األنـــواع 

المعروضة.
إدارة  رئــيــس مجلس  وقـــال 

شــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة الــــجــــزيــــرة 
ــي: »تـــم  ــ ــوانــ ــ عـــبـــدالـــحـــســـيـــن ديــ

تــنــظــيــم الــمــهــرجــان بــاالتــفــاق 
لتوريد  الهندية  الحكومة  مع 

المانجو،  مــن  مختلفة  ــواع  أنــ
ــر أســــــــــــواق الــــجــــزيــــرة  ــبــ ــتــ ــعــ وتــ

مــع  يــتــفــق  ســـوبـــرمـــاركـــت  أول 
الحكومة الهندية لتوريد أنواع 

نادرة من المانجو«.
ــــت ديــــــوانــــــي إلـــــــى أن  ــفـ ــ ولـ
ــورد أســـبـــوعـــيـــا  ــ ــتـ ــ الــــجــــزيــــرة سـ
المانجو،  من  مختلفة  أنــواعــا 
المانجو  مــوســم  طـــوال  وذلـــك 
الــــذي يــســتــمــر شــهــريــن. وذكـــر 
ــن خـــالل  ديـــــوانـــــي: »نـــطـــمـــح مــ
الترويجية  المهرجانات  هــذه 
إلــــى اســتــقــطــاب الـــزبـــائـــن من 
ــرائـــح  ــئـــات والـــشـ ــفـ مــخــتــلــف الـ

المجتمعية«.
النادرة،  األنــواع  إلى جانب 
ــا  ــ ــواعــ ــ ــم الـــــمـــــهـــــرجـــــان أنــ ــ ــــضـ يـ
ــة فــي  ــعـــروفـ نـــاضـــجـــة ونـــيـــئـــة مـ
الــنــادرة  ومــن  المحلي.  الــســوق 
منها، غوالب ودوفاني وبهاراني 
ــدراس  ــ ــ ومـ ــدوال  ــ ــنـ ــ وسـ وداردرو 
وآمــــرابــــالــــي. ويــقــتــصــر إنـــتـــاج 
ــا فــــي مــنــاطــق  ــهــ ــواعــ ــعـــض أنــ بـ
تعتبر  التي  الهند  في  محددة 
في  للمانجو  منتج  أكبر  ثاني 

العالم.
تــنــظــم  أن  ــرر  ــقــ ــمــ الــ ومــــــن 

الجزيرة هذا المهرجان سنويا 
لــيــكــون بــمــثــابــة مــتــعــة ســنــويــة 
لــلــحــصــول على  لــلــمــتــســوقــيــن 
الفاكهة  مــن  متنوعة  خــيــارات 
األطباق  جانب  إلــى  الصيفية 
الفاكهة.  نفس  من  المحضرة 
وخــــــــالل هـــــــذا الـــــعـــــام ســتــمــأل 
الـــفـــاكـــهـــة الـــلـــذيـــذة الـــمـــمـــرات 
واألرفــــــــف فــــي الـــســـوبـــرمـــاركـــت 
الهند  من  توريدها  يتم  والتي 
والمغرب  وتــايــالنــد  وبــاكــســتــان 

وكولومبيا واليمن. 
وأعرب ديواني عن سعادته 
»باحتضان المهرجان المفضل 
والــمــحــبــوب مــن قــبــل الــزبــائــن 
هذا العام؛ إذ إن المانجو فاكهة 
تستحوذ على مخيلة الجمهور 
بــمــذاقــهــا الــمــثــالــي والــصــحــي. 
نكهات  الــزبــائــن  وسيستكشف 
ــانـــجـــو مــن  مــخــتــلــفــة مــــن الـــمـ
خالل مجموعتنا الكبيرة التي 

سُتسعد المتسوقين«.

البحرين الإ�سالمي »BisB« ينظم حملة التبرع بالدم لموظفيه

ي�ضم �أكـثـر من 45 نوعا

ان���ط���الق م���ه���رج���ان ال��م��ان��ج��و ف���ي اأ�����س����واق ال��ج��زي��رة

ـــادرت 6 طـــالـــبـــات مـــن مــدرســة  ــ بـ
االستقالل الثانوية للبنات بتصميم 
تعليمي  رقمي  لتطبيق  أولــي  نموذج 
ــاري لـــــذوي الــهــمــم،  ــشـ ــتـ تــرفــيــهــي اسـ
يحتوي على العديد من الفيديوهات 
والصور والقصص التي تسمح لهذه 
الـــفـــئـــة بــالــتــفــاعــل وإبــــــــراز مــواهــبــهــا 

وقدراتها.
الــطــالــبــة مــريــم حسين  وقـــالـــت 
عــلــي: »هــــذا الــتــطــبــيــق يــمــّثــل مكتبة 
رقمية مفيدة لذوي اضطراب التوحد 
والصم وعمى األلوان وضعف البصر، 
تــــقــــدم قـــصـــصـــًا مـــتـــنـــوعـــة ومـــتـــعـــددة 
بــالــلــغــتــيــن الـــعـــربـــيـــة واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
مـــــزودة بترجمة  كــونــهــا  إلـــى  ــًة  ــافـ إضـ
إلى لغة اإلشارة، وتعرض على ثالثة 
سمعية،  بصرية،   - )سمعية  أشــكــال: 
إلــــى وجـــود  بـــاإلضـــافـــة  أو بـــصـــريـــة(، 
خــاصــيــة »اكـــتـــب قــصــتــك الــخــاصــة« 
ــقــــدرات  والـــتـــي تــحــفــز الـــمـــواهـــب والــ
توفير  عــلــى  عــــالوًة  للمستخدمين، 
أنشطة تركيز متنوعة مدرجة ضمن 
ــع تـــوفـــيـــر قــســم  ــ ــقــــصــــص، مـ هــــــذه الــ

ُيمّكن  الــطــبــيــة  لــالســتــشــارات  خـــاص 
المستخدمين من التواصل مع نخبة 

من االختصاصيين المؤهلين«.

ــة بـــســـمـــلـــة  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وأشـــــــــــــــارت الـ
ــــوض هـــذه  ــى أن خـ ــ إلـ عــبــدالــحــمــيــد 
األهــــــداف  ذات  الــعــلــمــيــة  الـــتـــجـــربـــة 

آفاقًا  ولزميالتها  لها  فتح  اإلنسانية 
الصندوق  خـــارج  التفكير  مــن  رحــبــة 
واإلبداع والبحث العلمي والتخطيط 
وتصميم وصياغة المحتوى الرقمي. 
وعـــن جــوانــب تــطــويــر الــمــشــروع 
مــســتــقــبــاًل، أوضـــحـــت الــطــالــبــة رتـــاج 
أسامة زمان: »سنعمل بجّد ليرى هذا 
الخصائص  بجميع  الــنــور  التطبيق 
الــبــحــث عن  لــهــا، مــع  الــتــي خططنا 
ــة داعــــمــــة ومـــمـــولـــة لـــلـــمـــشـــروع،  ــهـ جـ
الــمــجــال،  ــذا  هــ فـــي  اخــتــصــاص  ذات 
التعاون مع  إلى فتح سبل  باإلضاف 
رعاية  مركز  مثل  متخصصة  مــراكــز 
التربية  بــــوزارة  الــمــوهــوبــيــن  الطلبة 
الرقمي،  المحتوى  إلثــراء  والتعليم، 
كـــمـــا نـــطـــمـــح إلــــــى تـــوفـــيـــر مــحــتــوى 
بــلــغــات مــتــعــددة ومــنــاســب ألكــثــر من 
تدريبية  دورات  وطــــرح  عــمــريــة،  فــئــة 
تعلم  مــثــل  التطبيق  ــرواد  بــ متعلقة 
لغة اإلشارة، وبرامج تدريبية تساعد 
واحتياجاتها،  الفئة  هــذه  فهم  على 

لتسهيل دمجها بالمجتمع«.

أفاد الباحث الفلكي محمد رضا العصفور بأن سماء 
أو  الــعــمــالق«  »الــبــدر  ظــهــور  اهلل  بمشيئة  تــتــرقــب  المملكة 
»Super Moon« اليوم الثالثاء الموافق 14 من يونيو 2022 
لــعــام 1443  الــقــعــدة  بــدر شهر ذي  اكــتــمــال  يــتــزامــن  عندما 
وعلى  »الحضيض«  نقطة  إلــى  القمر  وصـــول  مــع  هجرية 
البيضاوي،  مــداره  في  األرض  من  كيلومترا   357.422 بعد 
وأكــثــر   %14 بنسبة  أكــبــر حجما  إلــيــه  لــلــنــاظــر  يــبــدو  حــيــث 
سطوًعا بنسبة 30% مقارنة بوضعه عندما يكون في »األوج« 
يونيو  بدر شهر  ويطلق على  األرض،  نقطة من  أبعد  وفي 
مصطلح »قمر الفراولة« نظرا إلى تزامنه مع موسم حصاد 

الفراولة في أمريكا الشمالية.
وأضاف العصفور أنه بحسب التوقيت المحلي لمملكة 

البحرين يبلغ اكتمال القمر ذروته في تمام الساعة 02:52 
مساء، ولكن وجود القمر تحت األفق في هذا الوقت يحول 

دون إمكانية رؤيته في هذه اللحظة. 
العمالق«  »الــقــمــر  رصــد  يمكن  أنــه  العصفور  وأوضـــح 
أفوله  قبل  خــاص  وبشكل  الــســمــاء  فــي  الليل  فــتــرة  طـــوال 
بزوغه  وبعد  الشرقي  األفق  في  04:16 صباحا  الساعة  في 
يكون  عندما  الغربي  األفــق  مــن  مساء   06:45 الساعة  فــي 
أكبر حجما  أنه  إليه  للناظر  يبدو  األفــق، حيث  قريبا من 
من العناصر الموجودة في خط الرؤية من مبان وعمارات 
وأشـــجـــار مــقــارنــة بحجمه عــنــدمــا يــكــون مــرتــفــعــا فــي كبد 
السماء، ويعتمد ذلك على صفاء األفق وخلّوه من العوالق.

19العدد )16153( - السنة السابعة واألربعون - الثالثاء 15 ذو القعدة 1443هـ - 14 يونيو 2022م

الفلبين لجمهورية  الوطني  باليوم  الحتفال 
لجمهورية  الوطني  باليوم  البحرين  زالق  سوفيتيل  فندق  احتفل 
لويس  أون  جــاالنــدو  آن  السفارة  في  باألعمال  القائم  بحضور  الفلبين، 
والمدير  الرميحي،  الفلبين، وخليفة  كورتيس من سفارة  والسيدة ماريا 
العام لشركة سوفيتيل زالق البحرين مهدي حناين ورؤساء أقسام آخرين 

في سوفيتيل.

يقدم التعليم والرتفيه واال�شت�شارة..

6 طالب�ات ثان�وي ي�سمم�ن تطبيق�ا رقمي�ا ل�ذوي الهم�م

اليوم المملكة  �سماء  العمالق« يزين  »البدر  الع�سفور: 

} مريم حسين.

} محمد العصفور.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16153/pdf/1-Supplime/16153.pdf?fixed6744
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298678
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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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امللك املعظم ي�شدر مر�شوًما بتعديل وزاري

التغيري الوزاري الأكرب.. وجوه �شابه و4 حقائب للمراأة

امل���ل���ك امل���ع���ظ���م: ن��ت��ط��ل��ع ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ع��م��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ���ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن 

الإرادة م��ن��ه��ا  ون�����ش��ت��ل��ه��م  ب��ق��ي��ادت��ك��م  ن�����ش��ت��ن��ري  ل��ل��م��ل��ك:  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ويل 

�����ش����خ ط������اق������ات ج������دي������دة يف جم���ل�������س ال��������������وزراء ل����ت����ط����وي����ر ال����ع����م����ل احل���ك���وم���ي

���ش��م��وه ي���ع���رب ع���ن ���ش��ك��ره وع��ظ��ي��م ام��ت��ن��ان��ه ب��ال��ع��م��ل م���ع ع��م��ال��ق��ة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي

م�������ش���ادر: ال�������وزراء اجلُ �����دد ي�������وؤّدون ال��َق�����ش��م غ���ًدا

»الأي�������ام« ت��ن�����ش��ر ال�����ش��ري ال��ذات��ي��ة ل���ل���وزراء اجل���دد

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

املعّظم مر�صوم بتعديل وزاري، جاء فيه: 

اآل  ال�صيخ خالد بن عبداهلل  ُيعينَّ كل من: 

خليفة نائًبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيًرا 

للبنية التحتية، جميل بن حممد حميدان 

وزيًرا للعمل، زايد بن را�صد الزياين وزيًرا 

لل�صناعة والتجارة، وائل بن نا�صر املبارك 

وزيًرا ل�صوؤون البلديات والزراعة، د. حممد 

بن مبارك بن دينة وزيًرا للنفط والبيئة، 

حممد بن ثامر الكعبي وزيًرا للموا�صالت 

احلواج  ح�صن  بن  اإبراهيم  واالت�صاالت، 

عبداحل�صي  بن  يو�صف  لالأ�صغال،  وزيًرا 

اأ�صامة  القانونية،  لل�صوؤون  وزيًرا  خلف 

للتنمية  وزيًرا  الع�صفور  اأحمد خلف  بن 

حميدان  اإبراهيم  بن  يا�صر  االجتماعية، 

وزيًرا ل�صوؤون الكهرباء واملاء، د. جليلة بنت 

ال�صيد جواد ح�صن وزيًرا لل�صحة، نواف 

بن حممد املعاودة وزيًرا للعدل وال�صوؤون 

االإ�صالمية واالأوقاف، حمد بن في�صل املالكي 

وزيًرا ل�صوؤون جمل�س الوزراء، اآمنة بنت 

اأحمد الرميحي وزيًرا لالإ�صكان والتخطيط 

وزيًرا  اخلليف  علي  بنت  نور  العمراين، 

جعفر  بنت  فاطمة  امل�صتدامة،  للتنمية 

ال�صرييف وزيًرا لل�صياحة، رمزان بن عبداهلل 

النعيمي وزيًرا ل�صوؤون االإعالم.

وبعث ملك البالد املعظم، برقية �صكر 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اإىل  جوابية 

�صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، اأكد فيه تطلع جاللته اإىل 

املزيد من اجلهد والعمل املثمر يف املرحلة 

القادمة لتحقيق تطلعات �صعب البحرين 

الكرمي.

امللك  جاللة  اإىل  رفعها  برقية  ويف 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  قال  املعظم، 

الوزراء اإن فريق البحرين يف كل موؤ�ص�صات 

تنفيذية،  اأجهزة  من  الد�صتورية  الوطن 

خا�س،  وقطاع  وق�صائية،  وت�صريعية، 

ي�صتنري  ومقيمي،  ومواطني  واأهلي، 

بعزمية  االإرادة  منها  وي�صتلهم  بقيادتكم، 

االإجناز  تع�صق  جامعة  بروح  واإخال�س 

والتميز. 

واأ�صاف �صموه خالل تروؤ�صه جل�صة 

جمل�س الوزراء: »نوا�صل العمل على تنفيذ 

اأولويات وبرامج خطة التعايف االقت�صادي 

ت�صمل  التي  املن�صودة  لالأهداف  للو�صول 

كال�صحة  اخلدمية  القطاعات  جميع 

والتعليم واالإ�صكان، فاإننا نتطلع اإىل املرحلة 

املقبلة من خالل �صخ طاقات جديدة يف 

الطاقات  هذه  ال�صتثمار  الــوزراء  جمل�س 

وما لديها من اأفكار ملوا�صلة تطوير العمل 

احلكومي«.

حممد  ال�صيخ  �صمو  األقى  ذلــك،  اإىل 

بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء كلمة قال فيها: »نعرب عن اعتزازنا 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  بالعمل  جميًعا 

اأعماله  الوزراء وت�صيري  ل�صموكم ملجل�س 

وتنفيذ براجمه والتي حتققت من خاللها 

اأكرب االإجنازات«.

االأكرب  الوزاري هو  التغيري  اأن  يذكر 

ان�صمت 4  ومبوجبه  العام 1973،  منذ 

اأن الوزراء  ن�صاء للت�صكيلة اجلديدة. كما 

اجلدد من فئة ال�صباب ويحملون �صهادات 

وتخ�ص�صات عالية. 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  امللك  وُيعينِّ 

ويعفيه من من�صبه باأمر ملكي، كما ُيعينِّ 

منا�صبهم مبر�صوم  الوزراء ويعفيهم من 

جمل�س  رئي�س  عر�س  على  بناًء  ملكي 

الوزراء.

حمرر ال�صوؤون املحلية:

اأن  املزمع  من  اجُلدد  الوزراء  اأن  »االأيام«  علمت 

غًدا  املعّظم  امللك  جاللة  اأمام  الَق�صم  ميي  يوؤّدون 

االأربعاء.

ويق�صي الد�صتور باأن يوؤّدي الوزراء وقبل ممار�صة 

اأكون  اأن  العظيم  باهلل  اأق�صم  التالية:  اليمي  �صالحياتهم 

وقواني  الد�صتور  اأحرتم  واأن  وللملك،  للوطن  ا  خمل�صً

وم�صاحله  ال�صعب  حريات  عن  اأذود  واأن  الدولة، 

باالأمانة وال�صدق. اأعمايل  اأوؤدي  واأن  واأمواله، 

اليمي  جديًدا  وزيًرا   13 يوؤّدي  اأن  املزمع  ومن 

الد�صتورية، من اأ�صل 23 وزيًرا، اأغلبهم من فئة ال�صباب. 

و�صملت التعديالت الوزارية تغيري اأكرث من ن�صف الوزراء، 

بن�صبة 57% من الوزراء املعينَّني.

03-02

05-04-02

 جاللة امللك املعظم  �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

مهنئني الوزراء اجلدد مبنا�سبة الثقة امللكية ال�سامية

نواب ي�سيدون بالتعيني الوزراي اجلديد واأهميته يف تطوير العمل احلكومي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12120/pdf/INAF_20220614014857515.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/first/965533/News.html
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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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جاللة امللك املعظم ي�سدر مر�سوًما بتعديل وزاري
اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

رقم  مر�صوم  ورعاه  اهلل  حفظه  املعّظم 

وزاري،  بتعديل   2022 ل�صنة   )25(

جاء فيه:

املادة الأوىل: ُتلغى املادة الثانية من 

املر�صوم امللكي رقم )61( ل�صنة 2018 

بت�صكيل الوزارة.

املادة الثانية: ُيعينَّ كل من:

عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  معايل   .1

الوزراء  اآل خليفة نائًبا لرئي�س جمل�س 

ووزيًرا للبنية التحتية.

حممد  بن  جميل  ال�صيد  �صعادة   .2

علي حميدان وزيًرا للعمل.

را�صد  بن  زايد  ال�صيد  �صعادة   .3

الزياين وزيًرا لل�صناعة والتجارة.

نا�صر  بن  وائل  ال�صيد  �صعادة   .4

البلديات  ل�صوؤون  ـــًرا  وزي املــبــارك 

والزراعة.

5. �صعادة الدكتور حممد بن مبارك 

بن دينة وزيًرا للنفط والبيئة.

ثامر  بن  حممد  ال�صيد  �صعادة   .6

الكعبي وزيًرا للموا�صالت والت�صالت.

7. �صعادة ال�صيد اإبراهيم بن ح�صن 

احلواج وزيًرا لالأ�صغال.

بن  يو�صف  ال�صيد  �صعادة   .8

لل�صوؤون  وزيـــًرا  خلف  عبداحل�صي 

القانونية.

بن  اأ�ــصــامــة  ال�صيد  �صعادة   .9

للتنمية  وزيــًرا  الع�صفور  خلف  اأحمد 

الجتماعية.

10. �صعادة ال�صيد يا�صر بن اإبراهيم 

حميدان وزيًرا ل�صوؤون الكهرباء واملاء.

بنت  جليلة  الدكتورة  �صعادة   .11

ال�صيد جواد ح�صن جواد وزيًرا لل�صحة.

بن  ــواف  ن ال�صيد  �صعادة   .12

وال�صئون  للعدل  وزيًرا  املعاودة  حممد 

الإ�صالمية والأوقاف.

ال�صيد حمد بن في�صل  13. �صعادة 

املالكي وزيًرا ل�صوؤون جمل�س الوزراء.

اأحمد  بنت  اآمنة  ال�صيدة  �صعادة   .14

الرميحي وزيًرا لالإ�صكان والتخطيط العمراين.

15. �صعادة ال�صيدة نور بنت علي 

اخلليف وزيًرا للتنمية امل�صتدامة.

بنت  فاطمة  ال�صيدة  �صعادة   .16

جعفر ال�صرييف وزيًرا لل�صياحة.

بن  رمــزان  الدكتور  �صعادة   .17

عبداهلل النعيمي وزيًرا ل�صوؤون الإعالم.

جمل�س  رئي�س  على  الثالثة:  املادة 

به  ويعمل  املر�صوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء 

من تاريخ �صدوره، وين�صر يف اجلريدة 

الر�صمية.

جاللة امللك

ويل العهد رئي�س الوزراء

ويل العهد رئي�س الوزراء يف برقية جلاللته: فريق البحرين ي�ستنري بقيادتكم 

امللك: نتطلع ملزيد من اجلهد لتحقيق تطلعات �سعب البحرين 
امللك  بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة 

البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد 

املعظم، برقية �صكر جوابية اىل �صاحب 

حمد  بن  �صلمان  الأمــري  امللكي  ال�صمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

الوزراء، هذا ن�صها..

العزيز  البن  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، تلقينا 

�صموكم  برقية  والتقدير  ال�صرور  ببالغ 

�صموكم  بجهود  ن�صيد  اأن  وي�صرنا  لنا، 

مملكة  خدمة  يف  واملخل�صة  الدوؤوبة 

التنموية يف  البحرين وتعزيز نه�صتها 

كافة املجالت و�صعيكم امل�صتمر لتطوير 

اأجل خري  العمل احلكومي من  منظومة 

ورفعة اململكة وتقدم �صعبها العزيز..

اجلهد  مــن  املــزيــد  اإىل  متطلعي 

القادمة  املرحلة  يف  املثمر  والعمل 

لتحقيق تطلعات �صعب البحرين الكرمي 

على  واحلفاظ  التنمية  اأهداف  واإجناز 

املنجزات الوطنية وتطويرها وموا�صلة 

م�صرية البناء والتقدم يف جميع امليادين 

والقطاعات.

ويف اخلتام، ن�صاأل املوىل عز وجل 

اأن يبارك لكم م�صاعيكم، خلدمة الوطن 

واملواطني، ويدمي عليكم نعمة ال�صحة 

العافية، ودمتم �صاملي، يحفظكم اهلل.

تلقى  قد  املعظم  البالد  ملك  وكان 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  �صكر  برقية 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

حفظه  الــوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

اهلل، هذا ن�صها: �صيدي ح�صرة �صاحب 

بن  حمد  امللك  العزيز  الوالد  اجلاللة 

البحرين  مملكة  خليفةملك  اآل  عي�صى 

املعظم حفظه اهلل ورعاه

اهلل  ــة  ــم ورح عليكم  ــالم  ــص ــ� ال

وولء  وطاعة  حب  وبركاته،،،حتية 

واأدام  اهلل  اأيدكم  جلاللتكم  واإخال�س 

عليكم ال�صحة والعافية وطول العمر.

ي�صرفني اأن اأرفع اإىل مقام جاللتكم 

على  وال�صكر  الــولء  خال�س  ال�صامي 

التي  الوطنية  للكوادر  الدائم  تقديركم 

�صاهمت خالل عقوٍد متوا�صلة من العمل 

احلكومية،  باخلدمة  املخل�س  الوطني 

والمتنان  العتزاز  بعظيم  ذلك  واأقرُن 

بالكوادر  وال�صامية  الغالية  ثقتكم  على 

م�صوؤولية  حمل  على  القادرة  الوطنية 

وتطوير  احلكومي  العمل  موا�صلة 

وتطلعاتكم  لروؤاكم  حتقيقاً  خمرجاته، 

حفظكم اهلل ورعاكم وفق اأهداف امل�صرية 

التنموية ال�صاملة التي اأر�صيتم دعائمها 

مبا يعود بالنماء والزدهار واخلري على 

املواطني.

�صيدي �صاحب اجلاللة حفظكم اهلل 

كل  يف  البحرين  فريق  اإن  ورعاكم،،، 

موؤ�ص�صات الوطن الد�صتورية من اأجهزة 

تنفيذية، وت�صريعية، وق�صائية، وقطاع 

ومقيمي،  ومواطني  واأهلي،  خا�س، 

ي�صتنري بقيادتكم، وي�صتلهُم منها الإرادة 

بعزميٍة واإخال�ٍس بروٍح جامعٍة تع�صق 

الإجناز والتميز، الذي ر�صختموه يف كل 

امل�صتدام  التقدم  لتحقيق  العمل  مواقع 

والتطور امل�صتمر لوطننا الغايل.

نتطلع بكل تفاوؤٍل وعزٍم وم�صوؤولية 

لقادم الأيام لتحقيق املزيد من املكت�صبات 

القطاعات،  خمتلف  يف  والإجنـــازات 

لتعزيز مكانة البحرين املتقدمة على كل 

الأ�صعدة بتوفيق من اهلل، ومن ثم بف�صل 

حكمتكم وحنكتكم حفظكم اهلل ورعاكم.

�صيدي �صاحب اجلاللة اأيدكم اهلل،،،

واإخال�صاً  براً  اأعاهدكم  اخلتام  يف 

عن  والــذود  خدمتكم  �صرف  مبوا�صلة 

م�صالح الوطن واأبنائه، وحتقيق املزيد 

لتكون  والنماء،  والزدهــار  التقدم  من 

البحرين دوماً كما اأردمتوها للجميع اأمالً 

حا�صراً واأمداً.

 التعديل اجلديد: تغيري اأكرث من ن�سف 

الوزراء.. وجوه �سابة.. و4 حقائب للمراأة

4 وزارات جديدة وتعديالت ونقل لقطاعات

الوزراء يوؤّدون اليمني

الد�ستورية غًدا اأمام جاللة امللك

حمرر ال�صوؤون املحلية:

�صدر  والذي  اجلديد  الــوزاري  التعديل  ت�صّمن 

عن جاللة العاهل املعّظم اأم�س ا�صتحداث 4 وزارات 

الوزارات لتكون  جديدة، وف�صل قطاعات عن بع�س 

لبع�س  نقل  اإىل  بالإ�صافة  منف�صلة،  وزارات  يف 

القطاعات بي بع�س الوزارات.

تاريخ  الأكرب يف  ليكون  الوزاري  التعديل  وجاء 

الوزراء،  عدد  الكبري يف  التغيري  على �صعيد  اململكة 

 23 اأ�صل  من  جديًدا  وزيًرا   13 تعيي  ت�صمن  حيث 

بذلك  لتتجاوز  الوزراء،  ن�صف  من  اأكرث  اأي  وزيًرا، 

ن�صبة التغيري %57.

�صابة  وجوٍه  �صخ  اجلديد  التعديل  ت�صمن  كما 

وتعيي 4 وزيرات جدد، وذلك يف اإجناز جديد للمراأة 

اأن  بعد  ال�صيا�صي،  التمكي  طريق  على  البحرينية 

الت�صكيل  تتبواأ من�صًبا وزارًيا واحًدا يف  املراأة  كانت 

احلايل ممثاًل بوزيرة ال�صحة فائقة ال�صالح.

من:  كال  ي�صم  اجلديد  الوزاري  الت�صكيل  حيث 

لل�صحة،  وزيــًرا  جواد  ح�صن  جواد  ال�صيد  جليلة 

اآمنة بنت اأحمد الرميحي وزيًرا لالإ�صكان والتخطيط 

للتنمية  وزيــًرا  اخلليف  علي  بنت  نور  العمراين، 

وزيــًرا  ال�صرييف  جعفر  بنت  فاطمة  امل�صتدامة، 

لل�صياحة.

اأما على �صعيد الوزارات الثالث امل�صتحدثة، فهي 

كالتايل:

1. وزارة التنمية امل�صتدامة.

2. وزارة ال�صياحة.

3. وزارة ال�صوؤون القانونية.

4. وزارة البنية التحتية.

الوزارات  بع�س  م�صّميات  على  التعديالت  اأما 

ونقل القطاعات، ف�صملت التايل:

)الأ�صغال(،  عن  والزراعة(  )البلديات  ف�صل   .1

لتكونا وزارتي منف�صلتي.

)العمل(..  عن  الجتماعية(  )التنمية  ف�صل   .2

لتكونا وزارتي منف�صلتي.

)وزارة  اإىل  العمراين(  )التخطيط  قطاع  نقل   .3

الإ�صكان(.

4. �صّم )البيئة( اإىل )وزارة النفط(.

وزراء   8 غــادر  فقد  اجلديد،  التعديل  ووفــق 

وال�صوؤون  العدل  وزير  كالتايل:  وهم  منا�صبهم، 

اآل  علي  بن  خالد  ال�صيخ  والأوقـــاف  الإ�صالمية 

اآل  خليفة  بن  حممد  ال�صيخ  النفط  وزير  خليفة، 

املطوع،  الوزراء حممد  �صوؤون جمل�س  وزير  خليفة، 

وزير  اأحمد،  بن  كمال  واملوا�صالت  الت�صالت  وزير 

علي  الإعــالم  �صوؤون  وزير  احلمر،  با�صم  الإ�صكان 

وزير  ال�صالح،  فائقة  ال�صحة  ووزيرة  الرميحي، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال 

املهند�س ع�صام خلف.

حمرر ال�صوؤون املحلية:

املزمع  من  اجلدد  الــوزراء  اأن  »الأيــام«  علمت 

املعّظم غًدا  امللك  اأمام جاللة  الق�صم  اأن يوؤّدوا ميي 

الأربعاء.

وقبل  الــوزراء  يوؤّدي  باأن  الد�صتور  ويق�صي 

باهلل  اأق�صم  التالية:  اليمي  �صالحياتهم  ممار�صة 

واأن  وللملك،  للوطن  ا  خمل�صً اأكــون  اأن  العظيم 

عن  اأذود  واأن  الدولة،  وقواني  الد�صتور  اأحرتم 

اأوؤدي  واأن  واأمواله،  وم�صاحله  ال�صعب  حريات 

اأعمايل بالأمانة وال�صدق.

اأن يوؤّدي 13 وزيًرا جديًدا اليمي  ومن املزمع 

فئة  من  اأغلبهم  وزيًرا،   23 اأ�صل  من  الد�صتورية، 

ال�صباب.

ُي�صرتط  الد�صتور،  من   45 املــادة  وبح�صب 

تقل  واأل  بحرينًيا،  يكون  اأن  الــوزارة  يلي  فيمن 

متمتًعا  يكون  واأن  ميالدية،  �صنة  ثالثي  عن  �صنة 

بكامل حقوقه ال�صيا�صية واملدنية. وت�صري يف �صاأن 

رئي�س جمل�س الوزراء الأحكام اخلا�صة بالوزراء، 

ما مل يرد ن�س على خالف ذلك.

ويق�صي الد�صتور باأن يتوىل كل وزير الإ�صراف 

ال�صيا�صة  بتنفيذ  ويقوم  ــه،  وزارت �صوؤون  على 

العامة للحكومة فيها، كما ير�صم اجتاهات الوزارة، 

وي�صرف على تنفيذها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12120/pdf/INAF_20220614014857515.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/online/local/965459/News.html
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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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           تن�ســر ال�سيـــر الذاتيـــة للــوزراء اجلــــدد

وزير النفط والبيئة - د. حممد بن دينة

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين - اآمنة الرميحي

وزير �سوؤون الإعالم - رمزان النعيمي

وزيرة ال�سياحة - فاطمة ال�سرييف

اخلربات الوظيفية:

الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س   -

للبيئة )2014(

املجل�س  التنفيذي/  الرئي�س  نائب   -

الأعلى للبيئة )2013(

- مدير العتماد و�ضمان اجلودة يف كلية 

الهند�ضة - جامعة البحرين )2012(

الهند�ضة  بق�ضم  م�ضاعد  اأ�ــضــتــاذ   -

الكيميائية/جامعة البحرين )2007(

املوؤهالت العلمية:

املمار�ضة  يف  عليا  درا�ضات  �ضهادة   -

جون  �ضانت  يــورك  جامعة   - الأكادميية 

)2010(

 - الكيميائية  الهند�ضة  يف  دكتوراه   -

امربيال كوليدج )2007(

- دبلوما الكلية امللكية - امربيال كوليدج 

)2006(

- ماج�ضتري العلوم يف الهند�ضة الكيميائية 

- جامعة ويلز، �ضوان�ضي )1999(

 - البرتول  هند�ضة  يف  بكالوريو�س   -

جامعة الإمارات العربية املتحدة )1995(

اخلربات الوظيفية:

بــوزارة  الوطني  القت�ضاد  وكيل   -

املالية والقت�ضاد الوطني )2021(.

للتناف�ضية واملوؤ�ضرات  - وكيل م�ضاعد 

والقت�ضاد  املالية  ــوزارة  ب القت�ضادية 

الوطني )2019(.

الأول  النائب  مبكتب  م�ضاريع  مدير   -

لرئي�س جمل�س الوزراء )2013(.

املوؤهالت العلمية:

- بكالوريو�س نظم معلومات اإدارية – 

جامعة البحرين

اخلربات القانونية:

2020 م�ضت�ضار قانوين بديوان الرقابة 

املالية والإدارية.

2018 قا�ٍس باملحكمة الكربى املدنية.

2016 املدير التنفيذي ملعهد الدرا�ضات 

الق�ضائية.

كلية احلقوق  اأ�ضتاذ م�ضاعد -   2016

جامعة البحرين.

لنادي  العليا  الهيئة  ع�ضو   2021

را�ضد للفرو�ضية و�ضباق اخليل.

املوؤهالت العلمية:

الق�ضائية  العلوم  يف  دكتوراه   2016

املتحدة  الوليات   - - جامعة جورجتاون 

الأمريكية.

2011 ماج�ضتري يف القانون - جامعة 

جورجتاون - الوليات املتحدة الأمريكية.

 - احلقوق  يف  بكالوريو�س   2008

جامعة البحرين.

اخلربات الوظيفية:

- نائب الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين 

حتى   – )2021م  واملعار�س  لل�ضياحة 

تاريخه(

والعالقات  الت�ضال  اإدارة  مدير   -

الإعالمية – مركز الت�ضال الوطني )2018م(

 – ال�ضرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  مدير   -

مركز الت�ضال الوطني )2017م(

- رئي�س مكتب الت�ضال احلكومي- وزارة 

�ضئون الإعالم )2014م( 

 – الدولية  والعالقات  الت�ضال  رئي�س   -

وزارة �ضئون الإعالم )2013م(.

الإعالم  �ضئون  وزارة   – اأول  باحث   -

)2012م(.

)اأبريل   Capivest  – اأول  اأخ�ضائي   -

2009- فرباير 2011م(.

)�ضبتمرب   Capivest  – اأخ�ضائي   -

2007- مار�س 2009م(.

- م�ضاعد – Capivest )اأكتوبر 2005- 

مار�س 2007م(.

املوؤهالت العلمية:

الأعــمــال  اإدارة  يف  بكالوريو�س   -

 University of Sunderland )ت�ضويق(- 

/ اململكة املتحدة )2005(

اخلربات الوظيفية:

- مدير عام مكتب رئي�س جمل�س الوزراء الأمني 

العام ملجل�س الوزراء )2021(.

- رئي�س ديوان رئي�س جمل�س الوزراء الأمني 

العام ملجل�س الوزراء )2020(.

املالية  بوزارة  الوطني  القت�ضاد  وكيل   -

والقت�ضاد الوطني )2019(.

والتخطيط  للم�ضاريع  عام  من�ضق   -

ال�ضرتاتيجي مبكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء )2017(.

- مدير البحوث ومن ثم مدير امل�ضاريع ب مكتب 

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء )2013(.

العهد  ويل  ديوان  يف  امل�ضاريع  مدير   -

.)2012(

- مدير امل�ضاريع يف جمل�س التنمية القت�ضادية 

)2005(/  وزارة الرتبية والتعليم )2003(.

املوؤهالت العلمية:

- حا�ضل على بكالوريو�س هند�ضة اإلكرتونية 

وكهربائية من جامعة نيبري يف ا�ضكوتلندا.

من  وهند�ضة  اإدارة  ماج�ضتري  على  حا�ضل   -

جامعة نورث امربيا يف اإجنلرتا.

من  حكومية  اإدارة  ماج�ضتري  على  حا�ضل   -

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  هارفارد  جامعة 

.)2013(

وزير املوا�سالت والت�سالت - حممد ثامر خليفة الكعبي 

وزير ال�سوؤون القانونية - يو�سف بن عبداحل�سني خلف

وزير الأ�سغال - اإبراهيم ح�سن علي احلواج

وزيرة ال�سحة - جليلة ال�سيد جـواد ح�ســن

وزير �سوؤون جمل�س الوزراء - حمد بن في�سل املالكي

اخلربات الوظيفية:

وزارة   - املــدين  الطريان  �ضئون  وكيل   -

يناير   21  – )2016م  والت�ضالت  املوا�ضالت 

2022م(

- الرئي�س التنفيذي لعمليات املطار – �ضركة 

مطار البحرين )2013م(.

�ضرطة   – املطار  لعمليات  الرئي�س  نائب   -

مطار البحرين )2010م(.

املدين  الطريان  �ضئون  املطار–  اإدارة  - مدير 

)2006م(.

�ضئون   – بالوكالة  املطار  اإدارة  مدير   -

الطريان املدين )2005م(.

- م�ضت�ضار التخطيطي ال�ضرتاتيجي و�ضبط 

اجلودة – �ضئون الطريان املدين )2004م(.

�ضئون   – اجلوية  احلركة  اإدارة  رئي�س   -

الطريان املدين )1999م(.

- اأخ�ضائي معايري املراقبة اجلوية – �ضئون 

الطريان املدين )1997م(.

- م�ضرف احلركة اجلوية – �ضئون الطريان 

املدين )1989م(.

املدين  الطريان  �ضئون   – جوي  مراقب   -

)1981م(.

- متدرب - �ضئون الطريان املدين )1978م(.

املوؤهالت العلمية:

 Glamorgan  – اأعمال  اإدارة  ماج�ضتري   -

University )2001م(.
 Civil aviation – دبلوم املراقبة اجلوية -

College )1981م(.

كمحاٍم  خلف  عبداحل�ضني  يو�ضف  عمل 

وم�ضت�ضار قانوين منذ عام 1990 وحتى عام 

حمكمة  اأمام  للرتافع  جمازاً  كان  حيث   2002

التمييز واملحكمة الد�ضتورية يف مملكة البحرين، 

البحرين وعدد  وهو حمكم معتمد لدى حماكم 

من مراكز التحكيم الإقليمية والدولية. وعمل يف 

الفرتة من عام 2002 اإىل عام 2005 كم�ضت�ضار 

ال�ضمو  �ضاحب  ديوان  يف  القانونية  لل�ضئون 

امللكي ويل العهد، وي�ضغل منذ عام 2005 حتى 

القانونيني  امل�ضت�ضارين  رئي�س  من�ضب  الآن 

بالإ�ضافة  وعمل  القت�ضادية،  التنمية  مبجل�س 

اإىل عمله مبجل�س التنمية القت�ضادية كم�ضت�ضار 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  مبكتب  قانوين 

الوزراء خالل الفرتة من عام 2013 اإىل 2020 

مبكتب  قانونياً  م�ضت�ضاراً   2020 منذ  ويعمل 

فرتة  خالل  و�ضاهم  ــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س 

مملكة  قوانني  من  جمموعة  �ضياغة  يف  عمله 

البحرين املتعلقة بامل�ضائل القت�ضادية واملالية 

وال�ضتثمارية واملدنية والإدارية، كما �ضارك يف 

والقت�ضادية  القانونية  الدرا�ضات  من  العديد 

الرامية اإىل تطوير البنية الت�ضريعية يف اململكة 

وفق اأف�ضل املمار�ضات العاملية.

�ضغل  القانونية  خرباته  اإىل  بالإ�ضافة 

اللجان  من  العديد  ع�ضوية  خلف  يو�ضف 

جمل�س  ع�ضو  حالياً  فهو  الإدارة،  وجمال�س 

اإدارة م�ضرف البحرين املركزي، وجمل�س اأمناء 

وجمل�س  املنازعات،  لت�ضوية  البحرين  غرفة 

فح�س  وجلنة  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

وجمل�س  ال�ضريبية،  والعرتا�ضات  التظلمات 

)بالتعاون  لال�ضتثمار  مينا  مركز  اأمــنــاء 

والتنمية  القت�ضادي  التعاون  منظمة  مع 

اإدارة  وجمل�س  اأمناء  وجمل�س   ،)OECD
مدر�ضة ابن خلدون الوطنية.

كما كان ع�ضواً بلجنة تفعيل مبادئ ميثاق 

العمل الوطني، وجلنة متابعة درا�ضة خ�ضخ�ضة 

الهيئة  اإدارة  وجمل�س  واملــاء،  الكهرباء  قطاع 

الوطنية للنفط والغاز، وجمل�س اإدارة ال�ضركة 

�ضركة  اإدارة  وجمل�س  والغاز،  للنفط  القاب�ضة 

�ضركة  اإدارة  وجمل�س  )بابكو(،  البحرين  نفط 

تطوير للبرتول، وجمعية املحامني البحرينية. 

وهو حا�ضل على و�ضام الكفاءة من الدرجة 

بن  �ضلمان  الأمري  وو�ضام   ،2014 عام  الأوىل 

حمد لال�ضتحقاق الطبي عام 2022.

اخلربات الوظيفية:

ــروة  وال للزراعة  الـــوزارة  الوكيل   -

البلديات  و�ضئون  الأ�ضغال  وزارة   - البحرية 

والتخطيط العمراين )2021-حتى تاريخه(.

ال�ضحي  لل�ضرف  امل�ضاعد  الوكيل   -

والتخطيط  البلديات  الأ�ضغال و�ضئون  وزارة 

العمراين )2020م(.

 - الفنية  للخدامات  امل�ضاعد  الوكيل   -

والتخطيط  البلديات  الأ�ضغال و�ضئون  وزارة 

العمراين )2015م(.

ال�ضرف  و�ضيانة  ت�ضغيل  اإدارة  مدير   -

البلديات  و�ضئون  الأ�ضغال  وزارة   – ال�ضحي 

والتخطيط العمراين )2006م(.

ت�ضغيل و�ضيانة  لإدارة  بالوكالة  مدير   -

ال�ضرف ال�ضحي – وزارة الأ�ضغال والأ�ضكان 

�ضابقاً )2005م(.

- رئي�س ق�ضم اخلدمات الهند�ضية لل�ضرف 

�ضابقاً  والزراعة  الأ�ضغال  وزارة   – ال�ضحي 

)2000م(.

الأ�ضغال  وزارة   – اأول  مدين  مهند�س   -

والكهرباء واملاء �ضابقاً )1992م(.

الأ�ضغال  وزارة  مدين–  مهند�س   -

والكهرباء واملاء �ضابقاً )1989م(.

الأ�ضغال  وزارة   – متدرب  مهند�س   -

والكهرباء واملاء �ضابقاً )1986م(.

املوؤهالت العلمية:

امل�ضاريع  اإدارة  ال�ضهادة الحرتافية يف   -

.)PMP(

 – املدنية  الهند�ضة  يف  بكالوريو�س   -

الوليات   /  Wayne State University
املتحدة الأمريكية )1986م(.

اخلربات الوظيفية:

الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س   -

ال�ضحية الأولية )2020م – حتى تاريخه(

- ا�ضت�ضاري �ضحة عامة – وزارة ال�ضحة 

)2008م(

- ا�ضت�ضاري طب ب�ضري – وزارة ال�ضحة 

)2007م(

ال�ضحة  وزارة   – ب�ضري  طبيب   -

)2005م(

ال�ضحة  وزارة   – اأول  مقيم  طبيب   -

)2004م(

- متدرب - وزارة ال�ضحة )2000م(

املوؤهالت العلمية:

ال�ضتوائية  املناطق  طب  ماج�ضتري   -

غري   – لندن  جامعة   – الدولية  وال�ضحة 

م�ضدقة )2008م(.

واجلراحة  الطب  يف  بكالوريو�س   -

العربية  باململكة  في�ضل  امللك  جامعة   –
ال�ضعودية – م�ضدقة )2000م(.

طب الأ�ضرة  - �ضهادة املجل�س العربي – 

)2005م(.

حممد الكعبي

يو�سف خلف

اإبراهيم احلواج

حمد املالكي

جليلة 

ال�سيد 

جواد 

فاطمة ال�سرييف

وزير العدل وال�سوؤون

الإ�سالمية والأوقاف نواف املعاودة

اخلربات الوظيفية:

للتظلمات  العام  الأمــني   2012  -

بوزارة الداخلية.

حقوق  مفو�ضية  رئي�س   2013  -

ال�ضجناء واملحتجزين.

)اأ(  الفئة  من  نيابة  رئي�س   2010  -

بدرجة رئي�س حمكمة كربى.
نواف املعاودة

رمزان النعيمي

اآمنة الرميحي

د. حممد بن دينة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12120/pdf/INAF_20220614014857515.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/first/965489/News.html
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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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ال�شيخة رنا ُت�شيد باأن�شطة املجل�س الثقايف الربيطاين

بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة،  اآل  دعيج 

نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل، ام�س 

للمجل�س  العام  املدير  ماكلني  كينيدي  ايلي  الثنني، 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الربيطاين  الثقايف 

وريت�سارد روز املدير العام للمجل�س الثقايف الربيطاين 

مبملكة البحرين.

عي�سى، خالل  بنت  رنا  ال�سيخة  الدكتورة  واأكدت   

البحرين مبا يجمعها من عالقات  اعتزاز مملكة  اللقاء، 

�ستى  يف  املتحدة  اململكة  مع  ووثيقة  متينة  وروابط 

لدن  من  واخلا�سة  الكبرية  العناية  تعك�س  املجالت، 

للم�سي  ال�سديقني،  البلدين  يف  احلكيمتني  القيادتني 

مبختلف اأوجه التعاون الثنائي لأفاق مزدهرة ومتميزة.

ت الأمني العام عن تقديرها ملا يقوم به املجل�س   وعربرّ

الثقايف من اأن�سطة وبرامج جت�سد احلر�س امل�سرتك على 

تبادل اخلربات العلمية والتعليمية والثقافية.

نور 

اخلليف

اأ�سامة 

الع�سفور

يا�سر 

حميدان

وزير الكهرباء واملاء - يا�شر حميدان

املوؤهالت العلمية:

- البكالوريو�س يف الإدارة املالية من جامعة ليهاي 

)Lehigh University( – الوليات املتحدة الأمريكية، 

1993م.

اخلربات الوظيفية:

- ع�سو جمل�س ال�سورى.

- لديه خربة تزيد على ع�سرين عاًما يف القطاعني 

امل�سريف واملايل يف مملكة البحرين، �سغل عدة منا�سب 

يف بنك اخلليج الدويل 1993 – 2012 ومنها:

- رئي�س ق�سم ال�ستثمار )2008 – 2012(.

- رئي�س ق�سم الدخل الثابت وم�ستقاته، تابع للخزينة 

املالية لدى ال�سركة )1995 – 2008(.

- ع�سو جمل�س اإدارة بور�سة البحرين )2010 – 

.)2016

- ع�سو جمل�س اإدارة �سركة البحرين لالأملنيوم - األبا 

.)2017(

وزير التنمية االجتماعية - اأ�شامة الع�شفور

اخلربات الوظيفية:

- 2018 الأمني العام ملجل�س ال�سورى.

- 2013 نائب الأمني العام بالأمانة العامة للتظلمات 

بوزارة الداخلية.

- ع�سو مفو�سية حقوق ال�سجناء واملحتجزين.

- عمل باملحاكم يف وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف.

تاأ�سي�سها وتدرج  العامة منذ  النيابة  - عمل بجهاز 

فيها، حتى عني رئي�ًسا بالنيابة العامة.

املوؤهالت العملية:

- يحمل �سهادة لي�سان�س احلقوق من جامعة بريوت 

العربية.

- حا�سل على درجة املاج�ستري يف القانون العام من 

جامعة اململكة.

وزيرة التنمية امل�شتدامة - نور اخلليف

اخلربات الوظيفية:

وزارة   - القت�سادية  لل�سئون  امل�ساعد  الوكيل   -

املالية والقت�ساد الوطني )2021م – حتى تاريخه(

 - القت�سادية  واملوؤ�سرات  املعلومات  اإدارة  مدير   -

وزارة املالية والقت�ساد الوطني )2019م(

- م�ست�سار اأول – Newtown Consult )2016م 

– يوليو 2018م(.
- مدير اأول ال�ست�سارات - Deloitte LLP /   اململكة 

املتحدة )2015م(.

   /  British Business Bank  – اأول  حما�سب   -

اململكة املتحدة )2015م(.

اململكة     /  Deloitte LLP ال�ست�سارات-  مدير   -

املتحدة )2014م(.

- م�ساعد مدير التدقيق – Deloitte LLP /   اململكة 

املتحدة )2008م(.

املوؤهالت العلمية:

 London School of – ماج�ستري يف القت�ساد -

Economics /   اململكة املتحدة )2008م(.
 – والقت�ساد  الريا�سيات  يف  بكالوريو�س   -

London School of Economics /   اململكة املتحدة 
)2007م(.

جميع  تويل  اأنها  الإ�سكان  وزارة  اأكدت 

واملقرتحات  وال�ستف�سارات  املالحظات 

النظام الوطني للمقرتحات  التي تردها عرب 

حيث  كبرية،  اأهمية  »توا�سل«  وال�سكاوى 

اأق�سى  يف  ب�ساأنها  الالزمة  الإجراءات  تتخذ 

املحددة  الزمنية  الفرتة  �سمن  �سرعة ممكنة 

امل�ساركة،  طبيعة  باختالف  تختلف  والتي 

ومن ثم تزويد املواطن بها، الأمر الذي ي�سهم 

املواطنني  مع  الوزارة  توا�سل  تعزيز  يف 

رفع  يف  ي�سهم  ومبا  منهم،  قريبة  ويبقيها 

ن�سبة ر�ساهم. 

املواطنني  جميع  الوزارة  ودعت   

واملنتفعني من اخلدمات الإ�سكانية واأ�سحاب 

التوا�سل  اإىل  القائمة  الإ�سكانية  الطلبات 

على  واملتوفر  »توا�سل«  نظام  عرب  معها 

bahrain. البحرين  الوطنية ململكة  البوابة 

املتاح  »توا�سل«  الإلكرتوين  والتطبيق   bh
هذا  اأن  موؤكدة   ،apps /bahrain.bh عرب 

النظام هو املن�سة التي �ستبا�سر الوزارة من 

عرب  املواطنني،  مع  التوا�سل  عملية  خاللها 

وال�ستف�سارات  املالحظات  جميع  ا�ستقبال 

يف  والعاجلة،  الإن�سانية  الر�سائل  فيها  مبا 

اإطار التحول الرقمي، ومواكبة ريادة مملكة 

ا�ستثمار  �سعيد  على  وتقدمها  البحرين 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف جمال 

التنمية امل�ستدامة، وتطبيق اأف�سل املمار�سات 

املعي�سية  الأو�ساع  حت�سني  يف  ت�سهم  التي 

واأ�سلوب حياة املواطنني واملقيمني يف اململكة.

 واأكدت الوزارة اأنها ت�ستند على فوزها، 

التميز يف  التوايل، بجائزة  ل�ست مرات على 

الوطني  النظام  �سمن  العمالء  مع  التوا�سل 

والذي  »توا�سل«،  وال�سكاوى  للمقرتحات 

الوزارة  اإليه  و�سلت  الذي  امل�ستوى  يعك�س 

لهم،  وال�ستجابة  املواطنني  مع  التفاعل  يف 

جميع  حلحلة  على  امل�ستمر  وحر�سها 

حتقيق  اأجل  من  اإليها،  ترد  التي  املالحظات 

العمل احلكومي  تطوير  ال�ستمرار يف  هدف 

على  قادًرا  اخلدمي  القطاع  يجعل  مبا 

�سرعة  يف  املرحلة  ملتطلبات  ال�ستجابة 

الإجناز وجودة اخلدمة.

خالل زيارته ملركز ال�شيخ جابر ال�شحي يف باربار ومركز البديع ال�شحي... رئي�س االأعلى لل�شحة:

تعزيز التوا�شل املبا�شر بني طبيب االأ�شرة ومتلقي اخلدمة 
اأكد الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الت�سيري  م�سروع  اأنرّ  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

م�سروًعا  يعد  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  الذاتي 

وطنًيا رائًدا وطموًحا لتعزيز جودة اخلدمات ال�سحية 

الوقائية والعالجية املقدمة يف الرعاية ال�سحية الأولية 

من خالل حتقيق نهج ال�ستمرارية وال�سمولية من قبل 

طبيب الأ�سرة للمري�س وعائلته وتوفري حرية اختيار 

لتح�سني  التناف�سية  وتعزيز  ال�سحية  الرعاية  مقدم 

جودة اخلدمات.

اأنرّ حكومة مملكة البحرين ل تاألو جهًدا يف  وتابع 

�سبيل تقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية وحتقيق التغطية 

�ساحب  ح�سرة  توجيهات  اإطار  يف  ال�ساملة  ال�سحية 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ل�ساحب  امل�ستمرة  واملتابعة  اهلل ورعاه،  م حفظه  املعظرّ

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، مبا ي�سب يف تطوير 

منظومة اخلدمات ال�سحية يف جميع حمافظات مملكة 

ال�سامل  التطوير  مبادرات  مع  يتما�سى  ومبا  البحرين 

التي ي�سهدها القطاع ال�سحي يف اململكة.

ال�سيخ  طبيب  الفريق  معايل  قام  الإطار،  هذا  ويف 

تفقدية  ميدانية  بزيارة  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

ال�سحي  ال�سيخ جابر  اإىل مركز  )الإثنني(  اأم�س  �سباح 

يف منطقة باربار باملحافظة ال�سمالية، والذي يعمل على 

مدار 24 �ساعة �سمن 9 مراكز �سحية مماثلة مبختلف 

حمافظات اململكة، ويقدم العديد من اخلدمات والربامج 

ميدانية  بجولة  معاليه  قام  حيث  املتميزة،  ال�سحية 

املتميز  بامل�ستوى  م�سيًدا  املركز،  اأق�سام  �سملت خمتلف 

للمركز وجاهزيته العالية على جميع امل�ستويات.

كما قام بزيارة مركز البديع ال�سحي �سمن �سل�سلة 

باملحافظة  ال�سحية  املراكز  من  لعدد  معاليه  زيارات 

لتطبيق  ال�ستعدادات  على  الوقوف  اإطار  ال�سمالية يف 

م�سروع الت�سيري الذاتي ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية 

يف املحافظة ال�سمالية، حيث من املوؤمل اأن يتم الإعالن 

طبيبك«  »اخرت  برنامج  يف  الت�سجيل  باب  فتح  عن 

لأهايل املحافظة خالل الفرتة القادمة، والذي متَّ ال�سروع 

يف  وذلك  املحرق،  حمافظة  يف  اأوىل  كمرحلة  بتطبيقه 

اإطار اخلطة املو�سوعة لتعميم هذا امل�سروع الرائد على 

الختيار  حرية  يكفل  ومبا  اململكة،  حمافظات  جميع 

وال�ستدامة وي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن.

ومن جانبه، اأكد الدكتور عبدالوهاب حممد رئي�س 

خطوات  على  الأولية  ال�سحية  الرعاية  اأمناء  جمل�س 

الذاتي  الت�سيري  برنامج  اإطار  يف  املو�سوعة  العمل 

مراكز  اإىل  ال�سحية  املراكز  حتويل  يف  يتمثل  الذي 

الرعاية  خدمات  جودة  حت�سني  اأجل  من  الإدارة  ذاتية 

ال�سحية، حيث يهدف امل�سروع اإىل منح املواطن حرية 

جودة  لتطوير  عالجية  م�سارات  وتوفري  الختيار 

اخلدمات  مقدمي  بني  والتوا�سل  والتن�سيق  اخلدمات 

وال�ستخدام  القرار  اتخاذ  وعمليات  الرقابة  وحت�سني 

الأمثل للموارد املالية والب�سرية.

جواد  ال�سيد  جليلة  الدكتورة  اأكدت  وبدورها، 

اأنرّ  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س 

برنامج »اخرت طبيبك« يهدف لزيادة ر�سا امل�ستفيدين 

من اخلدمات وا�ستمراريتها وتعزيز اخلدمات الوقائية 

مبتابعة  تبني  حيث  الأمرا�س،  عن  املبكر  والك�سف 

ب�سكل  الربنامج  تطبيق  وبعد  قبل  ال�سحية  املوؤ�سرات 

جتريبي يف عدد من املراكز، زيادة ن�سبة الك�سف املبكر 

من  للمرتددين  ال�سكري  ومر�س  الدم  �سغط  لرتفاع 

ن�سبة  زادت  كما  فوق،  وما  عاًما   40 العمرية  الفئة 

الك�سف املبكر لرتفاع ن�سبة الدهون ولفح�س �سرطان 

الربو�ستاتا للرجال للفئة العمرية 50 عاًما، والك�سف 

 40 العمرية  الفئة  من  للن�ساء  الثدي  ل�سرطان  املبكر 

د جناح الربنامج يف حتقيق الأهداف  عاًما، وهذا ما يوؤكرّ

املن�سودة.

»االإ�شكان«: ا�شتقبال اال�شتف�شارات والر�شائل االإن�شانية العاجلة عرب نظام »توا�شل«

حفًظا حلقوق املواطنني ومنًعا ال�شتغالل العامل قبل اإ�شدار الت�شريح.. »�شوق العمل«:

مدة جتربة العامل املنزيل تبداأ بعد اإ�شدار ت�شريح العمل وال تقل عن 3 اأ�شهر
اأكدت هيئة تنظيم �سوق العمل �سرورة ا�ستكمال كافة 

اإجراءات اإ�سدار ت�سريح العمل للعامل املنزيل، م�سددة على 

العمل  قبل �سدور ت�سريح  العامل لفرتة جتربة  اإخ�ساع 

ُيعد خمالفًة �سريحة للقانون ت�ستوجب امل�ساءلة القانونية 

ل�سنة   )19( رقم  قانون  من   )23( املادة  لأحكام  طبًقا 

2006 ب�ساأن تنظيم �سوق العمل وتعديالته، عالوة على 

با�سمه  امل�سجل  العمل  �ساحب  حق  على  ال�سلبي  تاأثريها 

العامل.

واأ�سافت باأنه وعطًفا على التعميم ال�سادر من الهيئة 

اإىل مكاتب توظيف العمالة املنزلية يوم اخلمي�س املا�سي، 

يف  تلقت  اأنها  تو�سح  اأن  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  تودرّ 

الفرتة الأخرية �سكاوى عدد من املواطنني ب�ساأن اإرجاعهم 

املكاتب  التوظيف وتاأخر بع�س  اإىل مكاتب  عمالة منزلية 

يف ا�ستكمال اإجراءات نقل العامل املنزيل اإىل �ساحب عمل 

الآخر )اجلديد(، مما ي�سبب �سرًرا للمواطن )�ساحب العمل 

عمل  ت�سريح  على  احل�سول  من  متكنه  لعدم  ال�سابق( 

اإ�سايف ل�ستقدام عامل منزيل اآخر.

 كما تبنيرّ من خالل ال�سكاوى املقدمة من املواطنني عن 

العامل املنزيل  التي ثبت فيها ترك  وجود بع�س احلالت 

للعمل باملخالفة ل�سروط الت�سريح )الهروب( من امل�ستخدم 

قبل اإ�سدار ت�سريح العمل ونقل العامل ب�سكل نهائي، مما 

يحمل �ساحب العمل الذي قام باإرجاع العامل لاللتزامات 

�سبهة  ب�ساأن  �سكاوى  للهيئة  وردت  كما  بذلك،  اخلا�سة 

ا�ستغالل بع�س املكاتب للعمالة املنزلية املرجعة وت�سغيلهم 

بنظام ال�ساعة واليوم وال�سهر.

على  للمحافظة  حر�سها  حيث  من  الهيئة:  وتابعت 

مبخاطبة  الهيئة  قامت  فقد  العمل،  اأطراف  جميع  حقوق 

لتجنب  وتنبيههم  املنزلية  العمالة  توظيف  مكاتب  جميع 

امل�ساءلة القانونية على ال�سكاوى امل�سار اإليها.

ت�سريح  �سدور  بعد  التجربة  بفرتة  يتعلق  فيما  اأما 

العمل على عدم وجود  فاأكدت هيئة تنظيم �سوق  العمل، 

اأي تغيري ب�ساأنها، م�سيفة اأن فرتة التجربة - بعد �سدور 

املنزلية  للعمالة  الثالثي  العقد  لبنود  وفًقا   - الت�سريح 

ومدتها ل تقل عن 3 �سهور، حيث يتحمل مكتب التوظيف 

تعوي�س �ساحب العمل يف حال اإرجاع العامل املنزيل اأو 

الت�سريح  ل�سروط  باملخالفة  للعمل  املنزيل  العامل  ترك 

)الهروب(، خالل هذه الفرتة.

على  التام  حر�سها  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  وتوؤكد 

�ساحب  بني  فيما  )العمالية(  التعاقدية  العالقة  ا�ستقرار 

جميع  حقوق  �سمان  خالل  من  املنزيل،  والعامل  العمل 

اأطراف العالقة، وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات القانونية، 

مما ت�سهم يف تبديد اأ�سباب ترك العمل باملخالفة ل�سروط 

الت�سريح )الهروب(، اأو المتناع عن العمل، وو�سع اآلية 

لتعوي�س �ساحب العمل جراء ذلك.

ومن بني الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حلفظ حقوق 

للعمالة  الثالثي  العقد  تطبيق  العمل،  اأطراف  وواجبات 

املنزلية، وهو عقد اإلزامي لتنظيم العالقة بني اأطراف العمل 

الأ�سرة، ومكتب التوظيف،  الثالثة )�ساحب العمل - رب 

والعامل اأو العاملة املنزلية(، لتفادي اأي �سوء فهم قد ين�ساأ 

اأو اأية خالفات وكذلك ملنع �سوء ال�ستغالل من قبل اأي طرف 

من اأطراف العمل لالآخر، كما حر�ست الهيئة بالتعاون مع 

م�سرف البحرين املركزي وجمعية التاأمني البحرينية على 

اإطالق نظام التاأمني الختياري على العمالة املنزلية بهدف 

توفري اأكرب قدر من احلماية ل�ساحب العمل والعامل املنزيل 

التاأمني بعد  وتعوي�سهم وفق املنافع املقررة يف بولي�سة 

�سوق  تنظيم  هيئة  ونوهت  عليه.  املوؤمن  احلدث  وقوع 

العمل اإىل اأهمية ح�سر التعامل مع مكاتب توظيف العمالة 

من  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  قبل  من  املرخ�سة  املنزلية 

حتديثها  يتم  والتي  املعتمدة  القائمة  على  الطالع  خالل 

.www.lmra.bh اأ�سبوعًيا على املوقع الإلكرتوين للهيئة
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»تكاف�ؤ الفر�ص« بامل�ؤ�س�سة امللكية ت�ستعد 

للم�ساركة بجائزة الأمرية �سبيكة لتقدم املراأة

بامل�ؤ�س�سة  الفر�ص  تكاف�ؤ  جلنة  عقدت 

امللكية لالأعمال الإن�سانية اجتماعها الدوري 

نائب  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة  مدير  برئا�سة 

عقيل  حممد  الفر�ص  تكاف�ؤ  جلنة  رئي�ص 

الع��سي، ملناق�سة مبادرات اللجنة وخطة 

امل�ؤ�س�سة  وت�جهات  يت�افق  مبا  عملها 

مع  الفاعلة  وم�ساركتها  ال�سرتاتيجية 

املجل�ص الأعلى للمراأة.

اللجنة  رفعت  الجتماع  م�ستهل  ويف   

ال�سيد  م�سطفى  الدكت�ر  وتقدير  حتيات 

لالأعمال  امللكية  للم�ؤ�س�سة  العام  الأمني 

امللكي  ال�سم�  �ساحبة  اإىل  الإن�سانية 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية 

ما  على  للمراأة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص 

للمراأة  وتط�ير  اهتمام  من  �سم�ها  ت�ليه 

البحرينية ك�نها ال�سريك الفاعل يف عملية 

العزيز، م�سيًدا  ال�طن  لهذا  البناء والتقدم 

جلائزة  ال�سابعة  الدورة  اأعمال  بتد�سني 

والتي  البحرينية،  املراأة  لتقدم  �سم�ها 

مل�ؤ�س�سات  العمل  اأطر  ر�سم  يف  ت�سهم 

من  والأهلي،  واخلا�ص  احلك�مي  القطاع 

املراأة  لتقدم  الداعمة  العمل  برامج  خالل 

واإ�سراكها يف م�سرية التنمية.

 وناق�ست اللجنة ا�ستعدادات امل�ؤ�س�سة 

ال�سم�  �ساحبة  جلائزة  والرت�سح  للتقدم 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  امللكي 

دورتها  يف  البحرينية  املراأة  لتقدم  خليفة 

العمل  فريق  ت�سكيل  مت  حيث  ال�سابعة، 

مبا  واملبادرات  الإجنازات  ح�سر  يف  للبدء 

ملا  للجائزة،  التقدم  معايري  مع  يت�افق 

يف  كبرية  اأهمية  من  اجلائزة  هذه  متثله 

والتفاعل  باملراأة،  اخلا�سة  املبادرات  دعم 

للنه��ص  ال�طنية  اخلطة  مع  احلقيقي 

بع�ص  مناق�سة  مت  كما  البحرينية،  باملراأة 

املراأة،  دعم  اإىل  الهادفة  اجلديدة  املبادرات 

واأهمية تنفيذها خالل الفرتة املقبلة.

وزير التجارة يلتقي وزير القت�ساد اللبناين

امل�ؤمتر  اأعمال  انطالق  هام�ص  على 

التجارة  ملنظمة  ع�سر  الثاين  ال�زاري 

والتجارة  ال�سناعة  وزير  اجتمع  العاملية 

وال�سياحة رئي�ص وفد مملكة البحرين زايد 

بن را�سد الزياين ب�زير القت�ساد والتجارة 

باجلمه�رية اللبنانية اأمني �سالم، بح�س�ر 

ال�كيل  خليفة  اآل  �سلمان  بن  حمد  ال�سيخ 

واخلارجية،  املحلية  للتجارة  امل�ساعد 

وذلك مبدينة جنيف، جرى خالل الجتماع 

ذات  وامل��س�عات  الق�سايا  من  عدد  بْحَث 

والعالقات  القت�سادي  بالقطاع  ال�سلة 

الثنائية بني البحرين ولبنان.

ال�زير  ا�ستعر�ص  اللقاء  وخالل 

يف  وال�ستثماري  القت�سادي  املناخ 

املي�سرة  والإجراءات  البحرين  مملكة 

امل�قرة  البحرين  حك�مة  تتبعها  التي 

لإقامة  املنا�سبة  الأج�اء  ت�فري  �سبيل  يف 

م�سرًيا  البالد،  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع 

الق�انني والت�سريعات  يف هذا ال�سدد على 

يف  العاملية  واملتطلبات  تتما�سى  التي 

وامل�ساريع  ال�ستثمارات  حماية  جمال 

املختلفة. القت�سادية 

النعيمي يكّرم مدر�ستني فازتا بجائزتي

 املدر�سة الذهبية والن�ساط الذهبي

ا�ستقبل الدكت�ر ماجد بن علي النعيمي 

مدر�ستي  مديرتي  والتعليم،  الرتبية  وزير 

حمد  ومدينة  للبنات  الإعدادية  زن�بيا 

املدر�ستني  ف�ز  للبنات، مبنا�سبة  الإعدادية 

بجائزتي املدر�سة الذهبية والن�ساط الذهبي 

يف فعاليات الدورة الثانية لالأ�سب�ع العربي 

العربية  املنظمة  نظمته  الذي  للربجمة، 

للرتبية والثقافة والعل�م )األك�س�(، والذي 

وحماية  ال�سطناعي  )الذكاء  عن�ان  حمل 

البيئة(، و�سارك فيه اأكرث من ملي�ين طالب 

وطالبة، واأكرث من )50( معلًما ومعلمة من 

)17( دولة عربية.

وخالل اللقاء، ا�ستمع ال�زير اإىل �سرح 

امل�ساريع  ح�ل  املدر�ستني  مديرتي  من 

املتقدمة  واملراكز  امل�سابقة،  لهذه  املقدمة 

التي ح�سلت عليها املدر�ستان على م�ست�ى 

مملكة البحرين، حيث فازت املدر�ستان يف 

من  ب��سفهما  الذهبية،  املدر�سة  م�سابقة 

اجلائزة،  جمال  يف  ن�ساطاً  املدار�ص  اأكرث 

ويف م�سابقة الن�ساط الذهبي، فازت مدر�سة 

م�سروع  عن  للبنات  الإعدادية  زن�بيا 

الأحف�رية(،  الطاقة  على  العتماد  )عدم 

للبنات عن  الإعدادية  ومدر�سة مدينة حمد 

م�سروع )م�سابقة ت�ع�ية - املحافظة على 

الذهبي  الفريق  م�سابقة  يف  اأما  البيئة(، 

مدر�سة  ففازت  طالبي،  م�سروع  لأف�سل 

م�ساريع  عن  للبنات  الإعدادية  زن�بيا 

حياة(  الزراعة  و)فريق  ت�ستحق(  )بيئتي 

و)مبدعات املاين كرافت(.

ال�زير باجله�د  اأ�ساد  املنا�سبة،  وبهذه 

ومنت�سبات  اإدارتي  قبل  من  املبذولة 

املتقدمة،  املراكز  هذه  لتحقيق  املدر�ستني 

م�ؤكداً حر�ص ال�زارة على تط�ير مناهجها 

بالذكاء  تتعلق  م��س�عات  وت�سمينها 

الطلبة  اإك�ساب  نح�  �سعياً  ال�سطناعي، 

وبناء  والع�سرين،  ال�احد  القرن  مهارات 

اإبداعية،  اأفكار  اإنتاج  على  قادرة  كفاءات 

متمنياً للجميع املزيد من النجاح والتمّيز.

العربي  الأ�سب�ع  اأن  بالذكر  اجلدير 

بثقافة  النه��ص  اإىل  يهدف  للربجمة 

الربجمة والبتكار والإبداع الّرقمي وريادة 

العربي،  العامل  يف  الّنا�سئة  لدى  الأعمال 

تعزيز  على  واملعلمني  الطلبة  وم�ساعدة 

واأ�ساليب  مفاهيم  ا�ستيعاب  على  قدراتهم 

تعليمية  بيئة  وت�فري  احلديثة،  التقانات 

تعليم  يف  ي�ساعد  وي�سري،  ممتع  باأ�سل�ب 

ة  وخا�سّ الأعمار،  لكل  الربجمة  اأ�سا�سيات 

النا�سئني منهم، لتك�ن فر�سة اأمامهم لفتح 

�سات جديدة عرب اإ�سراكهم  اآفاق نح� تخ�سّ

مب�سابقات الربجميات ال�سّيقة واملمتعة.

م�ؤكدة اأهمية ال�ستمرار يف تقدمي من�ذج عربي فريد يف حفظ الرتاث و�س�نه

ال�سيخة مي ت�سارك يف احتفالية اإطالق اإربد عا�سمة الثقافة العربية 

البحرين حتتفل بالي�م العاملي للمتربعني بالدم.. »ال�سحة«:

ت�سجيع تنظيم حمالت وا�سعة للتربع بالدم لالإ�سهام يف اإنقاذ الأرواح

بالي�م  الحتفال  العامل،  دول  البحرين  مملكة  ت�سارك 

لزيادة  عام،  كل  من  ي�ني�   14 يف  بالدم  للتربع  العاملي 

املاأم�نة،  الدم  ومنتجات  املاأم�ن  الدم  اإىل  باحلاجة  ال�عي 

ولت�جيه ال�سكر اإىل املتربعني بالدم ط�عًيا، عرفاًنا وتقديًرا 

لهم.

هذا  بالدم  للتربع  العاملي  بالي�م  الحتفال  ويقام   

العام حتت �سعار »التربع بالدم بادرة ت�سامن.. �سارك 

بالدم  الأرواح«، بهدف �سكر املتربعني  يف اجلهد واأنقذ 

يف العامل والعمل على اإذكاء ال�عي على نطاق اأو�سع 

مقابل؛  بانتظام ودون  بالدم  التربع  اإىل  احلاجة  ب�ساأن 

للحفاظ  ال�سنة  مدار  على  بالدم  بالتربع  اللتزام  اإىل  احلاجة  واإبراز 

اأمام اجلميع  اإتاحة نقل الدم املاأم�ن  على الإمدادات الكافية وحتقيق 

يف ال�قت املنا�سب؛ والعرتاف بقيمة التربع الط�عي بالدم دون مقابل 

يف تعزيز الت�سامن املجتمعي والتما�سك الجتماعي، والرتويج لهذه 

القيمة؛ واإذكاء ال�عي ب�سرورة زيادة ال�ستثمار من جانب احلك�مات 

لبناء نظام وطني م�ستدام وقادر على التكّيف لالإمداد بالدم، وزيادة 

جمع التربعات بالدم من املتربعني دون مقابل بالدم.

الدم  بت�فري  البحرين  مملكة  يف  املركزي  الدم  بنك  ويق�م   

�سمان  مع  واملحتاجني  املر�سى  جلميع  كافية  بكميات  وم�ستقاته 

�ُسبل  جميع  ت�فري  وكذلك  الأمرا�ص،  من  وخل�ه  الدم  نقل  �سالمة 

الراحة املطل�بة للمتربعني بالدم.

 وُيعد بنك الدم املركزي يف مملكة البحرين واحًدا من 

بن�ك الدم على م�ست�ى العامل يف ت�فري كافة الحتياجات 

الرئي�سي  امل�سدر  وه�  ذاتية،  ب�س�رة  وم�ستقاته  الدم  من 

مملكة  يف  امل�ست�سفيات  جلميع  وم�ستقاته  الدم  لت�فري 

البحرين.

واملتربعني  التربع  حمالت  من  البنك  وي�ستفيد   

احتياجات  تلبية  خالل  من  املركزي  الدم  بنك  داخل 

يف  امل�ست�سفيات  جلميع  وم�ستقاته  الدم  من  املر�سى 

البحرين. مملكة 

يف  بالدم  التربع  حمالت  خالل  من  املركزي  الدم  بنك  وي�سعى   

الداخل واخلارج اإىل ك�سب املزيد من الأ�سخا�ص ممن لديهم ال�ستعداد 

لالإ�سهام يف اإنقاذ الأرواح من خالل التربع بالدم ب�سكل م�ستمر ورفع 

ثقافة التربع بالدم بانتظام بني اأفراد املجتمع يف مملكة البحرين.

على  وحثه  البحريني  املجتمع  بت�عية  ال�سحة  وزارة  وتق�م   

وا�سعة  حمالت  تنظيم  على  الت�سجيع  يف  وامل�ساهمة  بالدم،  التربع 

يف جميع مناطق مملكة البحرين جلمع اأكرب عدد ممكن من املتربعني 

للمحتاجني واملر�سى  الدم  ت�فري  ي�سهم ب�س�رة جلية يف  بالدم، مبا 

وحتقيق الكتفاء الذاتي داخل مملكة البحرين وجتنب ا�سترياد دماء 

من اخلارج.

بنت  مي  ال�سيخة  �ساركت 

هيئة  رئي�سة  خليفة  اآل  حممد 

يف  والآثار  للثقافة  البحرين 

حفل اإطالق اإربد عا�سمة الثقافة 

امل�افق  الأحد  م�ساء  العربية 

باململكة  2022م  ي�ني�   12

اأقيم  والذي  الها�سمية  الأردنية 

�ساحب  ح�سرة  من  برعايٍة 

ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة 

ناب عن جاللته  احل�سني، حيث 

ب�سر  الأردين  ال�زراء  رئي�ص 

املدير  وبح�س�ر  اخل�ساونة 

للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 

الدكت�ر  والعل�م  والثقافة 

حممد ولد اإعمر ووزيرة الثقافة 

اإ�سافة  النّجار،  هيفاء  الأردنية 

اإىل عدد من ال�زراء وامل�س�ؤولني 

دبل�ما�سية  و�سخ�سياٍت 

وثقافيٍة رفيعة من داخل الأردن 

وخارجها. 

قالت  املنا�سبة  وبهذه 

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة 

العربي  وطننا  »مدن  خليفة: 

وتاريخنا  تراثنا  يحفظ  ما  هي 

يف  ت�ساهم  التي  وح�ساراتنا 

وم�ستقبلنا،  حا�سرنا  ارتقاء 

وذلك فنحن �سعيدون اأن ن�سارك 

باململكة  اإربد  مدينة  الي�م 

منجزاتها  الها�سمية  الأردنية 

مقّدمة  والثقافية«.  احل�سارية 

على  ولإربد  لالأردن  تهانيها 

الثقافة  اأن  وم�ؤكدة  املكانة  هذه 

الرثي  احل�ساري  للقاء  �سانعة 

خ�س��ساً بعدما عّطلت اجلائحة 

الثقافية يف  الأن�سطة  الكثري من 

العامل. 

يف  »ن�ستذكر  واأ�سافت: 

مدينة  حققته  ما  املنا�سبة  هذه 

قبل  اختيارها  مت  التي  املنامة 

للثقافة  عا�سمة  �سن�ات  ع�سر 

العربية، وعلى مدار ال�سن�ات مل 

عربي  تقدمي من�ذج  تت�قف عن 

الرتاث  و�س�ن  حفظ  يف  فريد 

والذاكرة الإن�سانية«. 

ع�ا�سم  بربنامج  واأ�سادت 

عليه  تق�م  الذي  العربية  الثقافة 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

يعزز  والذي  )األك�س�(،  والعل�م 

مكانة املدن وما تكتنزه من تراث 

يف  ي�ساهم  مادي  وغري  مادي 

امل�ستدامة وجذب  التنمية  حتقيق 

العامل  ويعّرف  ن�عية  �سياحة 

من  الأوطان  متتلكه  ما  على 

مق�مات وم�اقع واآثار. 

الفتتاح،  حفل  وقبيل 

�ساركت ال�سيخة مي بنت حممد 

اآل خليفة يف اجلل�سة احل�ارية 

»ق�س�ص جناح اإبداعية اأردنية« 

بح�س�ر وزيرة الثقافة الأردنية 

مداخلة  وقّدمت  النجار،  هيفاء 

الرتكيز  اأهمية  على  فيها  اأكدت 

على الإبداع يف �سناعة الثقافة، 

يف  الثقايف  باحلراك  م�سيدة 

الها�سمية.  الأردنية  اململكة 

اجلل�سة حماور ح�ل  وت�سمنت 

ال�سناعات الثقافية، مكانة املبدع 

وعاملياً  وعربياً  حملياً  الأردين 

ح�سرت  ثم  والتن�ع.  والثقافة 

افتتاح معر�ص الل�حات الزيتية 

للع�ا�سم العربية للثقافة. 

اإربد  اإطالق  حفل  وت�سمن 

عا�سمة الثقافة العربية 2022 

الكندي  م�سرح  ا�ست�سافه  الذي 

من  عدد  اإلقاء  الريم�ك  بجامعة 

مكانة  على  اأكدت  التي  الكلمات 

وتاريخها  الثقافية  اإربد  مدينة 

اإ�سافة  وتراثها العربي الأ�سيل، 

اأهمية العتناء  الرتكيز على  اإىل 

وتنميتها  العربية  بالثقافة 

من  الطرق.  ب�ستى  وتعزيزها 

ت�سليم  مرا�سم  انطلقت  ذلك  بعد 

العا�سمة  حلم«  »بيت  راية 

2022م  لعام  للثقافة  العربية 

العا�سمة  عا�سمة  اأربد  اإىل 

العربية للثقافة لعام 2022م. 

اأوبريت  تقدمي  احلفل  و�سهد 

والذي  احلياة«  اأقح�انة  »اإربد 

ا�ستعر�ص تاريخ اململكة الأردنية 

خمتلفة  فرتات  خالل  الها�سمية 

منذ اآلف ال�سنني وحتى املنجزات 

عام  املائة  خالل  احل�سارية 

املنجزات  تلك  وا�ستمرار  املا�سية 

والع�سرين.  ال�احد  القرن  يف 

وت�سمنت الحتفالية كذلك فقرات 

للدول  وم��سيقية وطنية  غنائية 

العربية قّدمها الفنانان الأردنيان 

الزميلي،  واأحمد  ب�سار  حممد 

اإ�سافة اإىل عر�ص م�ساهد ب�سرية 

طلبة  تقدمي  من  وعربية  وطنية 

قّدمت فرق  الريم�ك، كما  جامعة 

مقط�عات مزجت  اأردنية  �سعبية 

ما بني امل��سيقى ال�سعبية الأ�سيلة 

لالأردن والدبكة امل�سه�رة.

�سمن خطة التح�ل الرقمي للخدمات املقدمة للجمه�ر

وزير امل�ا�سالت يد�سن نظام بريد البحرين الإلكرتوين اجلديد للربيد املحلي

امل�ا�سالت  وزارة  لروؤية  امتداًدا 

وت�فري  التعاون  تعزيز  يف  والت�سالت 

�سه�لة  يف  ت�سهم  التي  الإلكرتونية  اخلدمات 

كمال  املهند�ص  قام  املعامالت،  اإجناز  و�سرعة 

والت�سالت  امل�ا�سالت  وزير  حممد  اأحمد  بن 

بتد�سني نظام بريد البحرين الإلكرتوين اجلديد 

ا من قبل احتاد  للربيد املحلي وامل�سمم خ�سي�سً

م�ستخدم  كاأول  البحرين  ململكة  الدويل  الربيد 

 Domestic Postal System للربنامج 

.))DPS
وبهذه املنا�سبة �سرح ال�زير اأنه تاأتي هذه 

اخلدمات  لت�فري  ال�زارة  �سمن خطة  املبادرة 

اجلهات  بني  التعاون  وتعزيز  الإلكرتونية 

للجمه�ر،  املقدمة  اخلدمات  لتي�سري  احلك�مية 

املتكامل  البحرين  بريد  نظام  تد�سني  مت  حيث 

بالتن�سيق مع احتاد الربيد الدويل والذي ي�سهم 

املعامالت  اجناز  و�سرعة  و�سه�لة  دقة  يف 

ويهدف اإىل اأمتتة اخلدمات املقدمة يف اأقل فرتة 

زمنية بالدقة والكفاءة املطل�بة وفق م�ؤ�سرات 

الأداء الدولية.

التتبع  خدمات  حت�سني  »مت  اأ�ساف:  كما 

الربنامج  وتط�ير  للبعثية  والدويل  الداخلي 

وحت�سني  كفاءة  لرفع  الربيد  ل�سعاة  املحم�ل 

اإىل جانب ربط النظام  خدمات بريد البحرين، 

املعل�مات  لتبادل  الدويل  الربيد  احتاد  ب�سبكة 

خدمات  تقدمي  م�ست�ى  لرفع  تلقائي  ب�سكل 

الربيد يف مملكة البحرين عاملًيا«.

�س�ف  النظام  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 

ي�ساعد على تط�ير بع�ص معايري تقييم مراكز 

اخلدمه احلك�مية التي �ست�ؤهل بريد البحرين 

احلك�مي  التكامل  معايري  من  املزيد  لتحقيق 

�سمن  امل�ستمر  والتح�سني  العمليات  كفاءة  و 

املرحله  التقييم يف  معايري  لجتياز  التح�سري 

القادمه )تقييم 4( والتي �س�ف تزيد من فر�ص 

الف�ز يف العام القادم باإذن اهلل. هذا وقد فاز بريد 

البحرين يف تقييم مراكز اخلدمه احلك�مية يف 

دورته الثالثه )تقييم 3( بخم�ص دروع ذهبية 

يف عدد من مراكز الربيد )�سند والرفاع وبديع 

ومدينه حمد وجممع البحرين( والدرع الف�سي 

يف مركز بريد �سرتة.

امل�ا�سالت  وزير  ا�ستمع  الزيارة،  وخالل 

اإدارة  قبل  من  مف�ساًل  �سرًحا  اإىل  والت�سالت 

نظم املعل�مات وم�ست�سار احتاد الربيد الدويل 

الربيد،  خدمات  تط�ير  يف  اإجنازه  مت  عما 

م�ؤكدين له حر�ص بريد البحرين لتقدمي اأف�سل 

اخلدمات للعمالء.

نظم  مدير  الن�سف  جا�سم  وفاء  و�سّرحت 

لربيد  خا�ص  نظام  ت�سميم  مت  باأن  املعل�مات 

واخلدمات  املحلي  الربيد  لعمليات  البحرين 

احلك�مية  للجهات  املقدمة  الإلكرتونية 

العالقة بب�ابة هيئة املعل�مات  واجلهات ذات 

التتبع  عملية  لتح�سني  الإلكرتونية  واحلك�مة 

اأداء  كفاءة  ولرفع  والدولية  املحلية  للبعائث 

العاملي  الربيدي  الإحتاد  لدى  البحرين  بريد 

وم�ؤ�س�سات الربيد الدولية.

بال�سكر  ال�زير  ت�جه  الزيارة  ختام  ويف 

اجلزيل للعاملني يف بريد البحرين واإدارة نظم 

قام�ا  الذي  الالحمدود  اجلهد  على  املعل�مات 

تقدميها  يتم  التي  اخلدمات  جميع  لتط�ير  به 

للعمالء ومتابعة �سري العمل يف جميع الأفرع.

وزير املوا�صالت

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12120/pdf/INAF_20220614014857515.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/965486/News.html
https://www.alayam.com/online/local/965456/News.html
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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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يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

اأقرت حمكمة التمييز حكما نهائيا 

مب�صادرة 250 األف دينار، من متهم 

عن  دينار   1000 وتغرميه  عربي 

غ�صل  قانون  اأحكام  خمالفة  تهمة 

والقرار  ــاب  الإره ومتويل  ــوال  الأم

عن  الإف�صاح  نظام  ب�صاأن  الــوزاري 

مل  باأن  اجلمركية،  بالدوائر  الأموال 

مالية  مبالغ  من  يحوزه  عما  يف�صح 

عند �صوؤاله من قبل �صابط اجلمارك.

كما  الواقعة  تفا�صيل  وتعود 

واطماأنت  املحكمة  يقني  يف  ا�صتقرت 

الأوراق  مــن  م�صتخل�صة  ــه  ــي اإل

تتح�صل يف اأنه بيوم الثالثاء املوافق 

املتهم  قــدوم  ــان  واأب  6 /7 /2021

طريق  عن  البحرين  ململكة  »عربي« 

مروره  ولدى  فهد  امللك  ج�صر  منفذ 

�صابط  ا�صتوقفه  اجلمارك  بنقطة 

الالزمة  الإجــراءات  لتخاذ  اجلمارك 

للمتهم  �صوؤاله  ــذاك  اآن وجــه  حيث 

يرغب  اأموال  ثمة  لديه  كان  اإذا  عما 

نافيا  املتهم  ليجيب  عنها  بالإف�صاح 

دون اأن يف�صح عن حمله ملبلغ نقدي 

ال�صابط  با�صر  ثم  ومن  مبركبته، 

املركبة  تفتي�ش  عملية  الذكر  �صالف 

التي ي�صتقلها املتهم وعرث على مبلغ 

بني  املوجود  الدرج  يف  خمباأ  نقدي 

املقعدين الأماميني للمركبة وعليه مت 

�صبط املبلغ واتخاذ الإجراءات الالزمة 

اإدارة  اإىل  البالغ  واإحالة  ذلك  ب�صاأن 

التحريات املالية اإىل اأن مت ا�صتجواب 

العامة  النيابة  بتحقيقات  املتهم 

والتي واجهته باملبلغ امل�صبوط ومت 

حيث  العد  اآلة  بوا�صطة  اأمامه  عده 

بـ2،499،500  قدره  املبلغ  اأن  ثبت 

واأربعمائة  )مليونان  �صعودي  ريال 

وخم�صمائة  األفا  وت�صعون  وت�صعة 

اإيــداع  مت  ثم  ومن  �صعودي(  ريــال 

بنيابة  اجلنائية  الأمانات  يف  املبلغ 

الإي�صال  اإرفــاق  مع  الأحكام  تنفيذ 

الدال على ذلك.

بــاإدارة  اأول  ــالزم  م �صهد  كما 

ورود  واأبان  باأنه  املالية  التحريات 

�صالفة  لالإدارة  الواقعة  ب�صاأن  البالغ 

بتحرير  ــه  ــراءات اإج با�صر  البيان 

حم�صر للمتهم اأفاد فيه باأنه مل يبلغ 

اإ�صافة  ارتباكه،  ب�صبب  املبلغ  عن 

حول  الالزمة  بالتحريات  لقيامه 

اأن املتهم  الواقعة والتي تو�صلت اإىل 

بحوزته  التي  الأموال  عن  يف�صح  مل 

املفرو�صة  ال�صريبة  تفادي  بغاية 

اململكة  يف  البنكية  التحويالت  على 

على  واحل�صول  ال�صعودية  العربية 

�صعر �صريبة اأقل يحقق له ربح اأكرب.

يف  بينت  العامة  النيابة  وكانت 

عن  يف�صح  مل  اأنه   2021 يوليو   6

الأموال التي بحوزته عند �صوؤاله من 

قبل �صابط اجلمارك وهو مبلغ نقدي 

�صعودي،  ريال   2،499،500 يبلغ 

الدوائر  عرب  اإدخالها  عند  ــك  وذل

اجلمركية.

تغرمي متهم عربي

 ملخالفة اأحكام قانون غ�سل الأموال

بعدما ا�ستوىل على 1800 دينار من ح�ساب زوجته 

حكم نهائي ب�سجن موظف �سابق يف بنك 3 �سنوات 

يف  يعمل  ــان  ك زوج  ا�صتغل 

وبحكم  �صنوات  عدة  منذ  البنك  اأحد 

عالقتهما الزوجية، اإذ كانت الزوجة 

املعامالت  بع�ش  اإجراء  منه  تطلب 

بع�ش  لها  يجلب  ــان  وك املالية 

اأنه وبعد فرتة  اإل  الأوراق ومتهرها 

الأوراق  تلك  بجلب  يقوم  ل  اأ�صبح 

من  مالية  مبالغ  بخ�صم  وتفاجاأت 

ح�صابها قدرت بـ1800 األف دينار. 

اأم�ش الثنني  وخالل جل�صة يوم 

نهائيا  حكما  التمييز  حمكمة  ق�صت 

ال�صتئناف  حمكمة  حكم  بتاأييد 

البنوك  باأحد  �صابق  موظف  ب�صجن 

بتزوير  لإدانــتــه  �صنوات   3 ملــدة 

بهدف  البنكية  زوجته  توقيعات 

ب�صبب  ح�صاباتها  على  ال�صتيالء 

�صالحيات  ا�صتغل  حيث  خالفات 

مالية  مبالغ  على  وا�صتوىل  وظيفته 

من ح�صاب املجني عليها.

اأن  اإىل  الواقعة  تفا�صيل  وتعود 

القت�صادية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة 

تفيد  عليها  املجني  من  بالغا  تلقت 

باأحد  �صابقا  موظفا  كان  زوجها  اأن 

وبحكم  �صنوات  عدة  منذ  البنوك 

منه  تطلب  كانت  الزوجية  عالقتهما 

املالية وكان  املعامالت  اإجراء بع�ش 

يجلب لها بع�ش الأوراق ومتهرها اإل 

اأنه وبعد فرتة اأ�صبح ل يقوم بجلب 

تلك الأوراق وتفاجاأت بخ�صم مبالغ 

للبنك،  فتوجهت  ح�صابها  من  مالية 

من  املخ�صومة  املبالغ  اأن  وتبني 

متت  �صحوبات  عن  عبارة  احل�صاب 

عملية  �صمنها  ومن  علمها،  دون  من 

�صحب قدرت بـ1800 األف دينار.

اخلالفات  اأن  الزوجة  وذكــرت 

ورفع  موؤخرا  بينهما  دبت  الزوجية 

و�صفتها  اأ�صرية  ق�صايا  �صدها 

اأنه ونظرا حلكم عمله  اإل  بالكيدية، 

ا�صتطاع اأن يتح�صل على تلك املبالغ 

ال�صحب  من دون علمها عن الطريق 

عن  اأو  الئتمان  كروت  من  املبا�صر 

طريق الدفع بالبطاقات البنكية.

الواقعة  اأنكر  جانبه  من  املتهم 

يف  كموظف  يعمل  اأنه  اإىل  واأ�صار 

اأن  قبل  �صنوات   10 منذ  البنك 

اأن  مو�صحا  العمل،  عن  ف�صله  يتم 

منه  تطلب  كانت  من  هي  زوجته 

اإجراء تلك املعامالت مبوافقتها وكان 

يجلب لها الأوراق لتمهرها يف املنزل 

ويف اأوقات اأخرى كانت حت�صر معه 

البنك لإنهاء املعامالت بالإ�صافة اإىل 

حل�صاباتها  ال�صرية  الأرقام  معرفته 

الإلكرتونية منها بناء على طلبها.

اأن  تبني  التحقيقات  وبــاإجــراء 

املعامالت  تلك  يجرى  كــان  املتهم 

نيابة عن زوجته م�صتغال �صالحياته 

ثبت  كما  علمها،  دون  ومن  املهنية 

اأن  والتزوير  التزييف  خبري  بتقرير 

املتهم هو الكاتب بخط يده للتوقيعات 

املن�صوبة اإىل املجني عليها والبيانات 

اخلا�صة بالإجراءات البنكية املتعلقة 

باملجني عليها.

للمتهم  وجهت  العامة  النيابة   

بدائرة   2019 عام  غ�صون  يف  اأنه 

اأمن مملكة البحرين ا�صتعمل توقيعا 

اإلكرتونيا وهو الرقم ال�صري لبطاقة 

باملجني  اخلا�ش  الآيل  ال�صراف 

اأن�صاأ  كما  احتيايل،  لغر�ش  عليها 

وا�صتعمل توقيعا اإلكرتونيا لغر�ش 

عليها  املجني  با�صم  م�صروع  غري 

ليتمكن  وموافقتها  علمها  بغري 

البنكي  ح�صابها  اإىل  الدخول  من 

نقدية،  مبالغ  و�صحب  الإلكرتوين 

قانوين  م�صوغ  دون  من  تو�صل  كما 

النقدية  املبالغ  على  ال�صتيالء  اإىل 

للمجني عليها بعد اتخاذ �صفة غري 

ال�صتيالء على  �صحيحة ومتكن من 

يف  تزويرا  ارتكب  كما  املبالغ،  تلك 

مع  وا�صتعملها  ر�صمية  حمــررات 

علمه بتزويرها م�صتوليا على املبالغ 

والنوع  بالو�صف  املبينة  النقدية 

والكم.

لدى ا�ستقباله رئي�س جمل�س اإدارة املركز البحريني للحراك الدويل.. ال�سالح: 

اإجنازات ذوي الهمم ترتجم املثابرة والتفاين يف خدمة الوطن

اأكد علي بن �صالح ال�صالح، رئي�ش جمل�ش 

البحرين  مملكة  يف  الهمم  ذوي  اأن  ال�صورى، 

يقدمون اإ�صهامات وطنية متعددة، وي�صاركون 

الربامج  اإجنــاح  يف  عالية  وعزمية  بفاعلية 

يف  ومكانتهم  دورهــم  تر�صخ  التي  واخلطط 

تعزيز امل�صارات التنموية للمملكة.

والعتزاز  الفخر  عن  ال�صالح  ــرب  واأع  

بالرعاية والهتمام التي يحظى بها ذوو الهمم 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  من 

عي�صى اآل خليفة، ملك البالد املعظم حفظه اهلل 

ورعاه، اإىل جانب الدعم وامل�صاندة من احلكومة 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

رئي�ش  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�ش الوزراء حفظه اهلل. 

اأن  ال�صورى  جمل�ش  رئي�ش  واأو�ــصــح   

الإجنازات الوطنية والإقليمية والدولية، التي 

يح�صدها ذوو الهم يف خمتلف املجالت، ترتجم 

روح املثابرة والعطاء والتفاين يف خدمة مملكة 

البحرين، وتاأكيد مكانتها على امل�صتويات كافة.

جمل�ش  رئي�ش  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء   

املطوع،  �صلطان  عادل  الإثنني،  اأم�ش  ال�صورى، 

للحراك  البحريني  املركز  اإدارة  رئي�ش جمل�ش 

اإدارة املركز،  الدويل، وعدد من اأع�صاء جمل�ش 

لتكرمي رئي�ش جمل�ش ال�صورى، تقديًرا وعرفاًنا 

لأن�صطة وبرامج  امل�صتمرة  بجهوده وم�صاندته 

املركز.

للحراك  البحريني  املركز  مب�صرية  واأ�صاد   

التي  بالنجاحات  الزاخر  وال�صجل  ــدويل،  ال

منّوًها  عقود،  اأربعة  من  لأكرث  املركز  حققها 

املركز،  ي�صهدها  التي  والتقدم  التطور  مبراحل 

والربامج  الأن�صطة  يف  امل�صتمر  والتنوع 

والفعاليات املتعددة التي تقام ملنت�صبي املركز، 

وذوي الهمم ب�صكل عام.

الكبري  الهتمام  يويل  املجل�ش  اإن  وقال   

بحقوق  ال�صلة  ذات  والقوانني  بالت�صريعات 

وتقدمي  مراجعتها  على  ويعمل  الهمم،  ذوي 

طموحات  يلبي  مبا  لتطويرها  القرتاحات 

وتطلعات ذوي الهمم، مبيًنا اأن املجل�ش اأ�صدر 

والقرارات  القوانني  كل  يت�صمن  ا  خا�صً كتاًبا 

والأنظمة اخلا�صة بذوي الهمم.

 من جانبهم، اأعرب رئي�ش واأع�صاء جمل�ش 

عن  الــدويل،  للحراك  البحريني  املركز  اإدارة 

ال�صكر اجلزيل ملعايل رئي�ش جمل�ش ال�صورى، 

املجل�ش  واأع�صاء  معاليه  به  يقوم  ما  مقدرين 

تعزيز  اأجل  من  خمل�صة  ت�صريعية  جهود  من 

وتر�صيخ حقوق ذوي الهمم.

اإدارة  جمل�ش  واأع�صاء  رئي�ش  اأثنى  كما   

بها  يقوم  التي  املتوا�صلة  امل�صاعي  على  املركز 

ذوي  بحقوق  والثقافة  الوعي  لن�صر  املجل�ش 

الأن�صطة  خمتلف  مع  املتميز  والتفاعل  الهمم، 

والربامج املوجهة لهم.

»املراأة يف التكنولوجيا« و»البحرين

املركزي« يبحثان تعزيز التعاون امل�سرتك

عقدت �صمو ال�صيخة ح�صة بنت خليفة 

للمراأة  الأعلى  املجل�ش  ع�صو  خليفة  اآل 

التكنولوجيا  يف  ــراأة  امل »جلنة  ورئي�صة 

مع حمافظ  عمل  اجتماع  باملجل�ش  املالية« 

حممد  ر�صيد  املركزي  البحرين  م�صرف 

خالله  جرى  امل�صرف،  مقر  يف  املعراج 

بهدف  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  بحث 

جمال  يف  البحرينية  املراأة  ح�صور  زيادة 

املالية، ومبا يواكب توجهات  التكنولوجيا 

البحرينية  املراأة  لنهو�ش  الوطنية  اخلطة 

وا�صرتاتيجية تطوير قطاع اخلدمات املالية 

م�صرف  عنها  اأعلن  التي   2026-2022

ال�صرتاتيجيات  كاأحد  املركزي  البحرين 

التعايف  خطة  يف  الأ�صا�صية  اخلم�ش 

القت�صادي.

بنت  ح�صة  ال�صيخة  �صمو  وا�صتهلت 

خليفة اآل خليفة الجتماع بتقدمي �صرح حول 

التكنولوجيا  املراأة يف  اأبرز منجزات جلنة 

 ،2020 العام  نهاية  ت�صكيلها  منذ  املالية 

التي  التنفيذية  خطتها  عمل  اآلية  مع 

ال�صيا�صات،  هي:  حماور  اأربعة  على  تركز 

والتوجيه  والإر�صاد  اخلدمات،  وتطوير 

�صموها  م�صيدة  املعرفة،  واإدارة  والتثقيف، 

التي  النوعية  باملبادرات  الجتماع  خالل 

ينفذها م�صرف البحرين املركزي لدعم عمل 

اللجنة.

من جانبه نوه املحافظ مبخرجات عمل 

املالية، والتي  التكنولوجيا  املراأة يف  جلنة 

زيادة  اأجل  من  املهمة  الأدوات  اإحدى  تعد 

املايل  القطاع  يف  البحرينية  املراأة  ح�صور 

وامل�صريف يف مملكة البحرين، وواحدة من 

الفعالة يف هذا املجال بني  التعاون  قنوات 

م�صرف البحرين املركزي واملجل�ش الأعلى 

لعمل  امل�صرف  دعم  عن  معرًبا  للمراأة، 

ما  بكل  للقيام  الكامل  وا�صتعداده  اللجنة، 

خطط  يف  عملها  نتاج  دمج  اأجل  من  يلزم 

وامل�صرفية  املالية  اخلدمات  قطاع  تطوير 

ككل، خا�صة مع توجه القطاع نحو التحول 

قطاعات  يف  التو�صع  خالل  من  الرقمي 

التقنية الرقمية والتكنولوجيا املالية.

الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية:

الدكتور عمار يا�سر خيامي يفوز بجائزة طبيب المتياز املمّيز

اأعلنت الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية 

الدكتور عمار يا�صر خيامي )دفعة 2021(  البحرين( عن فوز   )RCSI
بجائزه طبيب المتياز املمّيز لهذا العام حيث اأظهر التميز يف الحرتاف 

ال�صلمانية  جممع  يف  المتياز  �صنة  خالل  والتعاون  التوا�صل  ومهارات 

الطبي.

قام مكتب التوجيه الوظيفي و�صوؤون اخلريجني بتقدمي جائزة طبيب 

 RCSI( المتياز املميز يف عام 2015. للتاأهل للجائزة يجب على خريجي

�صنة  يكونوا يف  واأن  اخلريجني  برنامج  من  يكونوا جزًءا  اأن  البحرين( 

المتياز خالل عام اهداء اجلائزة.

والتقدم  امتياز  كطبيب  جتربته  عن  خيامي  الدكتور  �صئل  عندما 

بن�صيحة للمتدربني امل�صتقبليني قال: »اأ�صكر عائلتي واأ�صدقائي على دعمهم 

امل�صتمر يف اأثناء درا�صتي وعملي. عندما تخرجت واأ�صبحت طبيب �صعدت 

مبقابلة والعمل مع العديد من الأطباء املتميزين، ومع زيادة م�صوؤولياتي 

هي:  امل�صتقبل  للمتدربني يف  ن�صيحتي  للتعلم.  جديدة  طرق  فتح يل  مت 

اإىل حتقيق  تهدفوا  اأن  اأنه ل يوجد �صيء م�صتحيل ويجب  التذكر  عليكم 

التوازن بني العمل وحياتكم خارجها«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12120/pdf/INAF_20220614014857515.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/965505/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link

Link

P  2

Link

Link

P  12

Link

P  1

Link

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net Tue 14 Jun 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6030   |  الثالثــاء 15 ذو القعدة 1443هـــ

معا�� الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
 للمالية واالقتصاد الوط��

ً
وز�را

سعادة  الدكتور عبداللطيف بن 
راشد الز�ا�ي 

 ل��ارجية
ً
وز�را

سعادة الدكتور ماجد بن ع�� 
النعي��

 لل��بية والتعليم
ً
وز�را

معا�� الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
 للداخلية

ً
وز�را

معا�� الشيخ
ًخالد بن عبدهللا آل خليفة

 لرئ�س مجلس الوزراء ووز�را
ً
 نائبا

للب�ية التحتية

سعادة اللواء الركن عبدهللا بن حسن 
النعي�� 

 لشئون الدفاع 
ً
وز�را

سعادة السيد زايد بن راشد الز�ا�ي
 للصناعة والتجارة 

ً
وز�را

سعادة السيد غانم بن فضل البوعين�ن
 لشؤون مجل��� الشورى والنواب

ً
وز�را

سعادة السيد جميل بن محمد ع�� 
حميدان 

 للعمل
ً
وز�را

سعادة السيد محمد بن ثامر الكع�� 
 للمواصالت واالتصاالت

ً
وز�را

سعادة السيد محمد بن مبارك بن دينة 
 للنفط والب�ئة

ً
وز�را

سعادة السيد وائل بن ناصر املبارك 
 لشؤون البلديات والزراعة

ً
وز�را

سعادة السيد أيمن بن توفيق املؤ�د
 لشئون الشباب والر�اضة

ً
وز�را

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم 
حميدان

 لشئون الكهر�اء واملاء
ً
وز�را

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

 للتنمية االجتماعية
ً
وز�را

سعادة السيد يوسف بن عبدا��س�ن 
خلف 

 للشئون القانونية
ً
وز�را

سعادة السيد إبراهيم بن حسن 
ا��واج 

 لألشغال
ً
وز�را

سعادة السيدة آمنة ب�ت أحمد 
الرمي�� 

 لإلس�ان والتخطيط العمرا�ي
ً
وز�را

سعادة السيد حمد بن فيصل املال�ي 
 لشؤون مجلس الوزراء

ً
وز�را

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 
 للعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

ً
وز�را

سعادة الدكتورة جليلة 
ب�ت السيد جواد حسن جواد

 لل��ة 
ً
وز�را

سعادة الدكتور رمزان بن عبدهللا 
النعي�� 

 لشئؤن اإلعالم 
ً
وز�را

سعادة السيدة فاطمة ب�ت جعفر 
الص���� 

 للسياحة
ً
وز�را

سعادة السيدة نور ب�ت ع�� ا��ليف 
 للتنمية املستدامة

ً
وز�را

 صاحب السمو املل�ي األم�� سلمان بن حمد آل خليفة
 و�� العهد رئ�س مجلس الوزراء حفظھ هللا

صدور مرسوم بتعديل وزاري
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ً
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ً
وز�را

سعادة السيد غانم بن فضل البوعين�ن
 لشؤون مجل��� الشورى والنواب

ً
وز�را

سعادة السيد جميل بن محمد ع�� 
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ً
وز�را

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم 
حميدان

 لشئون الكهر�اء واملاء
ً
وز�را

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
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 صاحب السمو املل�ي األم�� سلمان بن حمد آل خليفة
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 ضخ طاقات جديدة في مجلس
 الوزراء لتطوير العمل الحكومي

 محمد بن مبارك: البحرين شهدت 
نقلة نوعية بفضل قيادة سموكم الحكيمة

 تنفيذ 92٪ من قرارات مجلس الوزراء 
المتخذة في 2021 والنصف األول من العام الحالي

ولي العهد رئيس الوزراء: نعتز بالعمل مع عمالقة 
العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات

إجراء أكبر تعديل وزاري منذ 1973

 الملك: جهود مخلصة لولي العهد رئيس الوزراء 
في تعزيز نهضة البحرين وتحقيق تطلعات الشعب

صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعّظم حفظه اهلل 
ورعاه، مرس��وم رقم )25( لس��نة 2022 بتعديل 

وزاري.
ويع��د ه��ذا التعديل ال��وزاري األكبر من��ذ العام 
1973، وشمل التعيين 13 وزيرًا جديدًا وبدا بارزًا 

حضور الشباب والمرأة في المقاعد الوزارية.

وق��ال صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ف��ي برقية ش��كر تلقاها مل��ك الب��الد المعّظم: 
»أرف��ع خال��ص ال��والء والش��كر عل��ى تقديركم 
الدائ��م للك��وادر الوطني��ة التي س��اهمت خالل 
عق��وٍد متواصلة م��ن العمل الوطن��ي المخلص 
بالخدم��ة الحكوميةوأقرُن ذل��ك بعظيم االعتزاز 

واالمتنان على ثقتكم الغالية والسامية بالكوادر 
الوطني��ة الق��ادرة على حمل مس��ؤولية مواصلة 
العم��ل الحكوم��ي وتطوي��ر مخرجات��ه، تحقيقًا 
لرؤاك��م وتطلعاتكم حفظك��م اهلل ورعاكم وفق 
أهداف المس��يرة التنموية الشاملة التي أرسيتم 
دعائمه��ا بما يعود بالنماء واالزدهار والخير على 

المواطنين«.

13 وزيرًا جديدًا منهم 4 نساء.. وحضور الفت للشباب
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 ولي العهد رئيس الوزراء: تطوير العمل 
الحكومي بما يعود بالنماء واالزدهار على المواطنين

بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، برقية ش��كر جوابية إلى صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل، هذا نصها..
صاحب الس��مو الملكي االب��ن العزيز األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل..
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تلقينا ببالغ السرور والتقدير برقية سموكم 
لن��ا، ويس��رنا أن نش��يد بجه��ود س��موكم 
الدؤوب��ة والمخلص��ة ف��ي خدم��ة مملك��ة 
البحري��ن وتعزي��ز نهضته��ا التنموية في 
كافة المجاالت وس��عيكم المستمر لتطوير 
منظوم��ة العم��ل الحكوم��ي من أج��ل خير 

ورفعة المملكة وتقدم شعبها العزيز..
متطلعين إل��ى المزيد م��ن الجهد والعمل 
المثم��ر ف��ي المرحل��ة القادم��ة لتحقي��ق 
تطلع��ات ش��عب البحري��ن الكري��م وإنجاز 
أه��داف التنمية والحف��اظ عل��ى المنجزات 
الوطنية وتطويرها ومواصلة مس��يرة البناء 

والتقدم في جميع الميادين والقطاعات.
وفي الختام، نسأل المولى عز وجل أن يبارك 

لكم مساعيكم، لخدمة الوطن والمواطنين، 
ويديم عليكم نعمة الصحة العافية، ودمتم 

سالمين، يحفظكم اهلل.
والدكم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك الب��الد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية ش��كر من صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 

آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، هذا نصها:

س��يدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ملك مملك��ة البحرين المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تحية حب وطاع��ة ووالء وإخالص لجاللتكم 
أيدك��م اهلل وأدام عليك��م الصح��ة والعافية 

وطول العمر.
يشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
بمناس��بة صدور مرس��وم التعديل الوزاري، 
خالص الوالء والش��كر على تقديركم الدائم 
للكوادر الوطنية التي س��اهمت خالل عقوٍد 
متواصل��ة م��ن العم��ل الوطن��ي المخلص 
بالخدم��ة الحكومي��ة، وأقرُن ذل��ك بعظيم 
االعت��زاز واالمتن��ان عل��ى ثقتك��م الغالية 
والس��امية بالك��وادر الوطنية الق��ادرة على 

حمل مس��ؤولية مواصلة العم��ل الحكومي 
لرؤاك��م  تحقيق��ًا  مخرجات��ه،  وتطوي��ر 
وتطلعاتك��م حفظك��م اهلل ورعاك��م وف��ق 
أه��داف المس��يرة التنموية الش��املة التي 
أرسيتم دعائمها بما يعود بالنماء واالزدهار 

والخير على المواطنين.
سيدي صاحب الجاللة حفظكم اهلل ورعاكم،،،
إن فريق البحرين في كافة مؤسسات الوطن 
الدستورية من أجهزة تنفيذية، وتشريعية، 
وقضائية، وقطاع خاص، وأهلي، ومواطنين 
ومقيمي��ن، يس��تنير بقيادتكم، ويس��تلهُم 
منه��ا اإلرادة بعزيمٍة وإخالٍص بروٍح جامعٍة 
تعش��ق اإلنجاز والتميز، الذي رسختموه في 
كل مواقع العمل لتحقيق التقدم المستدام 

والتطور المستمر لوطننا الغالي. 
نتطلع بكل تفاؤٍل وعزٍم ومس��ؤولية لقادم 
األي��ام لتحقي��ق المزي��د م��ن المكتس��بات 
واإلنجازات ف��ي مختلف القطاع��ات، لتعزيز 

المتقدم��ة عل��ى كاف��ة  البحري��ن  مكان��ة 
األصعدة بتوفيق م��ن اهلل، ومن ثم بفضل 

حكمتكم وحنكتكم حفظكم اهلل ورعاكم.
سيدي صاحب الجاللة أيدكم اهلل،،،

في الختام أعاهدكم ب��رًا وإخالصًا بمواصلة 
ش��رف خدمتكم والذود ع��ن مصالح الوطن 
التق��دم  م��ن  المزي��د  وتحقي��ق  وأبنائ��ه، 
واالزدهار والنماء، لتكون البحرين دومًا كما 

أردتموها للجميع أماًل حاضرًا وأمدًا.
نسأل اهلل المولى العلي القدير أن يحفظكم 
عًزا وذخرًا وفخرًا وسندًا للوطن الغالي، ولكل 
األس��رة البحرينية الواحدة، إنه سميٌع مجيب 

الدعاء.
ودمتم س��يدي بحفظ اهلل ورعايته موفقين 

سالمين،،،
ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المعّظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )25( لس��نة 

2022 بتعديل وزاري، جاء فيه:

المادة األولى
ُتلغى المادة الثانية من المرس��وم الملكي 

رقم )61( لسنة 2018 بتشكيل الوزارة.

المادة الثانية
ُيعيَّن كل من:

1. معالي الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 

نائبًا لرئي��س مجلس الوزراء ووزي��رًا للبنية 
التحتية.

2. س��عادة الس��يد جمي��ل بن محم��د علي 
حميدان وزيرًا للعمل.

3. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرًا 
للصناعة والتجارة.

4. س��عادة الس��يد وائل بن ناص��ر المبارك 
وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.

5. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
وزيرًا للنفط والبيئة.

6. س��عادة الس��يد محمد بن ثام��ر الكعبي 
وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.

7. سعادة الس��يد إبراهيم بن حسن الحواج 

وزيرًا لألشغال.
8. س��عادة الس��يد يوس��ف بن عبدالحسين 

خلف وزيرًا للشؤون القانونية.
9. س��عادة الس��يد أس��امة بن أحم��د خلف 

العصفور وزيرًا للتنمية االجتماعية.
10. سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان 

وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.
11. سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 

حسن جواد وزيرًا للصحة.
12. سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة 

وزيرًا للعدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
13. س��عادة السيد حمد بن فيصل المالكي 

وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.

14. سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي 
وزيرًا لإلسكان والتخطيط العمراني.

15. س��عادة الس��يدة نور بنت عل��ي الخليف 
وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. س��عادة الس��يدة فاطم��ة بن��ت جعفر 
الصيرفي وزيرًا للسياحة.

17. س��عادة الدكت��ور رم��زان ب��ن عبداهلل 
النعيمي وزيرًا لشؤون اإلعالم.

المادة الثالثة
عل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء تنفي��ذ هذا 
المرس��وم، وُيعمل ب��ه من تاري��خ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.
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الملك: نتطّلع إلى المزيد من الجهد المثمر 
في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات شعب البحرين

إنجاز أهداف التنمية والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها
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 خالد بن عبداهلل نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية

مرسوم ملكي بتعديل وزاري

جاللة الملك المعظم

ولي العهد رئيس الوزراء: تحقيق المزيد من المكتسبات واإلنجازات لتعزيز مكانة البحرين

 الملك: جهود دؤوبة ومخلصة لولي العهد 
رئيس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها 

بدء التسجيل ببرنامج »اختر طبيبك« بالمحافظة الشمالية الفترة القادمة

 محمد بن عبداهلل: توفير حرية اختيار 
مقدم الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات

أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة أّن مش��روع 
التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية يعد 
مشروعًا وطنيًا رائدًا وطموحًا لتعزيز جودة الخدمات 
الصحي��ة الوقائية والعالجي��ة المقدمة في الرعاية 
الصحية األولية من خالل تحقيق نهج االس��تمرارية 
والشمولية من قبل طبيب األسرة للمريض وعائلته 
وتوفي��ر حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز 

التنافسية لتحسين جودة الخدمات.
وتابع أّن حكومة مملك��ة البحرين ال تألو جهدًا في 
س��بيل تقدي��م أفض��ل الخدمات الصحي��ة وتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعّظم، والمتابعة المستمرة لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء، بما يصب في تطوير 
منظوم��ة الخدم��ات الصحية في جمي��ع محافظات 
مملكة البحرين، وبما يتماشى مع مبادرات التطوير 
الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

وفي ه��ذا اإلطار قام الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة بزي��ارة ميداني��ة تفقدية 
أمس لمركز الشيخ جابر الصحي في منطقة باربار 
بالمحافظ��ة الش��مالية، والذي يعم��ل على مدار 
24 س��اعة ضمن 9 مراكز صحية مماثلة بمختلف 
محافظات المملكة، ويق��دم العديد من الخدمات 
والبرام��ج الصحي��ة المتمي��زة، حيث ق��ام بجولة 
ميدانية ش��ملت مختلف أقس��ام المركز، مش��يدًا 

بالمستوى المتميز للمركز وجاهزيته العالية على 
جميع المستويات.

كما قام بزيارة مركز البديع الصحي ضمن سلس��لة 
زيارات��ه لع��دٍد من المراك��ز الصحي��ة بالمحافظة 
الش��مالية ف��ي إط��ار الوق��وف على االس��تعدادات 
لتطبيق مش��روع التس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاية 

الصحية األولية في المحافظة الش��مالية، حيث من 
المأم��ول أن يتم اإلع��الن عن فتح باب التس��جيل 
في برنام��ج »اختر طبيبك« ألهالي المحافظة خالل 
الفت��رة القادمة، والذي تمَّ الش��روع ف��ي تطبيقه 
كمرحل��ة أولى في محافظة المحرق، وذلك في إطار 
الخطة الموضوع��ة لتعميم هذا المش��روع الرائد 

عل��ى جميع محافظ��ات المملكة، بم��ا يكفل حرية 
االختي��ار واالس��تدامة ويصب ف��ي مصلحة الوطن 

والمواطن.
م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س مجل��س أمن��اء الرعاية 
الصحية األولية عبدالوه��اب محمد خطوات العمل 
الموضوعة ف��ي إطار برنامج التس��يير الذاتي الذي 
يتمثل في تحويل المراكز الصحية إلى مراكز ذاتية 
اإلدارة م��ن أجل تحس��ين ج��ودة خدم��ات الرعاية 
الصحية، حيث يهدف المش��روع إل��ى منح المواطن 
حرية االختيار وتوفير مسارات عالجية لتطوير جودة 
الخدمات والتنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات 
وتحسين الرقابة وعمليات اتخاذ القرار واالستخدام 

األمثل للموارد المالية والبشرية.
وبدورها، أكدت الرئيس التنفي��ذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة جليلة الس��يد أّن برنام��ج »اختر 
طبيب��ك« يهدف إل��ى زيادة رضا المس��تفيدين من 
الخدمات واس��تمراريتها وتعزيز الخدمات الوقائية 
والكش��ف المبكر عن األمراض، حيث تبين بمتابعة 
المؤش��رات الصحي��ة قب��ل وبعد تطبي��ق البرنامج 
بش��كل تجريبي في عدد من المراكز، ازدياد نس��بة 
الكشف المبكر الرتفاع ضغط الدم ومرض السكري 
للمترددين من الفئة العمري��ة 40 عامًا وما فوق، 
كم��ا زادت نس��بة الكش��ف المبك��ر الرتفاع نس��بة 
الدهون ولفحص سرطان البروستاتا للرجال للفئة 
العمرية 50 عامًا، والكش��ف المبكر لسرطان الثدي 
للنس��اء من الفئة العمرية 40 عامًا، وهذا ما يؤّكد 

نجاح البرنامج في تحقيق األهداف المنشودة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 وزير الكهرباء لـ                 : الثقة الملكية
 حافز على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة

أنس األغبش «

أكد ياس��ر ب��ن إبراهي��م حمي��دان، ل�»الوطن« أن 
الثق��ة الملكية الس��امية التي ص��درت عن حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المعظ��م، بتعيين��ه وزيرًا لش��ؤون 
الكهرب��اء والماء، تعد مصدر فخ��ر واعتزاز، وحافزًا 

على مواصل��ة العمل على تنفيذ توجيهات جاللته 
لتحقي��ق غاي��ات وأه��داف التنمي��ة المس��تدامة 

المنشودة.
ورفع حميدان، الش��كر والتقدير إلى حضرة صاحب 
الجاللة عاهل الب��الد المعظم، على الثقة الملكية 
الس��امية، مقدمًا في الوقت نفسه شكره وتقديره 
إلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، على 
ه��ذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنه توجيهات س��موه 
تعتب��ر خارطة طريق نحو االس��تمرار ف��ي تطوير 
الخدمات الحكومي��ة الموجهة لكاف��ة المواطنين 
والمقيمين وتحقيق كافة األهداف المنش��ودة من 

أجل االستمرار في طريق التنمية.
كم��ا جدد، خالص ش��كره وتقدي��ره وامتنانه على 

هذه الثقة الملكية السامية، سائاًل المولى عز وجل 
أن يوفق��ه على حمل هذه المس��ؤولية على أكمل 
وج��ه والعمل لما فيه خير وصالح مملكة البحرين، 
داعي��ًا اهلل العلي القدير أن يديم على جاللة الملك 
المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء موفور الصح��ة وأن يحفظهما ذخرًا 

وسندًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/14/watan-20220614.pdf?1655184439
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/14/watan-20220614.pdf?1655184439
https://www.bna.bh/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDpE1Yyu3MqWScosVL6G7cdA%3D
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://alwatannews.net/article/1010534
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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نعتز بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية

مشروع لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال سترة

مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي االقتصادي للوصول لألهداف المنشودة

ارتفاع مؤشر المملكة في التقارير االقتصادية الدولية بفضل جهود فريق البحرين

 محمد بن مبارك: البحرين شهدت نقلة نوعية
 في كافة القطاعات بفضل قيادة سموكم الحكيمة

تنفيذ 11 مخططًا معتمدًا وفق أحكام قانون استمالك العقارات للمنفعة العامة

تنفيذ 92٪ من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 2021 والنصف األول الحالي
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إسهامات وطنية خالدة لألمير خليفة بن سلمان.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء 
لمواصلة تطوير العمل الحكومي

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
 ال��وزراء حفظ��ه اهلل مواصل��ة البن��اء على 
ما تحق��ق للمملكة من تق��دم ونماء في 
ظل قي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه، حي��ث أعرب 
س��موه م��ع انته��اء الفص��ل التش��ريعي 
الخامس عن تقديره وعرفانه لإلسهامات 
 الوطنية الخالدة لألمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رحمه اهلل، وقال س��موه إنه كان 
لي وألعض��اء مجلس الوزراء ش��رف إكمال 
هذا الفصل الزاخر بالعطاء لس��موه رحمه 

اهلل حيث كان العم والمعلم.
ج��اء ذل��ك ل��دى ت��رؤس س��موه بقص��ر 
االعتي��ادي  االجتم��اع  أم��س  القضيبي��ة 

األسبوعي لمجلس الوزراء.
وأضاف س��موه أن ما مررنا به من تجربة 
اس��تثنائية م��ع تح��دي جائح��ة فيروس 
كورون��ا »كوفي��د 19«، الت��ي اس��تطعنا 
بفضل اهلل عّز وجل وثم بتوجيهات جاللة 
المل��ك المعظم أي��ده اهلل، والعمل بروح 
الفري��ق الواح��د من تجاوزه��ا وتداعيتها 
بأفضل ص��ورة ممكنة. وإْذ نواصل العمل 
على تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي 
المنش��ودة  للوصول لألهداف  االقتصادي 
التي تش��مل كاف��ة القطاع��ات الخدمية 
كالصحة والتعليم واإلسكان، فإننا نتطلع 
إلى المرحلة المقبلة من خالل ضخ طاقات 
جديدة في مجلس الوزراء الس��تثمار هذه 
الطاقات وم��ا لديها من أف��كار لمواصلة 
تطوير العم��ل الحكومي بما يعود بالخير 

والنماء على الوطن والمواطن.
وأع��رب س��موه عن بال��غ ش��كره وعظيم 
امتنان��ه واعت��زازه بالعم��ل م��ع عمالقة 
العم��ل الوطن��ي م��ن أصح��اب الخب��رات 
والكف��اءات الذي��ن ت��م االس��تفادة م��ن 
تجاربهم وإس��هاماتهم الوطنية، والذين 
لهم كل التقدير واالحترام؛ وأش��اد سموه 
بجهوده��م وإس��هاماتهم المخلصة عبر 
الس��نوات، فم��ا ت��م تقديمه م��ن جهود 
مخلص��ة أضاءت مس��يرة التط��ور والنماء 
بفضل ال��رؤى الملكية الس��امية لحضرة 
صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه 

اهلل ورعاه.
 ثم ألقى س��مو الش��يخ محمد ب��ن مبارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجلس ال��وزراء 

كلمة هذا نصها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظكم اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

أتش��رف ب��أن أرفع إل��ى المقام الس��امي 
لحض��رة صاحب الجاللة المل��ك حم�د بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، قائ��د مس��يرة النماء 
والعط��اء والتطوي��ر والتقدم ف��ي وطننا 
العزي��ز، باألصالة عن نفس��ي ونيابة عن 
والس��عادة  والمعال��ي  الس��مو  أصح��اب 
أعضاء مجلس الوزراء أس��مى آيات الش��كر 
واالمتنان للثق��ة الغالية التي أوالنا إياها 
جاللت��ه في خدم��ة الوطن الذي نس��عى 
جميع��ًا لعزته ورفعة ش��أنه، وأعرب عن 
اعتزازن��ا جميعًا بالعمل ف��ي ظل القيادة 
الحكيمة لسموكم لمجلس الوزراء وتسيير 
أعمال��ه وتنفي��ذ برامجه والت��ي تحققت 
من خالله��ا أكبر اإلنجازات حيث ش��هدت 
البحري��ن نقلة نوعية ف��ي كافة قطاعات 
االقتص��اد والتعلي��م والصحة واإلس��كان 
وغيره��ا، ح��ازت التقدير واإلعج��اب على 

الصعيدين المحلي والخارجي.  
وبه��ذه المناس��بة فإنه لم��ن الواجب أن 
نس��تذكر باإلكبار والتقدي��ر األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رحمه اهلل الذي واكب 
مس��يرة هذا المجل��س منذ إنش��ائه وما 
تحق��ق من إنج��ازات لما في��ه خير الوطن 
والمواط��ن في ظ��ل المس��يرة التنموية 
الش��املة بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة 

الملك المعظم حفظه اهلل ورعاه.
دعوات��ي للمولى العلي القدي��ر أن يوفق 
سموكم ويسدد على طريق الخير خطاكم،،

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
بعدها أكد المجلس على أهمية لقاء حضرة 
 صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
ف��ي الجمهوري��ة اليمنية  الدكتور رش��اد 

محمد العليمي ودوره في تعزيز العالقات 
التاريخي��ة األخوية الوطي��دة بين البلدين 
وش��عبيهما، مج��ددًا التأكي��د عل��ى دعم 
مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني في ممارس��ة مهامه، واس��تعادة 
الس��لطة الشرعية وتحقيق السالم واألمن 
واالس��تقرار والتنمي��ة في اليم��ن وتلبية 

تطلعات شعبه الشقيق. 
 بعد ذلك أشاد المجلس بالجهود الوطنية 
لكاف��ة أعضاء فريق البحرين في س��عيها 
لتحقيق أهداف الخطط التنموية لمملكة 
البحري��ن والت��ي انعكس��ت عل��ى ارتفاع 
مؤش��ر البحري��ن في ع��دد م��ن التقارير 
االقتصادية الدولية، مؤك��دًا على أهمية 
المواصلة بنفس الوتيرة والعزم للوصول 

لألهداف التنموية المنشودة للمملكة.
ثم قرر المجلس مايلي:

أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:   
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .1
القانوني��ة والتش��ريعية بش��أن مش��روع 
اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة والمنظمة العالمي��ة للملكية 
الفكري��ة )الويب��و( بش��أن تطوي��ر إدارة 
األعم��ال والخدمات في مكات��ب الملكية 
الفكرية، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات 
والمعرف��ة بم��ا يع��زز تطوي��ر الملكي��ة 

الفكرية في مملكة البحرين. 
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية 
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بش��أن 
مش��روع توس��عة محط��ة معالج��ة مياه 
الصرف الصحي في شمال سترة، وخيارات 
تمويل المش��روع الذي يه��دف إلى زيادة 
الطاقة االس��تيعابية للمحطة بما يسمح 
باس��تيعاب الحاجة للوحدات السكنية في 

منطقة شرق سترة.
للمش��اريع  الوزاري��ة  اللجن��ة  مذك��رة   .3
التنموي��ة والبني��ة التحتية بش��أن طلب 
الموافقة على تنفيذ 11 مخططًا معتمدًا 
وفق أح��كام قان��ون اس��تمالك العقارات 
للمنفع��ة العام��ة بمختل��ف محافظ��ات 
المملكة بهدف توفير المس��احات لالزمة 

للتنمية العمرانية.  
4. مذكرة وزير المالية واالقتصاد الوطني 
ح��ول مش��روع اتفاقي��ة تش��جيع وحماية 

االس��تثمار بين حكومة مملك��ة البحرين 
وحكوم��ة الياب��ان، والت��ي ته��دف إل��ى 
توفي��ر بيئة اس��تثمارية لتعزيز النش��اط 

االستثماري بين البلدين.
للش��ؤون  الوزاري��ة  اللجن��ة  5.مذك��رة 
القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة 
على 6 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون 

مقدمة من مجلس النواب.
الموضوعين  المجلس  بعدها اس��تعرض 

التالين:
1. مذكرة وزير ش��ؤون مجلس��ي الشورى 
والنواب بشأن أعمال دور االنعقاد العادي 
من الفصل التش��ريعي الخام��س، والذي 
عك��س النتائ��ج اإليجابية للتع��اون بين 
الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية في 
مجال العم��ل التش��ريعي والرقابي، على 

مختلف مسارات التنمية.

2. مس��ارات تنفيذ ق��رارات مجلس الوزراء 
والتي أظهرت االنتهاء من تنفيذ 92% من 
قرارات مجلس ال��وزراء المتخذة خالل عام 
2021 والنصف األول من عام 2022، حيث 
ش��كر المجلس جهود ال��وزارات واألجهزة 
لالس��تراتيجيات  واس��تجابتها  الحكومية 
والق��رارات الداعم��ة لتعزي��ز أداء وجودة 

الخدمة الحكومية.
ثم أخذ المجلس علمًا م��ن خالل التقارير 
الوزاري��ة المرفوع��ة م��ن الوزراء بش��أن 
المش��اركة ف��ي االجتم��اع )116( للجن��ة 
التع��اون المال��ي واالقتص��ادي بمجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة، أعمال 
ال��دورة )110( لمؤتم��ر العم��ل الدول��ي 
والمؤتم��ر الدولي الثاني رفيع المس��توى 
حول العق��د الدولي للعمل بعنوان »الماء 

من أجل التنمية« )2028-2018(.

الثقة الملكية السامية وسام على الصدر.. وزير المواصالت لـ               : 

 مواصلة العمل على تحقيق 
أهداف التنمية بما يحقق تطلعات المواطنين

أنس األغبش «

أكد وزي��ر المواصالت واالتص��االت محمد بن ثامر 
الكعبي، وال��ذي تم تعيينه بمرس��وم ملكي صادر 
 ع��ن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المعظم أم��س، مواصلة 
العمل الجاد والحثيث عل��ى تحقيق أهداف التنمية 
المنش��ودة وتطوي��ر الخدم��ات بم��ا يحق��ق آمال 

وتطلعات المواطنين الكرام.

وأض��اف في تصريح ل�»الوطن«، أنه س��يتم العمل 
واالس��تمرار في رفعة مكانة مملك��ة البحرين في 
مجال المواص��الت واالتصاالت ف��ي كافة المحافل 

الدولية.
ورف��ع الكعبي، الش��كر والتقدير إل��ى مقام حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم، على الثقة الملكية بمناسبة 
صدور األمر الملكي السامي بمناسبة تعيينه وزيرًا 

للمواصالت واالتصاالت، معربًا عن خالص تقديره 
وامتنان��ه على هذه الثقة الملكي��ة الكريمة والتي 
تعد وس��امًا على صدره، س��ائاًل المولى عز وجل أن 
يوفق��ه في أداء هذه المس��ؤولية عل��ى أكمل وجه 

والعمل لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز.
كم��ا ق��دم الكعبي، خال��ص الش��كر والعرفان إلى 
 مقام صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء على 

هذه الثقة الكريمة، منوهًا بدعم وتوجيهات سموه 
المستمرة لقطاع المواصالت واالتصاالت والتأكيد 
على دورها المحوري في تنمية واستدامة االقتصاد 
الوطني لمملكة البحري��ن، داعيًا اهلل أن يديم على 
جاللة الملك المعظم وصاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء بموف��ور الصحة وأن 
يحفظهما ذخرًا وس��ندًا لمملكة البحرين وش��عبها 

الكريم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/14/watan-20220614.pdf?1655184439
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://alwatannews.net/article/1010534
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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نواف بن محمد المعاودة
- ن��واف ب��ن محم��د ب��ن حمد 

المعاودة
- تاريخ الميالد: 1976

- الحالة االجتماعية: متزوج
- حاصل على وسام الكفاءة من 
الدرج��ة األول��ى بموج��ب األمر 
الملكي السامي رقم )23( لسنة 
2016، وال��ذي ص��در بتاري��خ 9 

مايو 2016.
المؤهالت األكاديمية:

- حاص��ل عل��ى الليس��انس في 
الحق��وق م��ن جامع��ة القاهرة 
العربي��ة  مص��ر  بجمهوري��ة 

.2000-1999

- حاصل على درجة الماجس��تير 
ف��ي إدارة األعمال م��ن جامعة 
البحري��ن  بمملك��ة  المملك��ة، 

.2008
الخبرات الوظيفية واإلدارية: 

- وكياًل لالدعاء 2003-2001.
- وكيال للنائب 2007-2003، - 
ضمن الدفعة األولى المؤسسة 
بمملك��ة  العام��ة  للنياب��ة 

البحرين.
- رئي��س نياب��ة عام��ة بدرجة 
الكب��رى  بالمحكم��ة  ق��اٍض 
المدنية بالمكتب الفني للنائب 

.2009-2007

- رئي��س نياب��ة عام��ة بدرجة 
وكيل بالمحكمة الكبرى 2009-

.2010
رئيس نيابة عامة بدرجة رئيس 

محكمة كبرى 2011-2010.
- المدير العام ل��إدارة العامة 
للمطبوع��ات والنش��ر في هيئة 

شؤون اإلعالم 2012-2011.
- األمين الع��ام لألمانة العامة 
الداخلي��ة  ب��وزارة  للتظلم��ات 

2012 - وحتى اآلن.
حق��وق  مفوضي��ة  رئي��س   -
 - 2013 والمحتجزين  الس��جناء 

وحتى اآلن.

التنس��يقية  اللجن��ة  رئي��س   -
والمتابع��ة لالنتخابات النيابية 

والبلدية 2006.
- المدير التنفي��ذي لالنتخابات 

النيابية والبلدية  2010.

نواف المعاودة

آمنة بنت أحمد الرميحي

- وكي��ل االقتص��اد الوطن��ي 
واالقتص��اد  المالي��ة  ب��وزارة 

الوطني 2021.
- وكي��ل مس��اعد للتنافس��ية 
االقتصادي��ة  والمؤش��رات 
واالقتص��اد  المالي��ة  ب��وزارة 

الوطني 2019.
بمكت��ب  مش��اريع  مدي��ر   -
النائ��ب األول لرئيس مجلس 

الوزراء 2013.
المؤهل العلمي:

- بكالوريوس نظم معلومات 
إدارية - جامعة البحرين.

آمنة الرميحي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/14/watan-20220614.pdf?1655184439
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://alwatannews.net/article/1010593
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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.
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يوسف بن عبدالحسين خلف
خلف  عبدالحس��ين  يوس��ف  عمل 
كمح��ام ومستش��ار قانوني منذ 
ع��ام 1990 وحت��ى ع��ام 2002 
حي��ث كان مج��ازًا للتراف��ع أمام 
والمحكم��ة  التميي��ز  محكم��ة 
الدس��تورية في مملكة البحرين، 
وهو محكم معتم��د لدى محاكم 
البحرين وعدد من مراكز التحكيم 

اإلقليمية والدولية. 
وعمل في الفترة من عام 2002 
إلى 2005 كمستش��ار للش��ؤون 
القانوني��ة ف��ي دي��وان صاح��ب 
العه��د،  ول��ي  الملك��ي  الس��مو 
ويش��غل من��ذ 2005 حت��ى اآلن 
المستش��ارين  رئي��س  منص��ب 
التنمي��ة  بمجل��س  القانونيي��ن 
االقتصادي��ة، وعم��ل باإلضاف��ة 
التنمي��ة  بمجل��س  عمل��ه  إل��ى 
االقتصادي��ة كمستش��ار قانوني 

بمكت��ب النائ��ب األول لرئي��س 
الفت��رة  خ��ال  ال��وزراء  مجل��س 
م��ن 2013 إل��ى 2020 ويعم��ل 
قانوني��ًا  2020 مستش��ارًا  من��ذ 
بمكت��ب رئيس مجلس ال��وزراء، 
وس��اهم خ��ال فت��رة عمله في 
صياغ��ة مجموع��ة م��ن قوانين 

المتعلق��ة  البحري��ن  مملك��ة 
بالمس��ائل االقتصادية والمالية 
والمدني��ة  واالس��تثمارية 
ف��ي  ش��ارك  كم��ا  واإلداري��ة، 
العديد من الدراس��ات القانونية 
إلى تطوير  الرامية  واالقتصادية 
البنية التش��ريعية ف��ي المملكة 
وفق أفضل الممارسات العالمية.
باإلضافة إل��ى خبراته القانونية، 
وش��غل خلف عضوية العديد من 
اللج��ان ومجال��س اإلدارة، فه��و 
حاليًا عض��و مجلس إدارة مصرف 
ومجل��س  المرك��زي،  البحري��ن 
أمن��اء غرف��ة البحري��ن لتس��وية 
أمن��اء  ومجل��س  المنازع��ات، 
مجل��س التعليم العال��ي، ولجنة 
واالعتراضات  التظلم��ات  فحص 
الضريبي��ة، ومجل��س أمناء مركز 
مين��ا لاس��تثمار بالتع��اون مع 

االقتص��ادي  التع��اون  منظم��ة 
OECD، ومجلس أمناء  والتنمية 
ومجلس إدارة مدرسة ابن خلدون 

الوطنية.
كم��ا كان عض��وًا بلجن��ة تفعيل 
مب��ادئ ميث��اق العم��ل الوطني، 
ولجنة متابعة دراس��ة خصخصة 
قطاع الكهرب��اء والماء، ومجلس 
إدارة الهيئ��ة الوطني��ة للنف��ط 
الش��ركة  إدارة  ومجلس  والغ��از، 
القابضة للنفط والغاز، ومجلس 
البحري��ن  نف��ط  ش��ركة  إدارة 
»بابك��و«، ومجلس إدارة ش��ركة 
وجمعي��ة  للبت��رول،  تطوي��ر 

المحامين البحرينية.
وه��و حاصل على وس��ام الكفاءة 
من الدرج��ة األولى ع��ام 2014، 
ووس��ام األمير س��لمان بن حمد 

لاستحقاق الطبي عام 2022.

يوسف خلف

فاطمة جعفر منصور الصيرفي
تاريخ المياد: 1984-10-2

الخبرات الوظيفية:
- نائ��ب الرئيس التنفي��ذي لهيئة 
البحرين للسياحة والمعارض 2021 

- حتى تاريخه.
- مدي��ر إدارة االتص��ال والعاق��ات 
اإلعامية - مرك��ز االتصال الوطني 

.2018
- مدير إدارة التخطيط االستراتيجي 

- مركز االتصال الوطني 2017.
- رئيس مكتب االتصال الحكومي - 

وزارة شؤون اإلعام 2014.
- رئيس االتصال والعاقات الدولية - وزارة شؤون اإلعام 2013.

- باحث أول - وزارة شؤون اإلعام 2012.
- أخصائي أول - Capivest أبريل 2009 - فبراير 2011.

- أخصائي - Capivest سبتمبر 2007 - مارس 2009.
- مساعد - Capivest أكتوبر 2005 - مارس 2007.

المؤهل العلمي:
 University of  - »تس��ويق«  األعم��ال  إدارة  ف��ي  بكالوري��وس   -

Sunderland / المملكة المتحدة 2005.

فاطمة الصيرفي

حمد بن فيصل المالكي
الخبرات الوظيفية:  

- مدي��ر عام مكت��ب رئيس مجلس 
الوزراء األمين، العام لمجلس الوزراء 

.2021
- رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء 
األمين العام لمجلس الوزراء 2020.

- وكي��ل االقتص��اد الوطن��ي بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني 2019.

- منس��ق عام للمشاريع والتخطيط 
االس��تراتيجي بمكتب النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء 2017.
- مدي��ر البح��وث وم��ن ث��م مدي��ر 
األول  النائ��ب  ب مكت��ب  المش��اريع 

لرئيس مجلس الوزراء 2013.
- مدير المشاريع في ديوان ولي العهد 2012.

- مدير المشاريع في مجلس التنمية االقتصادية 2005.
- وزارة التربية والتعليم 2003.

المؤهل العلمي: 
- حاص��ل على بكالوريوس هندس��ة إلكتروني��ة وكهربائية من جامعة 

نيبير في اسكوتلندا.
- حاص��ل على ماجس��تير إدارة وهندس��ة من جامعة ن��ورث امبريا في 

إنجلترا.
- حاص��ل على ماجس��تير إدارة حكومية من جامعة هارف��ارد بالواليات 

المتحدة األمريكية 2013.
- حاصل على تقدير جالة الملك المفدى بمنحه وسام الكفاءة في عام 

.2016

حمد المالكي

 محمد ثامر 
خليفة هزاع الكعبي

- تاريخ المياد 1960-1-1.
الخبرات الوظيفية:

- وكيل شؤون الطيران المدني 
وزارة المواص��ات واالتص��االت 

2016م حتلى 21 يناير 2022.
لعمليات  التنفي��ذي  الرئيس   -
المطار - ش��ركة مطار البحرين 

.2013
لعملي��ات  الرئي��س  نائ��ب   -
المطار - شرطة مطار البحرين 

.2010
- مدير إدارة المطار - شؤون الطيران المدني 2006.

- مدير إدارة المطار بالوكالة - شؤون الطيران المدني 2005.
- مستش��ار التخطيطي االس��تراتيجي وضبط الجودة - شؤون 

الطيران المدني 2004.
- رئيس إدارة الحركة الجوية - شؤون الطيران المدني 1999.

- أخصائ��ي معايير المراقبة الجوية - ش��ؤون الطيران المدني 
.1997

- مشرف الحركة الجوية - شؤون الطيران المدني 1989.
- مراقب جوي - شؤون الطيران المدني 1981.

- متدرب - شؤون الطيران المدني 1978.
المؤهل العلمي:

.)2001( Glamorgan University - ماجستير إدارة أعمال -
.)1981( Civil aviation College - دبلوم المراقبة الجوية -

محمد الكعبي

إبراهيم حسن علي الحواج
-تاريخ المياد  1963-8-21

الخبرات الوظيفية:
- الوكيل الوزارة للزراعة والثروة 
البحرية - وزارة األشغال وشؤون 
العمراني  والتخطي��ط  البلديات 

2021 - حتى تاريخه.
للص��رف  المس��اعد  الوكي��ل   -
الصحي وزارة األش��غال وش��ؤون 
العمراني  والتخطي��ط  البلديات 

.2020
- الوكي��ل المس��اعد للخدام��ات 

الفنية - وزارة األشغال 2015.
- مدي��ر إدارة تش��غيل وصيانة الصرف الصحي - وزارة األش��غال 

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 2006.
- مدير بالوكالة إلدارة تش��غيل وصيان��ة الصرف الصحي - وزارة 

األشغال واإلسكان سابقًا 2005.
- رئي��س قس��م الخدمات الهندس��ية للص��رف الصح��ي - وزارة 

األشغال والزراعة سابقًا 2000.
- مهن��دس مدني أول - وزارة األش��غال والكهرباء والماء س��ابقًا 

.1992
- مهندس مدني - وزارة األشغال والكهرباء والماء سابقًا 1989.

- مهن��دس مت��درب - وزارة األش��غال والكهرب��اء والماء س��ابقًا 
.1986

المؤهل العلمي:
 .)PMP( الشهادة االحترافية في إدارة المشاريع -

  Wayne State University – بكالوريوس في الهندسة المدنية -
الواليات المتحدة األمريكية )1986(.

إبراهيم الحواج

نور علي سلطان حسين الخليف
تاريخ المياد - 1984-4-11

الخبرات الوظيفية:
- الوكي��ل المس��اعد للش��ؤون 
المالي��ة  وزارة   - االقتصادي��ة 
 –  2021 الوطن��ي  واالقتص��اد 

حتى تاريخه.
المعلوم��ات  إدارة  مدي��ر   -
والمؤشرات االقتصادية - وزارة 
الوطن��ي  واالقتص��اد  المالي��ة 

.2019
 Newtown  - أول  مستش��ار   -
Consult 2016 – يوليو 2018.

 Deloitte - مدير أول االستشارات -
LLP /  المملكة المتحدة 2015.

- محاسب أول - British Business Bank /  المملكة المتحدة 2015.
- مدير االستشارات - Deloitte LLP /  المملكة المتحدة 2014.

-  مساعد مدير التدقيق - Deloitte LLP /  المملكة المتحدة 2008.
المؤهل العلمي:

  /  London School of Economics  - االقتص��اد  ف��ي  ماجس��تير   -
المملكة المتحدة 2008.

 London School of  - واالقتص��اد  الرياضي��ات  ف��ي  بكالوري��وس   -
Economics /  المملكة المتحدة 2007.

نور الخليف

جليلة السيد جواد حسن جواد
تاريخ المياد 1976-01-28

الخبرات الوظيفية:
-   الرئي��س التنفي��ذي لمراكز 
الرعاية الصحية األولية 2020 

- حتى تاريخه.
- استشاري صحة عامة - وزارة 

الصحة  2008.
- استشاري طب بشري - وزارة 

الصحة 2007.
- طبيب بش��ري - وزارة الصحة 

.2005
وزارة   - أول  مقي��م  طبي��ب   -

الصحة  2004.
- متدرب - وزارة الصحة  2000.

المؤهل العلمي:
- ماجس��تير طب المناطق االستوائية والصحة الدولية - جامعة لندن 

- غير مصدقة 2008.
- بكالوري��وس في الطب والجراحة - جامع��ة الملك فيصل بالمملكة 

العربية السعودية - مصدقة 2000.
- شهادة المجلس العربي - طب األسرة 2005.

د. جليلة السيد

رمزان بن عبداهلل النعيمي
- مستشار قانوني بديوان الرقابة 

المالية واإلدارية 2020.
الكب��رى  بالمحكم��ة  قاض��ي   -

المدنية 2018.
لمعه��د  التنفي��ذي  المدي��ر   -

الدراسات القضائية 2016.
- أس��تاذ مس��اعد - كلية الحقوق 

جامعة البحرين 2016.
- عضو الهيئة العليا لنادي راش��د 

للفروسية وسباق الخيل 2021.
- دكت��وراه في العل��وم القضائية 
- جامع��ة جورجت��اون - الواليات 

المتحدة األمريكية 2016.
- ماجس��تير في القان��ون - جامعة جورجت��اون - الواليات المتحدة 

األمريكية 2011 .
- بكالوريوس في الحقوق - جامعة البحرين 2008.

رمزان النعيمي

 أسامة بن أحمد العصفور
- يحمل شهادة ليسانس الحقوق 

من جامعة بيروت العربية.
- حاص��ل على درجة الماجس��تير 
ف��ي القان��ون العام م��ن جامعة 

المملكة.
- عي��ن 2018 أمينًا عامًا لمجلس 

الشورى.
- نائ��ب األمي��ن الع��ام باألمانة 
العامة للتظلمات بوزارة الداخلية 

.2013
- عضو مفوضية حقوق الس��جناء 

والمحتجزين.
- عمل بالمحاكم في وزارة العدل 

والشؤون اإلسامية واألوقاف.
- عمل بجهاز النيابة العامة منذ تأسيسها وتدرج فيها، حتى ُعّين 

رئيسًا بالنيابة العامة.

أسامة العصفور

ياسر بن إبراهيم حميدان
- بكالوري��وس في اإلدارة المالية 
 Lehigh( ليه��اي  جامع��ة  م��ن 
المتحدة  الواليات   -  )University

األمريكية، 1993.
- عضو مجلس الشورى.

- لدي��ه خبرة تزيد عل��ى 20 عامًا 
والمالي  المصرفي  القطاعين  في 
ف��ي مملكة البحرين، ش��غل عدة 
مناصب ف��ي بنك الخلي��ج الدولي 

1993-2012 ومنها:
- رئيس قس��م االستثمار 2008-

.2012
- رئي��س قس��م الدخ��ل الثاب��ت 

ومشتقاته، تابع للخزينة المالية لدى الشركة 2008-1995.
- عضو مجلس إدارة بورصة البحرين 2016-2010.

- عضو مجلس إدارة شركة البحرين لأللمنيوم »ألبا« 2017.

ياسر حميدان
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محمد بن مبارك بن دينه
- الرئي��س التنفيذي للمجلس األعلى 

للبيئة 2014.
- نائب الرئيس التنفيذي - المجلس 

األعلى للبيئة 2013.
- مدير االعتم��اد وضمان الجودة في 
كلي��ة الهندس��ة - جامع��ة البحرين 

.2012
- أس��تاذ مس��اعد بقس��م الهندس��ة 
الكيميائية  - جامعة البحرين 2007.

المؤهل العلمي: 
- ش��هادة دراسات عليا في الممارسة 
األكاديمي��ة - جامع��ة يورك س��انت 

جون 2010.
- دكتوراه في الهندسة الكيميائية - امبريال كوليدج 2007.

- دبلوما الكلية الملكية - امبريال كوليدج 2006.
- ماجس��تير العلوم في الهندس��ة الكيميائية - جامعة ويلز، سوانسي 

.1999
- بكالوريوس في هندس��ة البترول - جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

.1995

د. محمد بن دينه

بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، برقية ش��كر جوابية إلى صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل، هذا نصها..
صاحب الس��مو الملكي االب��ن العزيز األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل..
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

تلقينا ببالغ السرور والتقدير برقية سموكم 
لن��ا، ويس��رنا أن نش��يد بجه��ود س��موكم 
الدؤوب��ة والمخلص��ة ف��ي خدم��ة مملك��ة 
البحري��ن وتعزي��ز نهضته��ا التنموية في 
كافة المجاالت وس��عيكم المستمر لتطوير 
منظوم��ة العم��ل الحكوم��ي من أج��ل خير 

ورفعة المملكة وتقدم شعبها العزيز..
متطلعين إل��ى المزيد م��ن الجهد والعمل 
المثم��ر ف��ي المرحل��ة القادم��ة لتحقي��ق 
تطلع��ات ش��عب البحري��ن الكري��م وإنجاز 
أه��داف التنمية والحف��اظ عل��ى المنجزات 
الوطنية وتطويرها ومواصلة مس��يرة البناء 

والتقدم في جميع الميادين والقطاعات.
وفي الختام، نسأل المولى عز وجل أن يبارك 

لكم مساعيكم، لخدمة الوطن والمواطنين، 
ويديم عليكم نعمة الصحة العافية، ودمتم 

سالمين، يحفظكم اهلل.
والدكم

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك الب��الد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية ش��كر من صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 

آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه اهلل، هذا نصها:

س��يدي حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ملك مملك��ة البحرين المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
تحية حب وطاع��ة ووالء وإخالص لجاللتكم 
أيدك��م اهلل وأدام عليك��م الصح��ة والعافية 

وطول العمر.
يشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم السامي 
بمناس��بة صدور مرس��وم التعديل الوزاري، 
خالص الوالء والش��كر على تقديركم الدائم 
للكوادر الوطنية التي س��اهمت خالل عقوٍد 
متواصل��ة م��ن العم��ل الوطن��ي المخلص 
بالخدم��ة الحكومي��ة، وأقرُن ذل��ك بعظيم 
االعت��زاز واالمتن��ان عل��ى ثقتك��م الغالية 
والس��امية بالك��وادر الوطنية الق��ادرة على 

حمل مس��ؤولية مواصلة العم��ل الحكومي 
لرؤاك��م  تحقيق��ًا  مخرجات��ه،  وتطوي��ر 
وتطلعاتك��م حفظك��م اهلل ورعاك��م وف��ق 
أه��داف المس��يرة التنموية الش��املة التي 
أرسيتم دعائمها بما يعود بالنماء واالزدهار 

والخير على المواطنين.
سيدي صاحب الجاللة حفظكم اهلل ورعاكم،،،
إن فريق البحرين في كافة مؤسسات الوطن 
الدستورية من أجهزة تنفيذية، وتشريعية، 
وقضائية، وقطاع خاص، وأهلي، ومواطنين 
ومقيمي��ن، يس��تنير بقيادتكم، ويس��تلهُم 
منه��ا اإلرادة بعزيمٍة وإخالٍص بروٍح جامعٍة 
تعش��ق اإلنجاز والتميز، الذي رسختموه في 
كل مواقع العمل لتحقيق التقدم المستدام 

والتطور المستمر لوطننا الغالي. 
نتطلع بكل تفاؤٍل وعزٍم ومس��ؤولية لقادم 
األي��ام لتحقي��ق المزي��د م��ن المكتس��بات 
واإلنجازات ف��ي مختلف القطاع��ات، لتعزيز 

المتقدم��ة عل��ى كاف��ة  البحري��ن  مكان��ة 
األصعدة بتوفيق م��ن اهلل، ومن ثم بفضل 

حكمتكم وحنكتكم حفظكم اهلل ورعاكم.
سيدي صاحب الجاللة أيدكم اهلل،،،

في الختام أعاهدكم ب��رًا وإخالصًا بمواصلة 
ش��رف خدمتكم والذود ع��ن مصالح الوطن 
التق��دم  م��ن  المزي��د  وتحقي��ق  وأبنائ��ه، 
واالزدهار والنماء، لتكون البحرين دومًا كما 

أردتموها للجميع أماًل حاضرًا وأمدًا.
نسأل اهلل المولى العلي القدير أن يحفظكم 
عًزا وذخرًا وفخرًا وسندًا للوطن الغالي، ولكل 
األس��رة البحرينية الواحدة، إنه سميٌع مجيب 

الدعاء.
ودمتم س��يدي بحفظ اهلل ورعايته موفقين 

سالمين،،،
ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المعّظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم رقم )25( لس��نة 

2022 بتعديل وزاري، جاء فيه:

المادة األولى
ُتلغى المادة الثانية من المرس��وم الملكي 

رقم )61( لسنة 2018 بتشكيل الوزارة.

المادة الثانية
ُيعيَّن كل من:

1. معالي الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 

نائبًا لرئي��س مجلس الوزراء ووزي��رًا للبنية 
التحتية.

2. س��عادة الس��يد جمي��ل بن محم��د علي 
حميدان وزيرًا للعمل.

3. سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرًا 
للصناعة والتجارة.

4. س��عادة الس��يد وائل بن ناص��ر المبارك 
وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.

5. سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
وزيرًا للنفط والبيئة.

6. س��عادة الس��يد محمد بن ثام��ر الكعبي 
وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.

7. سعادة الس��يد إبراهيم بن حسن الحواج 

وزيرًا لألشغال.
8. س��عادة الس��يد يوس��ف بن عبدالحسين 

خلف وزيرًا للشؤون القانونية.
9. س��عادة الس��يد أس��امة بن أحم��د خلف 

العصفور وزيرًا للتنمية االجتماعية.
10. سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان 

وزيرًا لشؤون الكهرباء والماء.
11. سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 

حسن جواد وزيرًا للصحة.
12. سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة 

وزيرًا للعدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
13. س��عادة السيد حمد بن فيصل المالكي 

وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.

14. سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي 
وزيرًا لإلسكان والتخطيط العمراني.

15. س��عادة الس��يدة نور بنت عل��ي الخليف 
وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. س��عادة الس��يدة فاطم��ة بن��ت جعفر 
الصيرفي وزيرًا للسياحة.

17. س��عادة الدكت��ور رم��زان ب��ن عبداهلل 
النعيمي وزيرًا لشؤون اإلعالم.

المادة الثالثة
عل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء تنفي��ذ هذا 
المرس��وم، وُيعمل ب��ه من تاري��خ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.
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 خالد بن عبداهلل نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية

مرسوم ملكي بتعديل وزاري

جاللة الملك المعظم

ولي العهد رئيس الوزراء: تحقيق المزيد من المكتسبات واإلنجازات لتعزيز مكانة البحرين

 الملك: جهود دؤوبة ومخلصة لولي العهد 
رئيس الوزراء في خدمة البحرين وتعزيز نهضتها 

بدء التسجيل ببرنامج »اختر طبيبك« بالمحافظة الشمالية الفترة القادمة

 محمد بن عبداهلل: توفير حرية اختيار 
مقدم الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات

أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة أّن مش��روع 
التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية يعد 
مشروعًا وطنيًا رائدًا وطموحًا لتعزيز جودة الخدمات 
الصحي��ة الوقائية والعالجي��ة المقدمة في الرعاية 
الصحية األولية من خالل تحقيق نهج االس��تمرارية 
والشمولية من قبل طبيب األسرة للمريض وعائلته 
وتوفي��ر حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز 

التنافسية لتحسين جودة الخدمات.
وتابع أّن حكومة مملك��ة البحرين ال تألو جهدًا في 
س��بيل تقدي��م أفض��ل الخدمات الصحي��ة وتحقيق 
التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعّظم، والمتابعة المستمرة لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء، بما يصب في تطوير 
منظوم��ة الخدم��ات الصحية في جمي��ع محافظات 
مملكة البحرين، وبما يتماشى مع مبادرات التطوير 
الشامل التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

وفي ه��ذا اإلطار قام الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة بزي��ارة ميداني��ة تفقدية 
أمس لمركز الشيخ جابر الصحي في منطقة باربار 
بالمحافظ��ة الش��مالية، والذي يعم��ل على مدار 
24 س��اعة ضمن 9 مراكز صحية مماثلة بمختلف 
محافظات المملكة، ويق��دم العديد من الخدمات 
والبرام��ج الصحي��ة المتمي��زة، حيث ق��ام بجولة 
ميدانية ش��ملت مختلف أقس��ام المركز، مش��يدًا 

بالمستوى المتميز للمركز وجاهزيته العالية على 
جميع المستويات.

كما قام بزيارة مركز البديع الصحي ضمن سلس��لة 
زيارات��ه لع��دٍد من المراك��ز الصحي��ة بالمحافظة 
الش��مالية ف��ي إط��ار الوق��وف على االس��تعدادات 
لتطبيق مش��روع التس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاية 

الصحية األولية في المحافظة الش��مالية، حيث من 
المأم��ول أن يتم اإلع��الن عن فتح باب التس��جيل 
في برنام��ج »اختر طبيبك« ألهالي المحافظة خالل 
الفت��رة القادمة، والذي تمَّ الش��روع ف��ي تطبيقه 
كمرحل��ة أولى في محافظة المحرق، وذلك في إطار 
الخطة الموضوع��ة لتعميم هذا المش��روع الرائد 

عل��ى جميع محافظ��ات المملكة، بم��ا يكفل حرية 
االختي��ار واالس��تدامة ويصب ف��ي مصلحة الوطن 

والمواطن.
م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س مجل��س أمن��اء الرعاية 
الصحية األولية عبدالوه��اب محمد خطوات العمل 
الموضوعة ف��ي إطار برنامج التس��يير الذاتي الذي 
يتمثل في تحويل المراكز الصحية إلى مراكز ذاتية 
اإلدارة م��ن أجل تحس��ين ج��ودة خدم��ات الرعاية 
الصحية، حيث يهدف المش��روع إل��ى منح المواطن 
حرية االختيار وتوفير مسارات عالجية لتطوير جودة 
الخدمات والتنسيق والتواصل بين مقدمي الخدمات 
وتحسين الرقابة وعمليات اتخاذ القرار واالستخدام 

األمثل للموارد المالية والبشرية.
وبدورها، أكدت الرئيس التنفي��ذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة جليلة الس��يد أّن برنام��ج »اختر 
طبيب��ك« يهدف إل��ى زيادة رضا المس��تفيدين من 
الخدمات واس��تمراريتها وتعزيز الخدمات الوقائية 
والكش��ف المبكر عن األمراض، حيث تبين بمتابعة 
المؤش��رات الصحي��ة قب��ل وبعد تطبي��ق البرنامج 
بش��كل تجريبي في عدد من المراكز، ازدياد نس��بة 
الكشف المبكر الرتفاع ضغط الدم ومرض السكري 
للمترددين من الفئة العمري��ة 40 عامًا وما فوق، 
كم��ا زادت نس��بة الكش��ف المبك��ر الرتفاع نس��بة 
الدهون ولفحص سرطان البروستاتا للرجال للفئة 
العمرية 50 عامًا، والكش��ف المبكر لسرطان الثدي 
للنس��اء من الفئة العمرية 40 عامًا، وهذا ما يؤّكد 

نجاح البرنامج في تحقيق األهداف المنشودة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 وزير الكهرباء لـ                 : الثقة الملكية
 حافز على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة

أنس األغبش «

أكد ياس��ر ب��ن إبراهي��م حمي��دان، ل�»الوطن« أن 
الثق��ة الملكية الس��امية التي ص��درت عن حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المعظ��م، بتعيين��ه وزيرًا لش��ؤون 
الكهرب��اء والماء، تعد مصدر فخ��ر واعتزاز، وحافزًا 

على مواصل��ة العمل على تنفيذ توجيهات جاللته 
لتحقي��ق غاي��ات وأه��داف التنمي��ة المس��تدامة 

المنشودة.
ورفع حميدان، الش��كر والتقدير إلى حضرة صاحب 
الجاللة عاهل الب��الد المعظم، على الثقة الملكية 
الس��امية، مقدمًا في الوقت نفسه شكره وتقديره 
إلى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، على 
ه��ذه الثقة الكريمة، مؤكدًا أنه توجيهات س��موه 
تعتب��ر خارطة طريق نحو االس��تمرار ف��ي تطوير 
الخدمات الحكومي��ة الموجهة لكاف��ة المواطنين 
والمقيمين وتحقيق كافة األهداف المنش��ودة من 

أجل االستمرار في طريق التنمية.
كم��ا جدد، خالص ش��كره وتقدي��ره وامتنانه على 

هذه الثقة الملكية السامية، سائاًل المولى عز وجل 
أن يوفق��ه على حمل هذه المس��ؤولية على أكمل 
وج��ه والعمل لما فيه خير وصالح مملكة البحرين، 
داعي��ًا اهلل العلي القدير أن يديم على جاللة الملك 
المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء موفور الصح��ة وأن يحفظهما ذخرًا 

وسندًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/14/watan-20220614.pdf?1655184439
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1010593
https://alwatannews.net/article/1010590
https://alwatannews.net/article/1010573


العدد:  6030

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 

 »الصحة«: تنظيم حمالت واسعة 
للتبرع لتجنب استيراد دماء من الخارج

ُتشارك مملكة البحرين دول العالم االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم 
ف��ي 14 يونيو من كل عام، وُيس��هم هذا الحدث بزي��ادة الوعي بالحاجة 
إل��ى الدم المأم��ون ومنتجات الدم المأمونة، كما يت��م خالل هذا الحدث 
توجيه الش��كر إلى المتبرعين بالدم طوعي��ًا ودون مقابل عرفانًا وتقديرًا 

لما يتبرعون به من دمهم مما ُيّسهل في إنقاذ أرواح البشر.
وأك��دت وزارة الصحة في بي��ان لها بهذه المناس��بة حرصها على توعية 
المجتمع البحريني وحثه على التبرع بالدم، والمساهمة في التشجيع على 
تنظيم حمالت واس��عة في جميع مناط��ق مملكة البحرين لجمع أكبر عدد 
ممكن م��ن المتبرعين بالدم، بما ُيس��هم بصورة جلية ف��ي توفير الدم 
للمحتاجي��ن والمرضى وتحقي��ق االكتفاء الذاتي داخ��ل مملكة البحرين 

وتجنب استيراد دماء من الخارج.
وأش��ارت إلى أن بنك الدم المركزي في مملكة البحرين يقوم بتوفير الدم 
ومشتقاته بكميات كافية لجميع المرضى والمحتاجين مع ضمان سالمة 
نقل الدم وخلوه من األمراض المنقولة عبر الدم وكذلك توفير جميع ُسبل 
الراحة المطلوبة للمتبرعين بالدم. كما أنه ُيعد واحد من بنوك الدم على 
مس��توى العالم في توفير كافة االحتياجات من الدم ومش��تقاته بصورة 
ذاتية، وهو المصدر الرئيس لتوفير الدم ومشتقاته لجميع المستشفيات 

في مملكة البحرين.

ويستفيد البنك من حمالت التبرع والمتبرعين داخل بنك الدم المركزي من 
خالل تلبية احتياجات المرضى من الدم ومش��تقاته لجميع المستشفيات 
ف��ي مملكة البحرين، كما يس��عى بن��ك الدم المركزي م��ن خالل حمالت 
التبرع بالدم في الداخل والخارج إلى كس��ب المزيد من األش��خاص ممن 
لديهم االس��تعداد لإلس��هام في إنقاذ األرواح بالتبرع بدمائهم بش��كل 
مس��تمر ورفع ثقافة التبرع بالدم بانتظام بين أفراد المجتمع في مملكة 

البحرين.
وجدي��ر بالذكر أن االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام يأتي 
ش��عار »التبرع بال��دم بادرة تضامن. ش��ارك في الجهد وأنق��ذ األرواح«، 
ويهدف إلى ش��كر المتبرعين بالدم ف��ي العالم والعمل على إذكاء الوعي 
على نطاق أوس��ع بش��أن الحاجة إلى التبرع بال��دم بانتظام دون مقابل؛ 
وإب��راز الحاجة إلى االلت��زام بالتبرع بالدم على مدار الس��نة للحفاظ على 
اإلم��دادات الكافي��ة وتحقيق إتاح��ة نقل الدم المأمون أم��ام الجميع في 
الوق��ت المناس��ب؛ واالعتراف بقيم��ة التبرع الطوعي بال��دم دون مقابل 
في تعزيز التضامن المجتمعي والتماس��ك االجتماع��ي، والترويج لهذه 
القيم��ة؛ وإذكاء الوع��ي بضرورة زيادة االس��تثمار من جان��ب الحكومات 
لبناء نظام وطني مس��تدام وقادر على التكّيف لإلمداد بالدم، وزيادة جمع 

التبرعات بالدم من المتبرعين دون مقابل بالدم.

بالتنسيق مع المحافظة الشمالية 

»تعزيز الصحة« ُتنظم ورشة حول مكافحة التبغ
نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة 
الصح��ة بالتنس��يق والتعاون مع 
المحافظ��ة الش��مالية وكل م��ن 
بإدارة  التب��غ  مجموع��ة مكافحة 
الصحة،  ب��وزارة  العام��ة  الصحة 
الخيري��ة، ضمن  وجمعي��ة عالي 
برنامج الم��دن الصحية واعتماد 
عالي مدينة صحية، ورشة مكافحة 
التبغ تزامًنا م��ع االحتفال باليوم 
العالمي لمكافحة التدخين تحت 
عنوان » كوكبنا وأبداننا في خطر 
فلنصن��ع التغيي��ر«، وذل��ك ف��ي 
جمعية عال��ي الخيري��ة، بحضور 
عدد من المس��ؤولين والمعنيين 

بمكافحة التدخين.
وهدفت الورشة إلى تعزيز جهود 
مكافح��ة التدخي��ن للحفاظ على 
األمراض  والوقاية م��ن  الصح��ة 
الوع��ي بأضرار  المزمن��ة، ورف��ع 
اس��تخدام التبغ وأنواعه، وتعزيز 
عل��ى  والتأثي��ر  اإلقن��اع  مه��ارة 
المدخني��ن من أج��ل اإلقالع عن 
التدخي��ن، وتعزي��ز المس��ؤولية 
ف��ي  للمش��اركة  المجتمعي��ة 
التوعوي��ة والنص��ح لإلق��الع عن 
التدخين، وقّدم كل من أخصائي 

تعزي��ز الصحة ح��وراء الش��علة، 
وأخصائي تعزيز الصحة األس��تاذ 
علي الع��رادي محاضرات هادفة، 
موض��وع  األول  المح��ور  تن��اول 
التدخين بين الواقع والمخاوف تم 
خالله مناقش��ة مفاهيم متعلقة 

بالتدخي��ن، وخط��ة لإلق��الع عن 
الصح��ة  وزارة  ودور  التدخي��ن، 
والمجتم��ع واآلباء في اإلقالع عن 
التدخي��ن، بينم��ا تن��اول المحور 
الثان��ي موضوع التأثي��ر واإلقناع 
ومفاهيم واس��تراتيجيات اإلقناع 

وعوائق اإلقناع.
وقد صاحب ورشة العمل معرضًا 
توعوي��ًا ح��ول مض��ار التدخي��ن 
مجموع��ة  وإش��راف  بتنظي��م 
مكافحة التدخي��ن بإدارة الصحة 

العامة.

وكيل الصحة يتسّلم نسخة 
من كتاب »جمال الكلمة جمال«

استقبل وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع، الكاتب 
الصحف��ي جمال ب��ن محمد الياقوت، عض��و هيئة الصحفيين 
الس��عوديين عضو االتحاد الدول��ي للصحفيين وعضو االتحاد 
العام للصحفيين العرب، والذي أهدى لس��عادته نس��خة من 
كتابه »جمال الكلمة جمال« والذي يحتوي على كلمات وصور 
مؤث��رة وتوثيق صور أخرى للمؤلف م��ع عدد من القادة وكبار 

الشخصيات.
وأش��اد وكي��ل وزارة الصح��ة بالعط��اء اإلعالم��ي وبالجه��ود 
المثم��رة الت��ي يبذلها الكات��ب الصحفي جم��ال الياقوت في 
الص��دى اإلعالم��ي لمس��ار العالق��ات األخوي��ة القائمة بين 
البحرين والس��عودية وإس��هاماته في خدمة المجتمع، مثمنًا 

في ذلك جهوده الصحفية.
وفي ختام اللقاء أعرب وكيل وزارة الصحة عن تمنياته للكاتب 
جم��ال الياقوت بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة مس��يرته 

اإلعالمية والصحفية.
من جهته، أع��رب الكاتب الصحفي جمال الياقوت عن خالص 
ش��كره وتقديره لوكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع على 

دعمه وتشجيعه للجهود اإلعالمية والصحفية.

 »حكماء المسلمين« 
يطلق حملة بعدة لغات 
للتعريف بالنبي الكريم

أطلق مجلس حكماء المس��لمين، حملة تعريفيَّة كبرى بالنبي 
محمد صلى اهلل عليه وس��لم، ورس��الته الس��محة التي تحمل 

الخير والمحبة والسالم لإلنسانية جمعاء.
وتس��تهدف الحملة -التي م��ن المقرَّر أن ُتنش��َر بعدة لغات 
وعل��ى جميع منص��ات التواص��ل االجتماع��ي- التعريَف بنبي 
اإلس��الم صلى اهلل عليه وسلم تحت وسم #رسول_اإلنسانية، 
وتش��مل ال��رد على الش��بهات المتداول��ة عن النب��ي الكريم 
وس��يرته العطرة والتش��ريع اإلس��المي المأخوذ م��ن أقواله 

وأفعاله صلى اهلل عليه وسلم.
وتتناول الحملة أخالق نبي اإلس��الم والقي��م والفضائل التي 
جاء إلحيائه��ا وبعثها والتأكيد عليها، ومارس��ها قواًل وفعاًل، 
��لم  ��خت دعوته للسِّ فظه��رت رحمُت��ه للخلق جميع��ًا، وترسَّ
والتس��امح وحري��ة االعتقاد واإلخاء اإلنس��اني؛ كم��ا جاء في 
وثيقة المدينة المنورة التاريخية، التي تعد ملهمًا للدس��اتير 

الحديثة.
كما تستعرض حملة #رسول_اإلنسانية اجتهادات كبار علماء 
المس��لمين في وص��ف النبي وتقديمه للعالم، وعلى رأس��هم 
فضيلة اإلمام األكبر أ. د. أحمد الطيب، ش��يخ األزهر الش��ريف، 
رئيس مجلس حكماء المس��لمين، باإلضافة إلى أقوال موثقة 
رين والفالس��فة المنصفين من غير المس��لمين  لكب��ار المفكِّ
عن النبي الكريم الذين وضعوا س��يرته ومنجزه اإلنساني على 
راس��ة المنصفة، وانتهت دراس��اتهم إلى  طاول��ة البحث والدِّ

تقدير مكانته وأثره اإلنساني اإليجابي على العالم.

المبارك يبحث تعزيز التعاون 
مع الممثل المقيم لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بمكتبه 
الممث��ل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين 
فراس غرايبه، حيث رحب به متمنيًا له كل التوفيق والس��داد 
في مهام��ه الجديدة كممث��ل مقيم لبرنامج األم��م المتحدة 
اإلنمائ��ي ومش��يدًا بالجهود الحثيث��ة التي يبذله��ا البرنامج 
والتي يحرص م��ن خاللها على دعم أه��داف وجهود البحرين 

في السبق العالمي للتحول إلى الطاقة المتجددة.
واس��تعرض المب��ارك خ��الل اللقاء خط��ط ومش��اريع الطاقة 
المتج��ددة وكف��اءة الطاق��ة وناقش دور التعاون المش��ترك 
القائ��م مع برنامج األمم المتح��دة اإلنمائي فيما تم تحقيقه 
واألبع��اد والمخرج��ات اإليجابي��ة الت��ي تمثلت ف��ي إنجازات 
متع��ددة في مجال الطاق��ة المتجددة، انطالق��ًا من اهتمام 
وتوجيهات القيادة والحكومة بش��أن تنويع واس��تدامة موارد 
الطاقة، ووضع اس��م مملكة البحرين عل��ى الخارطة العالمية 
للدول التي تبذل جهودا نوعية هامة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
من جانبه أشاد غرايبه، بجهود مملكة البحرين وبالدور الهام 
والمحوري لوزارة شئون الكهرباء والماء فيما تمكنت المملكة 
من تحقيقه في مجاالت اس��تدامة الطاقة، األمر الذي يش��كل 
ترجمة حقيقي��ة للسياس��ات الوطنية واالتجاه��ات العالمية 
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف السابع 
المتعلق بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة 

والموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.

 »المرأة في التكنولوجيا« و»المركزي«
يبحثان تعزيز التعاون المشترك

األعل��ى  المجل��س  عض��و  بحث��ت 
للمرأة ورئيس��ة »لجن��ة المرأة في 
التكنولوجي��ا المالي��ة« بالمجل��س 
س��مو الش��يخة حصة بن��ت خليفة 
عم��ل  اجتم��اع  خ��الل  خليف��ة،  آل 
عقدته مع محافظ مصرف البحرين 
تعزيز  المع��راج،  رش��يد  المرك��زي 
التع��اون المش��ترك به��دف زيادة 
حض��ور المرأة البحريني��ة في مجال 
التكنولوجي��ا المالي��ة، وبما يواكب 
الوطنية لنهوض  الخط��ة  توجهات 
واس��تراتيجية  البحريني��ة  الم��رأة 
تطوي��ر قط��اع الخدم��ات المالي��ة 
عنه��ا  أعل��ن  الت��ي   2026-2022
»المركزي« كإحدى االس��تراتيجيات 
خط��ة  ف��ي  األساس��ية  الخم��س 

التعافي االقتصادي.
وقدمت س��مو الش��يخة حصة بنت 
خليف��ة آل خليفة، ش��رحًا حول أبرز 
منجزات لجنة المرأة في التكنولوجيا 
المالي��ة منذ تش��كيلها نهاية عام 
خطته��ا  عم��ل  آلي��ة  م��ع   ،2020
التنفيذية الت��ي تركز على 4 محاور 
الخدمات،  السياسات، وتطوير  هي: 
واإلرشاد والتوجيه والتثقيف، وإدارة 
المعرف��ة، مش��يدة س��موها خالل 

االجتماع بالمب��ادرات النوعية التي 
ينفذه��ا مصرف البحري��ن المركزي 

لدعم عمل اللجنة.
بمخرج��ات  المع��راج  ن��وه  فيم��ا 
عم��ل لجنة المرأة ف��ي التكنولوجيا 
المالية، والتي تع��د إحدى األدوات 
المهم��ة م��ن أج��ل زي��ادة حضور 

المرأة البحرينية في القطاع المالي 
والمصرفي ف��ي البحري��ن، وواحدة 
م��ن قن��وات التع��اون الفعالة في 
هذا المج��ال بين مص��رف البحرين 

المركزي والمجلس األعلى للمرأة.
وأك��د دعم المص��رف لعمل اللجنة، 
للقي��ام بكل  الكام��ل  واس��تعداده 

م��ا يلزم من أجل دم��ج نتاج عملها 
ف��ي خطط تطوير قط��اع الخدمات 
المالية والمصرفية ككل، خاصة مع 
توجه القطاع نح��و التحول الرقمي 
م��ن خ��الل التوس��ع ف��ي قطاعات 
والتكنولوجي��ا  الرقمي��ة  التقني��ة 

المالية.

 محافظ العاصمة يبحث مع المؤسسة
 البحرينية لريادة األعمال التعاون المشترك

اس��تقبل محافظ العاصمة الش��يخ راشد بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة أعض��اء مجلس أمناء 
المؤسس��ة البحرينية لريادة األعمال برئاسة 
فريال ناس، بحضور حس��ن عب��داهلل المدني 

نائب المحافظ.
وتم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك 
مع المؤسس��ة في مج��االت ري��ادة األعمال، 
وف��رص التع��اون ف��ي البرام��ج والمش��اريع 

المستقبلية للمحافظة.
المؤسس��ة  م��ع  التع��اون  مواصل��ة  وأك��د 

لدع��م قط��اع  األعم��ال  لري��ادة  البحريني��ة 
ري��ادة األعمال واس��تمرار البرام��ج التدريبية 
المش��تركة ودف��ع فعاليات المؤسس��ة، بما 
يتواءم مع الجه��ود الحكومية لتحقيق التنوع 
االقتص��ادي، مش��يدًا بجهود المؤسس��ة في 
دعم وتمكين رواد األعمال من خالل تقديمها 
المبادرات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى 
تطوير إمكاناتهم في مجاالت ريادة األعمال، 
والمس��اهمة في تحفيز االبت��كار وخلق آفاق 

رحبة لدى الشباب.

م��ن جهته��ا، أك��دت فري��ال ناس اس��تمرار 
مشاركة المؤسسة في أسبوع المنامة لريادة 
األعمال، مشيدًة بالمشاريع والفعاليات التي 
تطلقه��ا محافظ��ة العاصم��ة الهادف��ة إلى 
تنمية الشباب والمجتمع ودعم ريادة األعمال 
وتعزيز روح المواطنة، مؤكدًة أن المش��اريع 
والبرام��ج التي تبنته��ا المحافظ��ة تتطابق 
مع رؤى وأهداف المؤسس��ة البحرينية لريادة 
األعم��ال، الرامية إلى دع��م تنمية االقتصاد 

الوطني وتمكين الشباب.
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بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 

 »الصحة«: تنظيم حمالت واسعة 
للتبرع لتجنب استيراد دماء من الخارج

ُتشارك مملكة البحرين دول العالم االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم 
ف��ي 14 يونيو من كل عام، وُيس��هم هذا الحدث بزي��ادة الوعي بالحاجة 
إل��ى الدم المأم��ون ومنتجات الدم المأمونة، كما يت��م خالل هذا الحدث 
توجيه الش��كر إلى المتبرعين بالدم طوعي��ًا ودون مقابل عرفانًا وتقديرًا 

لما يتبرعون به من دمهم مما ُيّسهل في إنقاذ أرواح البشر.
وأك��دت وزارة الصحة في بي��ان لها بهذه المناس��بة حرصها على توعية 
المجتمع البحريني وحثه على التبرع بالدم، والمساهمة في التشجيع على 
تنظيم حمالت واس��عة في جميع مناط��ق مملكة البحرين لجمع أكبر عدد 
ممكن م��ن المتبرعين بالدم، بما ُيس��هم بصورة جلية ف��ي توفير الدم 
للمحتاجي��ن والمرضى وتحقي��ق االكتفاء الذاتي داخ��ل مملكة البحرين 

وتجنب استيراد دماء من الخارج.
وأش��ارت إلى أن بنك الدم المركزي في مملكة البحرين يقوم بتوفير الدم 
ومشتقاته بكميات كافية لجميع المرضى والمحتاجين مع ضمان سالمة 
نقل الدم وخلوه من األمراض المنقولة عبر الدم وكذلك توفير جميع ُسبل 
الراحة المطلوبة للمتبرعين بالدم. كما أنه ُيعد واحد من بنوك الدم على 
مس��توى العالم في توفير كافة االحتياجات من الدم ومش��تقاته بصورة 
ذاتية، وهو المصدر الرئيس لتوفير الدم ومشتقاته لجميع المستشفيات 

في مملكة البحرين.

ويستفيد البنك من حمالت التبرع والمتبرعين داخل بنك الدم المركزي من 
خالل تلبية احتياجات المرضى من الدم ومش��تقاته لجميع المستشفيات 
ف��ي مملكة البحرين، كما يس��عى بن��ك الدم المركزي م��ن خالل حمالت 
التبرع بالدم في الداخل والخارج إلى كس��ب المزيد من األش��خاص ممن 
لديهم االس��تعداد لإلس��هام في إنقاذ األرواح بالتبرع بدمائهم بش��كل 
مس��تمر ورفع ثقافة التبرع بالدم بانتظام بين أفراد المجتمع في مملكة 

البحرين.
وجدي��ر بالذكر أن االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام يأتي 
ش��عار »التبرع بال��دم بادرة تضامن. ش��ارك في الجهد وأنق��ذ األرواح«، 
ويهدف إلى ش��كر المتبرعين بالدم ف��ي العالم والعمل على إذكاء الوعي 
على نطاق أوس��ع بش��أن الحاجة إلى التبرع بال��دم بانتظام دون مقابل؛ 
وإب��راز الحاجة إلى االلت��زام بالتبرع بالدم على مدار الس��نة للحفاظ على 
اإلم��دادات الكافي��ة وتحقيق إتاح��ة نقل الدم المأمون أم��ام الجميع في 
الوق��ت المناس��ب؛ واالعتراف بقيم��ة التبرع الطوعي بال��دم دون مقابل 
في تعزيز التضامن المجتمعي والتماس��ك االجتماع��ي، والترويج لهذه 
القيم��ة؛ وإذكاء الوع��ي بضرورة زيادة االس��تثمار من جان��ب الحكومات 
لبناء نظام وطني مس��تدام وقادر على التكّيف لإلمداد بالدم، وزيادة جمع 

التبرعات بالدم من المتبرعين دون مقابل بالدم.

بالتنسيق مع المحافظة الشمالية 

»تعزيز الصحة« ُتنظم ورشة حول مكافحة التبغ
نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة 
الصح��ة بالتنس��يق والتعاون مع 
المحافظ��ة الش��مالية وكل م��ن 
بإدارة  التب��غ  مجموع��ة مكافحة 
الصحة،  ب��وزارة  العام��ة  الصحة 
الخيري��ة، ضمن  وجمعي��ة عالي 
برنامج الم��دن الصحية واعتماد 
عالي مدينة صحية، ورشة مكافحة 
التبغ تزامًنا م��ع االحتفال باليوم 
العالمي لمكافحة التدخين تحت 
عنوان » كوكبنا وأبداننا في خطر 
فلنصن��ع التغيي��ر«، وذل��ك ف��ي 
جمعية عال��ي الخيري��ة، بحضور 
عدد من المس��ؤولين والمعنيين 

بمكافحة التدخين.
وهدفت الورشة إلى تعزيز جهود 
مكافح��ة التدخي��ن للحفاظ على 
األمراض  والوقاية م��ن  الصح��ة 
الوع��ي بأضرار  المزمن��ة، ورف��ع 
اس��تخدام التبغ وأنواعه، وتعزيز 
عل��ى  والتأثي��ر  اإلقن��اع  مه��ارة 
المدخني��ن من أج��ل اإلقالع عن 
التدخي��ن، وتعزي��ز المس��ؤولية 
ف��ي  للمش��اركة  المجتمعي��ة 
التوعوي��ة والنص��ح لإلق��الع عن 
التدخين، وقّدم كل من أخصائي 

تعزي��ز الصحة ح��وراء الش��علة، 
وأخصائي تعزيز الصحة األس��تاذ 
علي الع��رادي محاضرات هادفة، 
موض��وع  األول  المح��ور  تن��اول 
التدخين بين الواقع والمخاوف تم 
خالله مناقش��ة مفاهيم متعلقة 

بالتدخي��ن، وخط��ة لإلق��الع عن 
الصح��ة  وزارة  ودور  التدخي��ن، 
والمجتم��ع واآلباء في اإلقالع عن 
التدخي��ن، بينم��ا تن��اول المحور 
الثان��ي موضوع التأثي��ر واإلقناع 
ومفاهيم واس��تراتيجيات اإلقناع 

وعوائق اإلقناع.
وقد صاحب ورشة العمل معرضًا 
توعوي��ًا ح��ول مض��ار التدخي��ن 
مجموع��ة  وإش��راف  بتنظي��م 
مكافحة التدخي��ن بإدارة الصحة 

العامة.

وكيل الصحة يتسّلم نسخة 
من كتاب »جمال الكلمة جمال«

استقبل وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع، الكاتب 
الصحف��ي جمال ب��ن محمد الياقوت، عض��و هيئة الصحفيين 
الس��عوديين عضو االتحاد الدول��ي للصحفيين وعضو االتحاد 
العام للصحفيين العرب، والذي أهدى لس��عادته نس��خة من 
كتابه »جمال الكلمة جمال« والذي يحتوي على كلمات وصور 
مؤث��رة وتوثيق صور أخرى للمؤلف م��ع عدد من القادة وكبار 

الشخصيات.
وأش��اد وكي��ل وزارة الصح��ة بالعط��اء اإلعالم��ي وبالجه��ود 
المثم��رة الت��ي يبذلها الكات��ب الصحفي جم��ال الياقوت في 
الص��دى اإلعالم��ي لمس��ار العالق��ات األخوي��ة القائمة بين 
البحرين والس��عودية وإس��هاماته في خدمة المجتمع، مثمنًا 

في ذلك جهوده الصحفية.
وفي ختام اللقاء أعرب وكيل وزارة الصحة عن تمنياته للكاتب 
جم��ال الياقوت بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة مس��يرته 

اإلعالمية والصحفية.
من جهته، أع��رب الكاتب الصحفي جمال الياقوت عن خالص 
ش��كره وتقديره لوكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع على 

دعمه وتشجيعه للجهود اإلعالمية والصحفية.

 »حكماء المسلمين« 
يطلق حملة بعدة لغات 
للتعريف بالنبي الكريم

أطلق مجلس حكماء المس��لمين، حملة تعريفيَّة كبرى بالنبي 
محمد صلى اهلل عليه وس��لم، ورس��الته الس��محة التي تحمل 

الخير والمحبة والسالم لإلنسانية جمعاء.
وتس��تهدف الحملة -التي م��ن المقرَّر أن ُتنش��َر بعدة لغات 
وعل��ى جميع منص��ات التواص��ل االجتماع��ي- التعريَف بنبي 
اإلس��الم صلى اهلل عليه وسلم تحت وسم #رسول_اإلنسانية، 
وتش��مل ال��رد على الش��بهات المتداول��ة عن النب��ي الكريم 
وس��يرته العطرة والتش��ريع اإلس��المي المأخوذ م��ن أقواله 

وأفعاله صلى اهلل عليه وسلم.
وتتناول الحملة أخالق نبي اإلس��الم والقي��م والفضائل التي 
جاء إلحيائه��ا وبعثها والتأكيد عليها، ومارس��ها قواًل وفعاًل، 
��لم  ��خت دعوته للسِّ فظه��رت رحمُت��ه للخلق جميع��ًا، وترسَّ
والتس��امح وحري��ة االعتقاد واإلخاء اإلنس��اني؛ كم��ا جاء في 
وثيقة المدينة المنورة التاريخية، التي تعد ملهمًا للدس��اتير 

الحديثة.
كما تستعرض حملة #رسول_اإلنسانية اجتهادات كبار علماء 
المس��لمين في وص��ف النبي وتقديمه للعالم، وعلى رأس��هم 
فضيلة اإلمام األكبر أ. د. أحمد الطيب، ش��يخ األزهر الش��ريف، 
رئيس مجلس حكماء المس��لمين، باإلضافة إلى أقوال موثقة 
رين والفالس��فة المنصفين من غير المس��لمين  لكب��ار المفكِّ
عن النبي الكريم الذين وضعوا س��يرته ومنجزه اإلنساني على 
راس��ة المنصفة، وانتهت دراس��اتهم إلى  طاول��ة البحث والدِّ

تقدير مكانته وأثره اإلنساني اإليجابي على العالم.

المبارك يبحث تعزيز التعاون 
مع الممثل المقيم لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي

اس��تقبل وزير ش��ؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بمكتبه 
الممث��ل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين 
فراس غرايبه، حيث رحب به متمنيًا له كل التوفيق والس��داد 
في مهام��ه الجديدة كممث��ل مقيم لبرنامج األم��م المتحدة 
اإلنمائ��ي ومش��يدًا بالجهود الحثيث��ة التي يبذله��ا البرنامج 
والتي يحرص م��ن خاللها على دعم أه��داف وجهود البحرين 

في السبق العالمي للتحول إلى الطاقة المتجددة.
واس��تعرض المب��ارك خ��الل اللقاء خط��ط ومش��اريع الطاقة 
المتج��ددة وكف��اءة الطاق��ة وناقش دور التعاون المش��ترك 
القائ��م مع برنامج األمم المتح��دة اإلنمائي فيما تم تحقيقه 
واألبع��اد والمخرج��ات اإليجابي��ة الت��ي تمثلت ف��ي إنجازات 
متع��ددة في مجال الطاق��ة المتجددة، انطالق��ًا من اهتمام 
وتوجيهات القيادة والحكومة بش��أن تنويع واس��تدامة موارد 
الطاقة، ووضع اس��م مملكة البحرين عل��ى الخارطة العالمية 
للدول التي تبذل جهودا نوعية هامة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
من جانبه أشاد غرايبه، بجهود مملكة البحرين وبالدور الهام 
والمحوري لوزارة شئون الكهرباء والماء فيما تمكنت المملكة 
من تحقيقه في مجاالت اس��تدامة الطاقة، األمر الذي يش��كل 
ترجمة حقيقي��ة للسياس��ات الوطنية واالتجاه��ات العالمية 
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف السابع 
المتعلق بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة 

والموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.

 »المرأة في التكنولوجيا« و»المركزي«
يبحثان تعزيز التعاون المشترك

األعل��ى  المجل��س  عض��و  بحث��ت 
للمرأة ورئيس��ة »لجن��ة المرأة في 
التكنولوجي��ا المالي��ة« بالمجل��س 
س��مو الش��يخة حصة بن��ت خليفة 
عم��ل  اجتم��اع  خ��الل  خليف��ة،  آل 
عقدته مع محافظ مصرف البحرين 
تعزيز  المع��راج،  رش��يد  المرك��زي 
التع��اون المش��ترك به��دف زيادة 
حض��ور المرأة البحريني��ة في مجال 
التكنولوجي��ا المالي��ة، وبما يواكب 
الوطنية لنهوض  الخط��ة  توجهات 
واس��تراتيجية  البحريني��ة  الم��رأة 
تطوي��ر قط��اع الخدم��ات المالي��ة 
عنه��ا  أعل��ن  الت��ي   2026-2022
»المركزي« كإحدى االس��تراتيجيات 
خط��ة  ف��ي  األساس��ية  الخم��س 

التعافي االقتصادي.
وقدمت س��مو الش��يخة حصة بنت 
خليف��ة آل خليفة، ش��رحًا حول أبرز 
منجزات لجنة المرأة في التكنولوجيا 
المالي��ة منذ تش��كيلها نهاية عام 
خطته��ا  عم��ل  آلي��ة  م��ع   ،2020
التنفيذية الت��ي تركز على 4 محاور 
الخدمات،  السياسات، وتطوير  هي: 
واإلرشاد والتوجيه والتثقيف، وإدارة 
المعرف��ة، مش��يدة س��موها خالل 

االجتماع بالمب��ادرات النوعية التي 
ينفذه��ا مصرف البحري��ن المركزي 

لدعم عمل اللجنة.
بمخرج��ات  المع��راج  ن��وه  فيم��ا 
عم��ل لجنة المرأة ف��ي التكنولوجيا 
المالية، والتي تع��د إحدى األدوات 
المهم��ة م��ن أج��ل زي��ادة حضور 

المرأة البحرينية في القطاع المالي 
والمصرفي ف��ي البحري��ن، وواحدة 
م��ن قن��وات التع��اون الفعالة في 
هذا المج��ال بين مص��رف البحرين 

المركزي والمجلس األعلى للمرأة.
وأك��د دعم المص��رف لعمل اللجنة، 
للقي��ام بكل  الكام��ل  واس��تعداده 

م��ا يلزم من أجل دم��ج نتاج عملها 
ف��ي خطط تطوير قط��اع الخدمات 
المالية والمصرفية ككل، خاصة مع 
توجه القطاع نح��و التحول الرقمي 
م��ن خ��الل التوس��ع ف��ي قطاعات 
والتكنولوجي��ا  الرقمي��ة  التقني��ة 

المالية.

 محافظ العاصمة يبحث مع المؤسسة
 البحرينية لريادة األعمال التعاون المشترك

اس��تقبل محافظ العاصمة الش��يخ راشد بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة أعض��اء مجلس أمناء 
المؤسس��ة البحرينية لريادة األعمال برئاسة 
فريال ناس، بحضور حس��ن عب��داهلل المدني 

نائب المحافظ.
وتم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك 
مع المؤسس��ة في مج��االت ري��ادة األعمال، 
وف��رص التع��اون ف��ي البرام��ج والمش��اريع 

المستقبلية للمحافظة.
المؤسس��ة  م��ع  التع��اون  مواصل��ة  وأك��د 

لدع��م قط��اع  األعم��ال  لري��ادة  البحريني��ة 
ري��ادة األعمال واس��تمرار البرام��ج التدريبية 
المش��تركة ودف��ع فعاليات المؤسس��ة، بما 
يتواءم مع الجه��ود الحكومية لتحقيق التنوع 
االقتص��ادي، مش��يدًا بجهود المؤسس��ة في 
دعم وتمكين رواد األعمال من خالل تقديمها 
المبادرات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى 
تطوير إمكاناتهم في مجاالت ريادة األعمال، 
والمس��اهمة في تحفيز االبت��كار وخلق آفاق 

رحبة لدى الشباب.

م��ن جهته��ا، أك��دت فري��ال ناس اس��تمرار 
مشاركة المؤسسة في أسبوع المنامة لريادة 
األعمال، مشيدًة بالمشاريع والفعاليات التي 
تطلقه��ا محافظ��ة العاصم��ة الهادف��ة إلى 
تنمية الشباب والمجتمع ودعم ريادة األعمال 
وتعزيز روح المواطنة، مؤكدًة أن المش��اريع 
والبرام��ج التي تبنته��ا المحافظ��ة تتطابق 
مع رؤى وأهداف المؤسس��ة البحرينية لريادة 
األعم��ال، الرامية إلى دع��م تنمية االقتصاد 

الوطني وتمكين الشباب.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/14/watan-20220614.pdf?1655184439
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://alwatannews.net/article/1010491
https://alwatannews.net/article/1010516
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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 في »الساية سكوير« بالبسيتين

»السالم« يفتتح رابع فروعه اإللكترونية بالكامل
افتت��ح بن��ك الس��ام أم��س فرعه 
الجديد بمش��روع »الساية سكوير« 
في منطق��ة البس��يتين. حيث ُيعد 
ه��ذا الفرع راب��ع فروع البن��ك التي 
تختص بتقديم خدمات مصرفية ال 
ورقية وإلكتروني��ة بالكامل لألفراد 

في مملكة البحرين. 
الجدي��د بتجهيزات  الف��رع  ويتمتع 
رقمي��ة متط��ّورة، ويش��مل أجهزة 
اإليداع الفوري وأجهزة الصراف اآللي 
المتوفرة على مدار الس��اعة، وذلك 
بجان��ب فريق عمل ُمتمرس لخدمة 
الزبائ��ن ومنحه��م تجربة مصرفية 
سلس��ة ومتكاملة. وس��تكون كافة 
المعام��ات الُمنف��ذة ف��ي الف��رع 
إلكتروني��ة بالكام��ل، مم��ا ُيلغ��ي 
الحاج��ة إلى إجرائها بش��كل ورقي، 
وتأتي ه��ذه الخطوة لُتع��زز التزام 
بن��ك الس��ام بمب��ادرات الحوكمة 

البيئية واالجتماعية والمؤسسية.
وبه��ذه المناس��بة، ص��ّرح الرئيس 
التنفيذي للمجموعة في بنك السام 
رفي��ق النايض قائ��ًا: »نعت��ز جدًا 
بافتتاحنا للفرع الرابع الذي يختص 
بتقديم خدم��ات مصرفية ال ورقية 
للزبائ��ن، وهو ُيع��د إنج��ازًا ُمميزًا 
لمس��يرتنا المس��تمرة نحو التحّول 

الرقم��ي، حي��ث يجم��ع ه��ذا الفرع 
بين الخدم��ات الذاتية والمعامات 
المنف��ّذة بمس��اعدة فري��ق العمل 
وبشكل إلكتروني، مما يمنح زبائننا 
اس��تثنائية وسلسة.  تجربة  الكرام 
لتعزيز وتوس��يع  الس��عي  ونواصل 
شبكة الفروع وأجهزة الصراف اآللي 
التابع��ة لبن��ك الس��ام، ونح��رص 
كذلك عل��ى توفير خدمات مصرفية 
إليه��ا  الوص��ول  ُيمك��ن  رقمي��ة 
بس��هولة من ِقبل الزبائ��ن، وذلك 
الحوكمة  مب��ادرات  مع  بالتماش��ي 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية«.

وم��ن جانبه، ق��ال نائ��ب الرئيس 

المصرفي��ة  للخدم��ات  التنفي��ذي 
في بنك الس��ام أنور م��راد: »نحن 
الجدي��د  فرعن��ا  بافتت��اح  س��عداء 
ال��ذي  س��كوير«،  »الس��اية  ف��ي 
س��يوفر كافة الخدم��ات والمنتجات 
المصرفي��ة المتوافق��ة م��ع أحكام 
الش��ريعة اإلسامية بش��كل رقمي 
وب��دون اس��تخدام ال��ورق. ويأت��ي 
ه��ذا الفرع لُيش��كل إضاف��ة نوعية 
لمس��اعينا للتحول الرقم��ي، وذلك 
بعد تدش��يننا ألول فرع ال ورقي في 
الهملة مطلع العام الجاري. ونتابع 
تقديم الخدمات الرقمية الرئيس��ة 
عبر مجموعة متنوعة من المنصات 

لتلبي��ة كاف��ة احتياج��ات الزبائن، 
وتتضمن خدمتهم عبر تطبيق بنك 
السام للخدمات المصرفية، تطبيق 
»الواتس��اب« وم��ن خ��ال خدم��ة 
عبر  المتاحة  اإللكترونية  المحادثة 

موقعنا اإللكتروني«.
ويق��دم الف��رع الجدي��د مجموع��ة 
والخدمات  المنتج��ات  واس��عة من 

المصرفي��ة المتوافق��ة م��ع أحكام 
الش��ريعة اإلس��امية، وه��و يتمّيز 
بموق��ع اس��تراتيجي وحيوي ويخدم 
كًا م��ن الزبائ��ن من فئ��ة األفراد 
والمؤسس��ات، باإلضاف��ة لزبائ��ن 
المصرفية.  ال��رّواد لألعم��ال  مركز 
ويفتح ف��رع بنك الس��ام بمنطقة 
البس��يتين أبواب��ه م��ن األح��د إلى 

األربع��اء من الس��اعة 8:30 صباحًا 
حت��ى 3:30 عص��رًا، وتبدأ س��اعات 
العم��ل ي��وم الخمي��س م��ن 8:30 
صباحًا حت��ى 2:30 ظه��رًا. وُيمكن 
للزبائن الوصول إلى منصة الخدمة 
اآلل��ي  الص��راف  وأجه��زة  الذاتي��ة 
واإليداع الفوري على مدار الس��اعة 

طوال أيام األسبوع.

 »الخليج الدولي« يحتفل باالفتتاح 
الرسمي لمكاتبه الجديدة في أبوظبي

أعل��ن بنك الخلي��ج الدول��ي االفتتاح الرس��مي 
لمكاتب��ه الجدي��دة في أب��راج »نيش��ن تاورز« 
بأب��و ظب��ي؛ حيث قام األس��تاذ جمال الكش��ي، 
الرئيس التنفيذي لبن��ك الخليج الدولي وراجيف 
كاكار عضو مجل��س إدارة البنك، بافتتاح الفرع 
الجديد رس��ميًا بحضور ممثلي مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي، وعماء البنك وكبار 

مسؤوليه.
تدعم المكاتب الجديدة - المتميزة بمساحتها 
الرحبة - اس��تراتيجية البنك للتوسع. وقد رسخ 
فرع بنك الخليج الدولي في أبو ظبي، الذي يعمل 
كف��رع للبنك للخدم��ات المصرفية للش��ركات، 
مكانت��ه كفرع قوي في الس��وق المحلية، إذ إنه 
يخدم عددًا من أكبر وأبرز الشركات في اإلمارات 
عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى المؤسس��ات 
المالية واألجه��زة الحكومية الرئيس��ة وغيرها 

من الكيانات ذات الصلة.
وبهذه المناس��بة، قال األس��تاذ جمال الكشي: 
»يس��عدني افتت��اح مكاتبن��ا الجدي��دة في أبو 
ظب��ي بحض��ور كريم م��ن عمائن��ا والمصرف 
المرك��زي ومنس��وبينا في وقت حاس��م يواصل 
فيه البنك تعزيز مسيرة نموه وتنوعه اإلقليمي 
عبر ترس��يخ وجودنا في دول��ة اإلمارات العربية 
المتحدة، وسنواصل دون ش��ك تقوية وتوسيع 
هذا الوج��ود«، مضيفًا: »قمن��ا بتطوير قدراتنا 

المحلي��ة بما يتماش��ى مع احتياج��ات عمائنا، 
وسنس��تمر في إضاف��ة مزايا جديدة لتحس��ين 

الخدمات المقدمة لهذه السوق المهمة«.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س مجموع��ة الخدمات 
المصرفي��ة للش��ركات والمدي��ر اإلقليمي لبنك 
الخليج الدولي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
خالد عباس: »بالنظر إل��ى الفرص القوية التي 
تمتاز بها الس��وق اإلماراتية، يس��عدنا توسيع 

عملياتن��ا واالنتق��ال إلى مقرن��ا الجديد في أبو 
ظبي مواصلي��ن التركيز عل��ى تقديم مجموعة 
ش��املة من المنتجات والخدم��ات بما في ذلك 
حل��ول مصرفي��ة الش��ركات، تتضم��ن حل��ول 
االئتم��ان والمعام��ات المصرفي��ة العالمية، 
وخدم��ات الخزينة لدعم عمائن��ا ونموهم كما 
نتطلع إل��ى تعزيز مكانتنا في الس��وق وإضافة 

المزيد من القيمة لعمائنا وأعمالهم«.

 طالب »البحرين الطبية«
 يحتفلون بجائزة

RCSI للتأثير الدولي

أقامت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين 
الطبي��ة »RCSI Bahrain« ألول م��رة ف��ي حرمها الجامعي 
بالبس��يتين، حفل تكريم بمناسبة إكمال 21 طالبًا من كلية 
 RCSI« ،البحرين للتأثير الدولي RCSI الطب برنامج جائزة
وحض��رت   »Bahrain International Citizenship Award
حفل التكريم هاجر ش��عبان، رئيس��ة فرع المحرق لمؤسسة 
حّلق بحلمك )Dream Big( التطوعية والتي أش��ادت بالدعم 

الذي قدمه طاب الجامعة للمجتمعات المحلية البحرينية.
وهن��أت الدكتورة ويندي ماديس��ون، رئيس قس��م التطوير 
ودعم الطلبة ومديرة البرنامج، الطاب الذين أكملوا البرنامج 
وقالت: »ُيظهر الطاب الحائزون على جائزة RCSI البحرين 
للتأثير الدولي المهارات والمعرفة الازمة للعمل بنجاح في 
عال��م الرعاية الصحي��ة مع إظهار القدرة عل��ى تقبل اختاف 
وجه��ات النظر العامة والمهني��ة، كما لديهم دور قيادي في 
مجتمعاتهم ونظرة دولية ومهارة احتضان التنوع الثقافي. 
نتمنى جميعًا في جامعة البحرين الطبية للفائزين التوفيق 

في مساعيهم الشخصية والمهنية في المستقبل«.
برنام��ج جائزة RCSI البحري��ن للتأثير الدول��ي هو برنامج 
مدته عامان وهو مفتوح للمشاركة لجميع الطاب من السنة 
الثاني��ة من كلية الطب والس��نة الثالثة من كلية التمريض 
والقبالة ويتم تنظيمه وإدارته من قبل قسم صحة ورفاهية 
الط��اب. لكي يتأهل الطاب للمش��اركة في البرنامج، يجب 
عليه��م حض��ور ورش عمل إلزامية ح��ول الكف��اءة الثقافية 
والكتابة التأملية إلى جانب سلسلة من المهام واألنشطة ، 
حيث يتم توجيههم من ِقبل مرشدي البرنامج. وعليهم أيضًا 
تقديم ملف ومقال تأملي عما يجعلهم مهنيين دوليين. في 
نهاية العامين يتم تقييم عمل الطاب من قبل مجلس إدارة 
البرنامج المعّين ويحصل أولئك الذين أكملوا البرنامج بنجاح 
 RCSI International« على الجائزة كما يش��ار إليهم بلقب

.»Citizens
وخال حف��ل التكري��م، ش��اركت الطالبة بريان��ا مينيزيس، 
طالب��ة في الس��نة الثالثة من كلية الطب وإح��دى الفائزين 
بالجائزة، تجربتها خال العامين: »على الصعيد الش��خصي 
ق��ام برنامج جائ��زة RCSI البحري��ن للتأثي��ر الدولي بفتح 
األبواب الستكش��اف فرص غير محدودة من خال المشاركة 
في العديد من األنش��طة المتنوع��ة، وعلى الصعيد المهني 
وكطبيبة في المستقبل قامت هذه التجربة بتعميق وتعزيز 

مهاراتي القيادية والمساهمة في نضج منظوري للمهنة«.
ولق��د قام البروفيس��ور ألفريد نيكولس��ون، نائ��ب الرئيس 
للش��ؤون األكاديمية ومدير كلية الطب والبروفيسور ريبيكا 
جيس��تر، رئيس كلي��ة التمري��ض والقبالة عل��ى تكريم 21 
فائ��زا لهذا العام. وحت��ى اآلن، حصل 67 طالب��ًا على جائزة 
RCSI البحري��ن للتأثير الدولي وقام س��تيفن هاريس��ون-

ميرفيل��د، الرئيس التنفيذي للعمليات ف��ي جامعة البحرين 
الطبية بتكري��م الفائزون بالدورات الس��ابقة من البرنامج. 
كما تم تقديم جوائز رمزية للمرشدين وأعضاء مجلس إدارة 

البرنامج تقديرًا لدعمهم للطاب.

 »الحداد« تطور موقعًا إلكترونيًا 
للمساعدة على تتبع مشكالت »مرسيدس«

طورت ش��ركة الحداد للس��يارات، موقعًا إلكترونيًا، لمساعدة عمائها على 
تتب��ع ما إذا كانت التحديثات تس��ري على مركباته��م أم ال، وذلك من مبدأ 

السام على رأس أولويات »مرسيدس-بنز«.
يأت��ي هذا التطوير، في ظل م��ا تم تداوله مؤخرًا بخص��وص ضرورة إجراء 
بع��ض التحديثات لبعض طرازات مرس��يدس-بنز لوجود ضعف في فعالية 
أداء مع��زز الفرامل الذي يس��ببه الت��آكل المتقدم في نظ��ام الفرامل على 
ط��رازات آر كاس، ج��ي كاس، وإم كاس ف��ي المودي��ات المصنعة بين 

الفترة 2004 و2016 على وجه التحديد.

وتح��رص »الح��داد للس��يارات«، عل��ى إبقاء العم��اء على إطاع بش��أن أي 
تحديث��ات مطلوبة لمركباتهم حتى يتمكنوا م��ن االطمئنان التام على أن 

مركباتهم محَدثة وآمنة تمامًا للقيادة.
http:// ويمك��ن للعم��اء زي��ارة موق��ع اس��تدعاء »مرس��يدس-بنز« عب��ر
mercedes-bahrain-recall.com/ وإدخال رقم ش��اصيه السيارة المكون 
م��ن 17 رقمًا والذي يمك��ن العثور عليه في المنطقة الس��فلية من الزجاج 
األمامي أو جانب السائق بعمود باب المركبة. وسيتمكن العميل بعد ذلك 

من التأكد إن كان التحديث يسري على مركبته.

 »هواوي« راعيًا ذهبيًا لمؤتمر 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وقعت ش��ركة »هواوي البحري��ن«، اتفاقية تعاون 
م��ع جمعي��ة البحري��ن لش��ركات التقني��ة »ِبِتك« 
وش��ركة وورك س��مارت لتنظيم الفعاليات، بهدف 
االرتق��اء بقط��اع تقني��ة المعلوم��ات واالتصاالت 
ف��ي البحري��ن، ودعم مس��يرة التح��ول الرقمي في 
إط��ار إس��تراتيجية قط��اع االتص��االت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتصاد الرقمي 2022-2026، التي 
تأتي ف��ي إطار أولوي��ة تنمية القطاع��ات الواعدة 
بخّط��ة التعاف��ي االقتص��ادي. وتنظ��م االتفاقية 
بشكل رئيس، شركة »هواوي البحرين« كراع ذهبي 
ف��ي مؤتم��ر تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتصاالت 
»ميت آي س��ي ت��ي«، ومع��رض البحري��ن الدولي 
للتكنولوجي��ا »بيتك��س« ال��ذي يق��ام ه��ذا العام 
تحت ش��عار »قيادة المس��ير نحو االقتصاد الرقمي 
من خ��ال ال��ذكاء االصطناعي«، تح��ت رعاية وزير 
المواص��ات واالتصاالت كمال أحم��د الذي ينطلق 

اليوم ويستمر 3 أيام.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية »بتك« طارق فخرو 
أن االتفاقية تعكس عمق الش��راكة بين الجانبين 
م��ن أجل المضي قدمًا في تنفي��ذ برامج وفعاليات 

مش��تركة ترمي إلى تطوير البني��ة التحتية لقطاع 
االتص��االت، ودع��م االقتص��اد الرقم��ي، وتطوي��ر 
القدرات الرقمية، بما يرفد مس��يرة البناء والتطوير 
في المملك��ة، ويعزز موقع ومكانة مملكة البحرين 

االقتصادية في إطار رؤية البحرين 2030.
ونوه بالدور الرائد الذي تقوم به »هواوي البحرين« 
في مجال دعم مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد 
المعرفة في البحرين، من خال كثير من المبادرات، 

مث��ل تش��جيع ودع��م البح��ث واالبتكار ف��ي قطاع 
االتصاالت وتقنية المعلومات، والمشاركة الفاعلة 
ف��ي المؤتمرات والندوات والمع��ارض والفعاليات 
التقنية. م��ن جانبه أكد المدير التنفيذي لش��ركة 
»هواوي البحرين« إيثان صن حرص الش��ركة على 
العمل مع مختلف الش��ركاء في مملكة البحرين من 
أجل مواصلة تطوير قط��اع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات واالقتصاد الرقمي.

أنور مرادرفيق النابض
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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المنامة - بنا

صــدر عــن حضــرة صاحــب الجالــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة ملك البــاد المعّظم مرســوم رقم )25( لســنة 2022 
بتعديل وزاري، جاء فيه:

المادة األولى
ُتلغـــى المـــادة الثانية مـــن المرســـوم الملكي رقم )61( لســـنة 

2018 بتشكيل الوزارة.
المادة الثانية
ن كل من: ُيعيَّ

1.  الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل خليفـــة نائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

2. جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل.
3. زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة.

4. وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.
5. محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

6. محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.
7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا لألشغال.

8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.
9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية االجتماعية.

10. ياســـر بـــن إبراهيـــم حميـــدان وزيـــرًا لشـــؤون الكهربـــاء 
والماء.

11. جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

12. نـــواف بـــن محمـــد المعـــاودة وزيـــرًا للعـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف.

13. حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
14. آمنـــة بنت أحمـــد الرميحي وزيرًا لإلســـكان والتخطيط 

العمراني.
15. نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.
17. رمزان بن عبدهللا النعيمي وزيرًا لشؤون اإلعالم.

 المادة الثالثة
  على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بتعيين 17 وزيًرا بينهم 4 نساء

أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة

جاللة الملك المعظم

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

)19-18(

ضخ طاقات جديدة بمجلس الوزراء 
لمواصلة تطوير العمل الحكومي

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة 
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء 

ووزيراً للبنية التحتية

 عبداللطيف بن راشد الزياني
 وزيراً للخارجية

الشيخ راشد بن عبدالله
 آل خليفة

 وزيراً للداخلية

الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة

 وزيراً للمالية واالقتصاد الوطني

 ماجد بن علي النعيمي
 وزيراً للتربية والتعليم

جميل بن محمد علي حميدان 
وزيراً للعمل

 زايد بن راشد الزياني
 وزيراً للصناعة والتجارة

غانم بن فضل البوعينين 
وزيراً لشؤون مجلسي الشورى 

والنواب

 وائل بن ناصر المبارك
 وزيراً لشؤون البلديات 

والزراعة

عبداللة بن حسن النعيمي
وزيراً لشؤون الدفاع

محمد بن مبارك بن دينة
 وزيراً للنفط والبيئة

إبراهيم بن حسن الحواج 
وزيراً لألشغال

أيمن بن توفيق المؤيد
 وزيراً لشؤون الشباب 

والرياضة

محمد بن ثامر الكعبي 
وزيراً للمواصالت واالتصاالت

يوسف بن عبدالحسين خلف 
وزيراً للشؤون القانونية

ياسر بن إبراهيم حميدان
 وزيراً لشؤون الكهرباء والماء

 أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

وزيراً للتنمية االجتماعية

 حمد بن فيصل المالكي
وزيراً لشؤون مجلس الوزراء

جليلة بنت السيد جواد 
حسن جواد 
وزيراً للصحة

آمنة بنت أحمد الرميحي
وزيراً لإلسكان

 والتخطيط العمراني

فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
وزيراً للسياحة

 نواف بن محمد المعاودة 
وزيراً للعدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف

نور بنت علي الخليف
وزيراً للتنمية المستدامة

رمزان بن عبدالله النعيمي 
وزيراً لشؤون اإلعالم
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صــدر عــن حضــرة صاحــب الجالــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة ملك البــاد المعّظم مرســوم رقم )25( لســنة 2022 
بتعديل وزاري، جاء فيه:

المادة األولى
ُتلغـــى المـــادة الثانية مـــن المرســـوم الملكي رقم )61( لســـنة 

2018 بتشكيل الوزارة.
المادة الثانية
ن كل من: ُيعيَّ

1.  الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا آل خليفـــة نائبًا لرئيس مجلس 
الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية.

2. جميل بن محمد علي حميدان وزيرًا للعمل.
3. زايد بن راشد الزياني وزيرًا للصناعة والتجارة.

4. وائل بن ناصر المبارك وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة.
5. محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا للنفط والبيئة.

6. محمد بن ثامر الكعبي وزيرًا للمواصالت واالتصاالت.
7. إبراهيم بن حسن الحواج وزيرًا لألشغال.

8. يوسف بن عبدالحسين خلف وزيرًا للشؤون القانونية.
9. أسامة بن أحمد خلف العصفور وزيرًا للتنمية االجتماعية.

10. ياســـر بـــن إبراهيـــم حميـــدان وزيـــرًا لشـــؤون الكهربـــاء 
والماء.

11. جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرًا للصحة.

12. نـــواف بـــن محمـــد المعـــاودة وزيـــرًا للعـــدل والشـــؤون 
اإلسالمية واألوقاف.

13. حمد بن فيصل المالكي وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.
14. آمنـــة بنت أحمـــد الرميحي وزيرًا لإلســـكان والتخطيط 

العمراني.
15. نور بنت علي الخليف وزيرًا للتنمية المستدامة.

16. فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرًا للسياحة.
17. رمزان بن عبدهللا النعيمي وزيرًا لشؤون اإلعالم.

 المادة الثالثة
  على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بتعيين 17 وزيًرا بينهم 4 نساء

أكبر تعديل وزاري في تاريخ المملكة

جاللة الملك المعظم

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

)19-18(

ضخ طاقات جديدة بمجلس الوزراء 
لمواصلة تطوير العمل الحكومي

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة 
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء 

ووزيراً للبنية التحتية

 عبداللطيف بن راشد الزياني
 وزيراً للخارجية

الشيخ راشد بن عبدالله
 آل خليفة

 وزيراً للداخلية

الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة

 وزيراً للمالية واالقتصاد الوطني

 ماجد بن علي النعيمي
 وزيراً للتربية والتعليم

جميل بن محمد علي حميدان 
وزيراً للعمل

 زايد بن راشد الزياني
 وزيراً للصناعة والتجارة

غانم بن فضل البوعينين 
وزيراً لشؤون مجلسي الشورى 

والنواب

 وائل بن ناصر المبارك
 وزيراً لشؤون البلديات 

والزراعة

عبداللة بن حسن النعيمي
وزيراً لشؤون الدفاع

محمد بن مبارك بن دينة
 وزيراً للنفط والبيئة

إبراهيم بن حسن الحواج 
وزيراً لألشغال

أيمن بن توفيق المؤيد
 وزيراً لشؤون الشباب 

والرياضة

محمد بن ثامر الكعبي 
وزيراً للمواصالت واالتصاالت

يوسف بن عبدالحسين خلف 
وزيراً للشؤون القانونية

ياسر بن إبراهيم حميدان
 وزيراً لشؤون الكهرباء والماء

 أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

وزيراً للتنمية االجتماعية

 حمد بن فيصل المالكي
وزيراً لشؤون مجلس الوزراء

جليلة بنت السيد جواد 
حسن جواد 
وزيراً للصحة

آمنة بنت أحمد الرميحي
وزيراً لإلسكان

 والتخطيط العمراني

فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
وزيراً للسياحة

 نواف بن محمد المعاودة 
وزيراً للعدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف

نور بنت علي الخليف
وزيراً للتنمية المستدامة

رمزان بن عبدالله النعيمي 
وزيراً لشؤون اإلعالم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499114040629.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.albiladpress.com/index.php/news/2022/4991/bahrain/762402.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4991/bahrain/762450.html


العدد:  4991

P  12

Link

P  2

Link

local@albiladpress.com 02
الثالثاء 14 يونيو 2022 - 14 ذو القعدة 1443 - العدد 4991

المنامة - بنا

تلقـــى حضرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم، 
برقية شـــكر من ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة، هذا نصها:
   ســـيدي حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الوالد 

العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملـــك مملكـــة البحرين المعظـــم حفظه هللا 

ورعاه
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

وإخـــالص  ووالء  وطاعـــة  حـــب  تحيـــة 
لجاللتكـــم أيدكم هللا وأدام عليكم الصحة 

والعافية وطول العمر..
مقـــام جاللتكـــم  إلـــى  أرفـــع  أن  يشـــرفني 
الســـامي بمناسبة صدور مرســـوم التعديل 
علـــى  والشـــكر  الـــوالء  خالـــص  الـــوزاري 
تقديركـــم الدائـــم للكـــوادر الوطنيـــة التـــي 
ســـاهمت خالل عقـــوٍد متواصلة من العمل 
الوطنـــي المخلـــص بالخدمـــة الحكوميـــة، 
وأقرُن ذلك بعظيم االعتزاز واالمتنان على 
ثقتكم الغالية والســـامية بالكوادر الوطنية 

القـــادرة علـــى حمـــل مســـؤولية مواصلـــة 
مخرجاتـــه،  وتطويـــر  الحكومـــي  العمـــل 
تحقيقـــًا لرؤاكـــم وتطلعاتكـــم حفظكم هللا 
ورعاكـــم وفـــق أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة التـــي أرســـيتم دعائمهـــا بما يعود 
بالنماء واالزدهار والخير على المواطنين.

هللا  حفظكـــم  الجاللـــة  صاحـــب  ســـيدي 
ورعاكم،،،

إن فريـــق البحريـــن فـــي كافـــة مؤسســـات 
الوطـــن الدســـتورية مـــن أجهـــزة تنفيذية، 
خـــاص،  وقطـــاع  وقضائيـــة،  وتشـــريعية، 
يســـتنير  ومقيميـــن،  ومواطنيـــن  وأهلـــي، 
بقيادتكـــم، ويســـتلهُم منهـــا اإلرادة بعزيمٍة 
وإخـــالٍص بـــروٍح جامعـــٍة تعشـــق اإلنجـــاز 

والتميـــز، الـــذي رســـختموه فـــي كل مواقع 
العمل لتحقيق التقدم المســـتدام والتطور 

المستمر لوطننا الغالي.
نتطلع بكل تفاؤٍل وعزٍم ومســـؤولية لقادم 
األيـــام لتحقيـــق المزيـــد مـــن المكتســـبات 
القطاعـــات،  مختلـــف  فـــي  واإلنجـــازات 
لتعزيز مكانة البحرين المتقدمة على كافة 
األصعدة بتوفيـــق من هللا، ومن ثم بفضل 

حكمتكم وحنكتكم حفظكم هللا ورعاكم.
سيدي صاحب الجاللة أيدكم هللا،،،

وإخالصـــًا  بـــرًا  أعاهدكـــم  الختـــام  فـــي 
عـــن  بمواصلـــة شـــرف خدمتكـــم والـــذود 
مصالـــح الوطـــن وأبنائه، وتحقيـــق المزيد 
لتكـــون  والنمـــاء،  التقـــدم واالزدهـــار  مـــن 

البحريـــن دومًا كما أردتموهـــا للجميع أمالً 
حاضرًا وأمدًا.

أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  هللا  نســـأل 
يحفظكم عًزا وذخًرا وفخًرا وسنًدا للوطن 
الغالـــي، ولكل األســـرة البحرينية الواحدة، 

إنه سميٌع مجيب الدعاء.
ورعايتـــه  هللا  بحفـــظ  ســـيدي  ودمتـــم 

موفقين سالمين،،،
ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

وبعـــث ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية 
شكر جوابية إلى ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة، هذا نصها:
 صاحب الســـمو الملكي االبن العزيز األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد 

رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا..

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
برقيـــة  والتقديـــر  الســـرور  ببالـــغ  تلقينـــا   
بجهـــود  نشـــيد  أن  ويســـرنا  لنـــا،  ســـموكم 
ســـموكم الدؤوبـــة والمخلصـــة فـــي خدمة 
مملكـــة البحرين وتعزيـــز نهضتها التنموية 
فـــي كافـــة المجـــاالت وســـعيكم المســـتمر 
لتطوير منظومة العمل الحكومي من أجل 
خير ورفعة المملكة وتقدم شعبها العزيز..

متطلعيـــن إلـــى المزيـــد من الجهـــد والعمل 
لتحقيـــق  القادمـــة  المرحلـــة  فـــي  المثمـــر 
تطلعـــات شـــعب البحريـــن الكريـــم وإنجاز 
أهـــداف التنمية والحفاظ علـــى المنجزات 
مســـيرة  ومواصلـــة  وتطويرهـــا  الوطنيـــة 
المياديـــن  جميـــع  فـــي  والتقـــدم  البنـــاء 

والقطاعات..
وفـــي الختـــام، نســـأل المولى عـــز وجل أن 
الوطـــن  لخدمـــة  مســـاعيكم،  لكـــم  يبـــارك 
والمواطنيـــن، ويديم عليكـــم نعمة الصحة 

العافية، ودمتم سالمين، يحفظكم هللا.

والدكم
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

الملك المعظم أشاد بجهود سموه المخلصة في خدمة البحرين ونهضتها... سمو ولي العهد رئيس الوزراء في برقية شكر لجاللته:

نتطلع بكل تفاؤل للمزيد من المكتسبات لتعزيز مكانة البحرين

ير الذاتية للوزراء الجدد السِّ

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

نعتز بثقتكم السامية 
بالكوادر الوطنية 

القادرة على مواصلة 
تطوير العمل الحكومي

فريق البحرين يستنير 
بقيادتكم ويستلهُم 

منها اإلرادة بروٍح 
تعشق اإلنجاز والتميز

الدكتور محمد بن مبارك بن دينة
وزير النفط والبيئة

- الخبرات الوظيفية
الرئيس التنفيـــذي للمجلس األعلى للبيئة 

)2014(
نائب الرئيس التنفيذي - المجلس األعلى 

للبيئة )2013(
مديـــر االعتماد وضمان الجـــودة في كلية 

الهندسة - جامعة البحرين )2012(
أستاذ مساعد بقســـم الهندسة الكيميائية 

- جامعة البحرين )2007(
- المؤهل العلمي 

الممارســـة  فـــي  عليـــا  دراســـات  شـــهادة 
األكاديميـــة - جامعـــة يورك ســـانت جون 

)2010(
 - الكيميائيـــة  الهندســـة  فـــي  دكتـــوراه 

إمبريال كوليدج )2007(
دبلومـــا الكلية الملكيـــة - امبريال كوليدج 

)2006(
ماجســـتير العلوم في الهندسة الكيميائية 

- جامعة ويلز، سوانسي )1999(
بكالوريوس في هندسة البترول - جامعة 

اإلمارات العربية المتحدة )1995(

يوسف بن عبدالحسين خلف
وزير الشؤون القانونية

عمل يوسف عبدالحســـين خلف محاميًا 
 1990 العـــام  منـــذ  قانونيـــًا  ومستشـــارًا 
وحتـــى العـــام 2002 حيـــث كان ُمجـــازًا 
للترافع أمام محكمـــة التمييز والمحكمة 
الدســـتورية فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو 
محكـــم معتمـــد لـــدى محاكـــم البحريـــن 
وعـــدد مـــن مراكـــز التحكيـــم اإلقليميـــة 

والدولية. 
عمل في الفترة من العام 2002 إلى العام 
2005 مستشـــارًا للشـــؤون القانونية في 
ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، 
اآلن  حتـــى   2005 العـــام  منـــذ  ويشـــغل 
منصب رئيـــس المستشـــارين القانونيين 
وعمـــل  االقتصاديـــة،  التنميـــة  بمجلـــس 
باإلضافـــة إلـــى عملـــه بمجلـــس التنميـــة 
االقتصاديـــة مستشـــارًا قانونيـــًا بمكتـــب 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
خالل الفترة من العام 2013 إلى 2020. 
قانونيـــًا  مستشـــارًا   2020 منـــذ  يعمـــل 
الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  بمكتـــب 
وســـاهم خـــالل فتـــرة عمله فـــي صياغة 
مجموعـــة مـــن قوانيـــن مملكـــة البحرين 
المتعلقة بالمســـائل االقتصادية والمالية 
واالســـتثمارية والمدنيـــة واإلداريـــة، كما 
شارك في العديد من الدراسات القانونية 
واالقتصاديـــة الرامية إلـــى تطوير البنية 
التشـــريعية فـــي المملكـــة وفـــق أفضـــل 

الممارسات العالمية.
شـــغل يوســـف خلف عضوية العديد من 
اللجان ومجالس اإلدارة، فهو حاليًا عضو 
مجلـــس إدارة مصرف البحرين المركزي، 
ومجلس أمنـــاء غرفة البحرين لتســـوية 
مجلـــس  أمنـــاء  ومجلـــس  المنازعـــات، 
التعليم العالـــي، ولجنة فحص التظلمات 
ومجلـــس  الضريبيـــة،  واالعتراضـــات 
أمنـــاء مركـــز مينـــا لالســـتثمار )بالتعاون 

مع منظمـــة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD(، ومجلـــس أمناء ومجلس إدارة 

مدرسة ابن خلدون الوطنية.
كان عضـــوًا بلجنـــة تفعيل مبـــادئ ميثاق 
العمـــل الوطنـــي، ولجنـــة متابعة دراســـة 
والمـــاء،  الكهربـــاء  قطـــاع  خصخصـــة 
ومجلـــس إدارة الهيئـــة الوطنيـــة للنفـــط 
والغـــاز، ومجلس إدارة الشـــركة القابضة 
للنفط والغاز، ومجلس إدارة شركة نفط 
البحريـــن )بابكو(، ومجلس إدارة شـــركة 
المحاميـــن  وجمعيـــة  للبتـــرول،  تطويـــر 

البحرينية. 
حاصل على وســـام الكفـــاءة من الدرجة 
األولى العام 2014، ووسام األمير سلمان 
بن حمد لالستحقاق الطبي العام 2022.

نواف بن محمد بن حمد المعاودة
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

حاصـــل على وســـام الكفاءة مـــن الدرجة 
األولى بموجب األمر الملكي السامي رقم 
)23( لسنة 2016م، والذي صدر بتاريخ 9 

مايو 2016.
- المؤهالت األكاديمية

فـــي  الليســـانس  درجـــة  علـــى  حاصـــل 
الحقـــوق مـــن جامعة القاهـــرة بجمهورية 

مصر العربية )1999-2000(.
حاصل على درجة الماجســـتير في إدارة 
األعمـــال مـــن جامعـــة المملكـــة، بمملكـــة 

البحرين عام )2008(.
  - الخبرات الوظيفية واإلدارية

وكياًل لالدعاء العام )2001-2003(.
وكيـــاًل للنائب العـــام )2007-2003( ضمن 
ســـة للنيابـــة العامة  الدفعـــة األولى المؤسِّ

بمملكة البحرين.
رئيس نيابة عامة بدرجة قاٍض بالمحكمة 
الكبـــرى المدنيـــة بالمكتـــب الفنـــي للنائب 

العام )2007-2009(.
رئيس نيابة عامة بدرجة وكيل بالمحكمة 

الكبرى )2009-2010(.
رئيـــس نيابة عامة بدرجة رئيس محكمة 

كبرى )2010-2011(.
المدير العـــام لإلدارة العامـــة للمطبوعات 
والنشـــر في هيئة شؤون اإلعالم )-2011

.)2012
األميـــن العـــام لألمانـــة العامـــة للتظلمات 

بوزارة الداخلية )-2012 وحتى اآلن(.
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  رئيـــس 

والمحتجزين )-2013 وحتى اآلن(.
رئيـــس اللجنـــة التنســـيقية والمتابعة 
لالنتخابات النيابية والبلدية في العام 
لالنتخابـــات  التنفيـــذي  )2006(.المديـــر 

النيابية والبلدية في العام )2010(. 
   

حمد بن فيصل المالكي
وزير شؤون مجلس الوزراء

المؤهل العلمي 
هندســـة  بكالوريـــوس  علـــى  حاصـــل 
إلكترونيـــة وكهربائية مـــن جامعة نيبير 

في إسكتلندا.
حاصـــل على ماجســـتير إدارة وهندســـة 

من جامعة نورث أمبريا في إنجلترا.

حاصـــل علـــى ماجســـتير إدارة حكومية 
من جامعة هارفـــارد بالواليات المتحدة 

االميركية )2013(.
حاصل علـــى تقدير جاللة الملك المفدى 

بمنحه وسام الكفاءة في العام 2016.
- الخبرات الوظيفية 

مديـــر عام مكتب رئيس مجلس الوزراء 
األمين العام لمجلس الوزراء )2021(

رئيـــس ديـــوان رئيـــس مجلس الـــوزراء 
األمين العام لمجلس الوزراء )2020(

وكيـــل االقتصاد الوطني بـــوزارة المالية 
واالقتصاد الوطني )2019(

والتخطيـــط  للمشـــاريع  عـــام  منســـق 
األول  النائـــب  بمكتـــب  اإلســـتراتيجي 

لرئيس مجلس الوزراء )2017(.
مدير البحـــوث ومن ثم مدير المشـــاريع 
ب مكتـــب النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 

الوزراء )2013(.
مديـــر المشـــاريع فـــي ديوان ولـــي العهد 

.)2012(
مديـــر المشـــاريع فـــي مجلـــس التنميـــة 

االقتصادية )2005(.
وزارة التربية والتعليم )2003(.

آمنة بنت أحمد الرميحي
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني

- المؤهل العلمي 
بكالوريـــوس نظـــم معلومـــات إداريـــة – 

جامعة البحرين. 
 - الخبرات الوظيفية 

وكيـــل االقتصاد الوطني بـــوزارة المالية 
واالقتصاد الوطني )2021(.

وكيـــل مســـاعد للتنافســـية والمؤشـــرات 
االقتصاديـــة بـــوزارة الماليـــة واالقتصاد 

الوطني )2019(.
األول  النائـــب  بمكتـــب  مشـــاريع  مديـــر 

لرئيس مجلس الوزراء )2013(.

  رمزان بن عبدهللا النعيمي

وزير شؤون اإلعالم
- المؤهل العلمي

2016 دكتـــوراه في العلـــوم القضائية 
الواليـــات   - جورجتـــاون  جامعـــة   -
المتحـــدة األميركيـــة.2011 ماجســـتير 
 - جورجتـــاون  جامعـــة   - القانـــون  فـــي 

الواليات المتحدة األميركية.
2008 بكالوريوس في الحقوق - جامعة 

البحرين.
- الخبرات الوظيفية

2020 مستشـــار قانوني بديـــوان الرقابة 
المالية واإلدارية.

2018 قاٍض بالمحكمة الكبرى المدنية.
2016 المدير التنفيذي لمعهد الدراســـات 

القضائية.
2016 أســـتاذ مســـاعد - كليـــة الحقـــوق 

جامعة البحرين.
2021 عضـــو الهيئـــة العليـــا لنادي راشـــد 

للفروسية وسباق الخيل.

أسامة بن أحمد خلف العصفور
وزير التنمية االجتماعية

- المؤهل العلمي

يحمـــل شـــهادة ليســـانس الحقوق من 
جامعـــة بيـــروت العربية.حاصـــل علـــى 
درجة الماجســـتير فـــي القانون العام من 

جامعة المملكة.
الخبرات الوظيفية

2018 األمين العام لمجلس الشورى.
2013 نائـــب األمين العام باألمانة العامة 

للتظلمات بوزارة الداخلية.
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  عضـــو 

والمحتجزين.
العـــدل  وزارة  فـــي  بالمحاكـــم  عمـــل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
عمل بجهاز النيابة العامة منذ تأسيســـها 
وتـــدرج فيهـــا، حتى ُعّين رئيســـًا بالنيابة 

العامة.

ياسر بن إبراهيم حميدان
وزير شؤون الكهرباء والماء

- المؤهل العلمي
مـــن  الماليـــة  اإلدارة  فـــي  البكالوريـــوس 
 –  )Lehigh University( جامعـــة ليهـــاي

الواليات المتحدة األميركية، 1993.
  - الخبرات الوظيفية 
عضو مجلس الشورى

فـــي  20 عامـــًا  لديـــه خبـــرة تزيـــد علـــى 
القطاعيـــن المصرفـــي والمالي في مملكة 
البحريـــن، شـــغل عـــدة مناصب فـــي بنك 

الخليج الدولي 1993 – 2012 ومنها:
رئيس قسم االستثمار )2008 – 2012(.

رئيس قســـم الدخـــل الثابت ومشـــتقاته، 
تابع للخزينة المالية لدى الشـــركة )1995 

.)2008 –
البحريـــن  عضـــو مجلـــس إدارة بورصـــة 

.)2016 – 2010(
البحريـــن  شـــركة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 

لأللمنيوم )ألبا( )2017(.

إبراهيم بن حسن علي الحواج

وزير األشغال
 تاريخ الميالد: 21-8-1963.

- المؤهل العلمي
الشـــهادة االحترافية في إدارة المشـــاريع 

.)PMP(
 – المدنيـــة  الهندســـة  فـــي  بكالوريـــوس 
الواليـــات      /  Wayne State University

المتحدة األميركية )1986(.
- الخبرات الوظيفية 

وكيل الـــوزارة للزراعة والثـــروة البحرية 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزارة   -
حتـــى   -  2021( العمرانـــي  والتخطيـــط 

تاريخه(.
الوكيل المســـاعد للصـــرف الصحي وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمراني )2020(.
الوكيل المساعد للخدامات الفنية - وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 

العمراني )2015(.
الصـــرف  وصيانـــة  تشـــغيل  إدارة  مديـــر 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة   – الصحـــي 

البلديات والتخطيط العمراني )2006(.
مديـــر بالوكالـــة إلدارة تشـــغيل وصيانـــة 
األشـــغال  وزارة   – الصحـــي  الصـــرف 

واإلسكان سابقًا )2005(.
رئيس قســـم الخدمات الهندسية للصرف 
الصحي – وزارة األشغال والزراعة سابقًا 

.)2000(
األشـــغال  وزارة   – أول  مدنـــي  مهنـــدس 

والكهرباء والماء سابقًا )1992(.
األشـــغال  وزارة   – مدنـــي  مهنـــدس 

والكهرباء والماء سابقًا )1989(.
األشـــغال  وزارة   – متـــدرب  مهنـــدس 

والكهرباء والماء سابقًا )1986(.

فاطمة بنت جعفر منصور الصيرفي
وزيرة السياحة

تاريخ الميالد: 2-10-1984.
- المؤهل العلمي

بكالوريوس في إدارة األعمال )تســـويق( 
- University of Sunderland /    المملكـــة 

المتحدة )2005(.
  - الخبرات الوظيفية 

نائـــب الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة البحرين 
ـــى  حت  –  2021( والمعـــارض  للســـياحة 

تاريخه(.
مدير إدارة االتصال والعالقات اإلعالمية 

– مركز االتصال الوطني )2018(.
مديـــر إدارة التخطيـــط اإلســـتراتيجي – 

مركز االتصال الوطني )2017(.
رئيس مكتـــب االتصال الحكومي- وزارة 

شؤون اإلعالم )2014(. 
رئيـــس االتصـــال والعالقـــات الدوليـــة – 

وزارة شؤون اإلعالم )2013(.
اإلعـــالم  شـــؤون  وزارة   – أول  باحـــث 

.)2012(
أخصائي أول – Capivest )أبريل -2009 

فبراير 2011(.
أخصائـــي – Capivest  )ســـبتمبر -2007 

مارس 2009(.
 2005- )أكتوبـــر    Capivest  – مســـاعد 

مارس 2007(.

جليلة بنت السيد جواد حسن جواد
وزيرة الصحة

تاريخ الميالد: 28-01-1976.
- المؤهل العلمي

االســـتوائية  المناطـــق  طـــب  ماجســـتير 
والصحـــة الدوليـــة – جامعة لنـــدن – غير 

قة )2008(. ُمصدَّ
 – والجراحـــة  الطـــب  فـــي  بكالوريـــوس 
جامعـــة الملـــك فيصـــل بالمملكـــة العربية 

قة )2000(. السعودية  – ُمصدَّ
شـــهادة المجلـــس العربي – طب االســـرة 

.)2005(
   - الخبرات الوظيفية 

الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولية )2020 – حتى تاريخه(.

استشـــاري صحـــة عامـــة – وزارة الصحة  
.)2008(

استشـــاري طـــب بشـــري – وزارة الصحة  
.)2007(

طبيب بشري – وزارة الصحة  )2005(.
الصحـــة   وزارة   – أول  مقيـــم  طبيـــب 

.)2004(
متدرب - وزارة الصحة  )2000(.

نور بنت علي سلطان حسين الخليف
وزيرة التنمية المستدامة

تاريخ الميالد: 11-4-1984.
- المؤهل العلمي

 London  – االقتصـــاد  فـــي  ماجســـتير 
المملكـــة      /  School of Economics

المتحدة )2008(.
بكالوريـــوس في الرياضيـــات واالقتصاد 
    /  London School of Economics  –

المملكة المتحدة )2007(.
   - الخبرات الوظيفية 

الوكيـــل المســـاعد للشـــؤون االقتصاديـــة 
الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزارة   -

)2021م – حتى تاريخه(.
والمؤشـــرات  المعلومـــات  إدارة  مديـــر 
االقتصاديـــة - وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطني )2019(.
 Newtown Consult  – أول  مستشـــار 

2016( – يوليو 2018(.
    / Deloitte LLP - مدير أول االستشارات

المملكة المتحدة )2015(.
 British Business  – أول  محاســـب 

Bank /    المملكة المتحدة )2015(.
    /  Deloitte LLP االستشـــارات-  مديـــر 

المملكة المتحدة )2014(.
    / Deloitte LLP – مســـاعد مدير التدقيق

المملكة المتحدة )2008(.

محمد بن ثامر خليفة هزاع الكعبي

وزير المواصالت واالتصاالت
   

تاريخ الميالد: 1-1-1960.
- المؤهل العلمي

Glam- – 2001( ماجســـتير إدارة أعمال(
 .organ University

 Civil – 1981( دبلـــوم المراقبـــة الجويـــة(
.aviation College

 - الخبرات الوظيفية 
وكيـــل شـــؤون الطيـــران المدنـــي - وزارة 
 21  –  2016( واالتصـــاالت  المواصـــالت 

يناير 2022(.
 – المطـــار  لعمليـــات  التنفيـــذي  الرئيـــس 

شركة مطار البحرين )2013(.
نائـــب الرئيـــس لعمليات المطار – شـــرطة 

مطار البحرين )2010(.
الطيـــران  شـــؤون  المطـــار–  إدارة  مديـــر 

المدني )2006(.
بالوكالـــة – شـــؤون  المطـــار  مديـــر إدارة 

الطيران المدني )2005(.
اإلســـتراتيجي  التخطيـــط  مستشـــار 
وضبط الجودة – شؤون الطيران المدني 

.)2004(
رئيـــس إدارة الحركـــة الجويـــة – شـــؤون 

الطيران المدني )1999(.
 – الجويـــة  المراقبـــة  معاييـــر  أخصائـــي 

شؤون الطيران المدني )1997(.
شـــؤون   – الجويـــة   الحركـــة  مشـــرف 

الطيران المدني )1989(.
مراقب جوي – شـــؤون الطيـــران المدني 

.)1981(
متدرب - شؤون الطيران المدني )1978(.
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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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1113162320

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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499114040629.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.albiladpress.com/news/2022/4991/bahrain/762456.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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معا�� الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة
 للمالية واالقتصاد الوط��

ً
وز�را

سعادة  الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الز�ا�ي 
 ل��ارجية

ً
وز�را

سعادة الدكتور ماجد بن ع�� 
النعي��

 لل��بية والتعليم
ً
وز�را

 الفر�ق أول معا�� الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة

 للداخلية
ً
وز�را

معا�� الشيخ
ًخالد بن عبدهللا آل خليفة

 لرئ�س مجلس الوزراء ووز�را
ً
 نائبا

للب�ية التحتية

سعادة الفر�ق الركن عبدهللا
 بن حسن النعي��

 لشئون الدفاع 
ً
وز�را

سعادة السيد زايد بن راشد الز�ا�ي
 للصناعة والتجارة 

ً
وز�را

سعادة السيد غانم بن فضل البوعين�ن
 لشؤون مجل��� الشورى والنواب

ً
وز�را

سعادة السيد جميل بن محمد ع�� 
حميدان 

 للعمل
ً
وز�را

سعادة السيد محمد بن ثامر الكع�� 
 للمواصالت واالتصاالت

ً
وز�را

سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
 للنفط والب�ئة

ً
وز�را

سعادة السيد وائل بن ناصر املبارك 
 لشؤون البلديات والزراعة

ً
وز�را

سعادة السيد أيمن بن توفيق املؤ�د
 لشئون الشباب والر�اضة

ً
وز�را

سعادة السيد ياسر بن إبراهيم 
حميدان

 لشئون الكهر�اء واملاء
ً
وز�را

سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف 
العصفور 

 للتنمية االجتماعية
ً
وز�را

سعادة السيد يوسف بن عبدا��س�ن 
خلف 

 للشئون القانونية
ً
وز�را

سعادة السيد إبراهيم بن حسن 
ا��واج 

 لألشغال
ً
وز�را

سعادة السيدة آمنة ب�ت أحمد 
الرمي�� 

 لإلس�ان والتخطيط العمرا�ي
ً
وز�را

سعادة السيد حمد بن فيصل املال�ي 
 لشئون مجلس الوزراء

ً
وز�را

سعادة السيد نواف بن محمد املعاودة 
 للعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

ً
وز�را

سعادة الدكتورة جليلة 
ب�ت السيد جواد حسن جواد

 لل��ة 
ً
وز�را

سعادة الدكتور رمزان بن عبدهللا 
النعي�� 

 لشئؤن اإلعالم 
ً
وز�را

سعادة السيدة فاطمة ب�ت جعفر 
الص���� 

 للسياحة
ً
وز�را

سعادة السيدة نور ب�ت ع�� ا��ليف 
 للتنمية املستدامة

ً
وز�را

 صاحب السمو املل�ي األم�� سلمان بن حمد آل خليفة
 و�� العهد رئ�س مجلس الوزراء حفظھ هللا
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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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المنامة - وزارة الداخلية

ــؤون  نـــوهـــت شــ
ــة  ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ ال
والـــــــــجـــــــــوازات 
واإلقـــــــــــــامـــــــــــــة 
الــكــرام  لعمالئها 
بــــأنــــه يــمــكــنــهــم 
ــعـــة حـــالـــة  ــابـ ــتـ مـ
الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 
الخاص  الخاصة 
عبر  بــالــتــأشــيــرة 
مــــوقــــع شـــــؤون 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ ال
والـــــــــجـــــــــوازات 

االلكترونية  للحكومة  الوطنية  البوابة  أو   evisa.gov.bh واإلقامة 
مع  التواصل  يمكن  استفسار  أي  وجــود  حــال  وفــي   ،bahrain.bh
اإللكتروني  البريد  أو   ،17077077 رقم  هاتف  على  االتصال  مركز 

.info@npra.gov.bh

إتاحة متابعة حالة الطلبات 
الخاصة بالتأشيرة إلكترونيًا

كشــفت رئيــس بنــك الــدم بمجمــع الســلمانية الطبــي التابــع للمستشــفيات 
الحكوميــة أميــرة رضي عن أن إجمالي عدد المرضى المســتفيدين من بنك 

الدم في العام 2021 بلغ 37 ألفًا و832 مريضًا.

الماضي سجل  العام  أن  إلى  ولفتت 
 14965 منهم  متبرعًا  و544  ألفا   19

بحرينًا و4579 أجنبيًا.
وأشارت رضي إلى أن الكميات التي 
وحسب  يوميًا  ــدم  ال بنك  استقبلها 
إلى   65 نحو  بلغت  البنك  احــتــيــاج 
أعداد  إجمالي  بلغ  فيما  متبرعًا،   80
 1800 إلى   1650 شهريًا  المتبرعين 

متبرع.
الــمــتــبــرعــيــن  ــدالت  ــعـ مـ أن  ــرت  ــ ــ وذك
تــتــراوح  الـــدم  بنك  فــي  المنتظمين 
بين 88 % و90 %، مؤكدة أن مجال 
من  السنة  مدار  على  مفتوح  التبرع 
أيام  إلى  إضافة  الجمعة،  إلى  األحد 
اإلجــــــازات الــرســمــيــة والــمــنــاســبــات 
الــديــنــيــة الــتــي تــســاهــم فــي تحفيز 

الناس على التبرع بالدم.
يأتي ذلك حيث يحتفل العالم اليوم 
العالمي  بــالــيــوم   2022 يــونــيــو   14
للمتبرعين بالدم؛ بهدف رفع مستوى 
ــوعـــي بـــضـــرورة الــمــواظــبــة على  الـ
التبرع بالدم؛ ضمانًا لجودة ما يوفر 
بها،  المتبرع  ومتنجاته  كمياته  من 
لمن  ومأمونيتها  توافرها  ومستوى 

تلزمهم من المرضى.
ومنتجاته  الدم  نقل  عملية  وتساعد 
األرواح،  ماليين  إنقاذ  على  سنويًا 
إطالة  من  به  تساهم  ما  جانب  إلــى 

بحاالت  المصابين  الــمــرضــى  أعــمــار 
بشكل  ــدم  ال نقل  تستدعي  مرضية 
مــســتــمــر، وضـــمـــان تــمــتــعــهــم بــحــيــاة 
أفضل، كما تساهم في تقديم الدعم 
إلجراء العمليات الطبية والجراحية 

المعقدة.

37 ألف مريض استفاد من بنك الدم في 2021

جانب من إحدى حمالت التبرع بالدم )أرشيفية(

استقبال جميع االستفسارات عبر “تواصل”
في إطار التحول اإللكتروني... “اإلسكان”:

المالحظات  جميع  تولي  أنها  اإلسكان  وزارة  أكــدت 
واالستفسارات والمقترحات التي تردها عبر النظام 
أهمية  )تــواصــل(  والــشــكــاوى  للمقترحات  الــوطــنــي 
كبيرة، إذ تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها في أقصى 
والتي  المحددة  الزمنية  الفترة  ضمن  ممكنة  سرعة 
تزويد  ثم  ومن  المشاركة،  باختالف طبيعة  تختلف 
تواصل  تعزيز  في  يسهم  الــذي  األمــر  بها،  المواطن 
وبما  منهم،  قريبة  ويبقيها  المواطنين  مع  ــوزارة  الـ

يسهم في رفع نسبة رضاهم. 
من  والمنتفعين  المواطنين  جميع  الـــوزارة  ودعــت 
اإلسكانية  الطلبات  وأصحاب  اإلسكانية  الخدمات 
الــقــائــمــة إلـــى الــتــواصــل معها عــبــر نــظــام )تــواصــل( 
البحرين  لمملكة  الوطنية  البوابة  على  والمتوافر 
المتاح  )تواصل(  اإللكتروني  والتطبيق   bahrain.bh
هو  النظام  هذا  أن  مؤكدة   ،bahrain.bh/apps عبر 
عملية  خاللها  مــن  الــــوزارة  ستباشر  الــتــي  المنصة 
ــمــواطــنــيــن، عــبــر اســتــقــبــال جميع  الــتــواصــل مـــع ال

ــمــالحــظــات واالســـتـــفـــســـارات بــمــا فــيــهــا الــرســائــل  ال
اإلنسانية والعاجلة، وذلك في إطار التحول الرقمي، 
ومواكبة ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد 
في  واالتـــصـــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استثمار 
مجال التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات 
التي تسهم في تحسين األوضاع المعيشية وأسلوب 

حياة المواطنين والمقيمين في المملكة.
 6 لـــ  إلــى أنها تستند على فــوزهــا  ــــوزارة  ال ــارت  وأشـ
مع  التواصل  في  التميز  بجائزة  التوالي  على  مرات 
العمالء ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
إليه  الــذي وصلت  المستوى  يعكس  الــذي  )تواصل(، 
الوزارة في التفاعل مع المواطنين واالستجابة لهم، 
المالحظات  جميع  حلحلة  على  المستمر  وحرصها 
التي ترد إليها؛ من أجل تحقيق هدف االستمرار في 
الخدمي  القطاع  يجعل  بما  الحكومي  العمل  تطوير 
قادًرا على االستجابة لمتطلبات المرحلة في سرعة 

اإلنجاز وجودة الخدمة.

المنامة - وزارة اإلسكان

تحت أمرك - تنويه - تواصل

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  العميد  للمرور  العامة  لــإدارة  العام  المدير  صرح 
بأن تكريم اإلدارة  عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة 
ضمن المراكز الخدمية الحكومية الحاصلة على تصنيف 
الفئة الذهبية في برنامج “تقييم 3” عن فرع اإلدارة في 
حرص  مــدى  يعكس  المحرق  بمحافظة  األمني  المجمع 
جميع منتسبي اإلدارة العامة للمرور على تبني المبادرات 
أعلى  وفق  الحكومية  الخدمة  وتحسين  تطوير  لضمان 
العهد  ولــي  توجيهات  مع  يتناسب  وبما  الجودة  معايير 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
سلمان بن حمد آل خليفة، ودعمه لجميع مسارات عملية 
التطوير والحرص على تقديم خدمات حكومية بمستوى 
عال من الكفاءة والجودة والتميز، مؤكدا استمرار تطوير 
القنوات  مختلف  خالل  من  للجمهور  المقدمة  الخدمات 
الداخلية  وزير  توجيهات  الخارجية ضمن  المراكز  ومنها 
بتسهيل  آل خليفة  بن عبدهللا  الشيخ راشد  أول  الفريق 

الخدمات المقدمة للجمهور.
نسبة  أن  إلى  للمرور  العامة  لــإدارة  العام  المدير  وأشــار 
انجاز المعامالت في فرع اإلدارة بالمجمع األمني بالمحرق 

قد ارتفعت إلى 25 % في النصف األول من العام الجاري 
تقييم  برنامج  أن  مضيفا  الماضي،  بالعام  مقارنة   2022
تنافسية  بيئة  الحكومية ساهم في خلق  الخدمة  مراكز 
إيجابية بين المراكز الحكومية من أجل التميز في تقديم 
واالبتكار  اإلبداع  روح  بتعزيز  وذلك  للجمهور،  الخدمات 
والتميز، ووضع السياسات واالستراتيجيات التي تترجم 
تقييم  للجنة  تقديره  عن  معربا  الحكومة،  عمل  برنامج 
إجراء عمليات  الحكومية وجهودهم في  الخدمة  مراكز 

التقييم والمتابعة.

إنجاز المعامالت يرتفع في فرع المحرق 25 %... المدير العام للمرور:

التكريم بـ “الفئة الذهبية” يؤكد العمل على تطوير الخدمات
المنامة - وزارة الداخلية

راشد  الشيخ  العاصمة  محافظ  أكــد 
مواصلة  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
البحرينية  الــمــؤســســة  مــع  الــتــعــاون 
لــريــادة األعــمــال لــدعــم قــطــاع ريــادة 
األعمال واستمرار البرامج التدريبية 
المؤسسة،  فعاليات  ودفع  المشتركة 
الحكومية  الجهود  مــع  يــتــواءم  بما 
مشيدًا  االقتصادي،  التنوع  لتحقيق 
وتمكين  دعــم  في  المؤسسة  بجهود 
تقديمها  ــالل  خـ مـــن  األعـــمـــال  رواد 
ــج الــتــدريــبــيــة  ــرامـ ــبـ الـــمـــبـــادرات والـ
في  إمكاناتهم  لتطوير  تهدف  التي 
والمساهمة  األعمال،  ريــادة  مجاالت 
في تحفيز االبتكار وخلق آفاق رحبة 

لدى الشباب.
ــدى اســتــقــبــالــه بمجلس  لـ ــك  ــاء ذلـ جـ
أمــنــاء  أعــضــاء مجلس  الــمــحــافــظــة، 
األعمال  لريادة  البحرينية  المؤسسة 

نائب  بحضور  نــاس،  فــريــال  برئاسة 
المحافظ حسن المدني، حيث بحث 
مع المؤسسة أوجه التعاون المشترك 
األعمال، وفرص  ريــادة  في مجاالت 
والمشروعات  البرامج  في  التعاون 

المستقبلية للمحافظة.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت نـــاس اســتــمــرار 
ــاركـــة الـــمـــؤســـســـة فــــي أســـبـــوع  مـــشـ
األعـــمـــال، مشيدة  ــادة  ــريـ لـ الــمــنــامــة 

بـــالـــمـــشـــروعـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
الهادفة  العاصمة  محافظة  تطلقها 
ودعم  والمجتمع  الشباب  تنمية  إلى 
ريادة األعمال وتعزيز روح المواطنة، 
مــؤكــدة أن الــمــشــروعــات والــبــرامــج 
مع  تتطابق  المحافظة  تبنتها  التي 
البحرينية  المؤسسة  وأهـــداف  رؤى 
تنمية  لدعم  الرامية  األعمال،  لريادة 

االقتصاد الوطني وتمكين الشباب.

مشيداً بدعم وتمكين الجمعية لـ“الروَّاد”

محافظ العاصمة يناقش توسيع التعاون مع “ريادة األعمال”

local@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

البنك يستقبل 
نحو 80 متبرعًا 

يوميًا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء الراعي األول لكيس الدم
حمالت التبرع أظهرت إيثار البحرينيين وعطاءهم... الكاظم:

قـــال األمـــيـــن الـــعـــام لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
الكاظم  زكــريــا  السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة 
البحرينيين  وبإيمان  هللا  من  بفضل  إنه 
العطاء بدون مقابل مادي، تبّوأت  بحب 
البحرين مراكز ريادية متقدمة من حيث 
ــمــخــزون ويــعــود  ــدم وجــــودة ال ــ ــرة ال وفــ
الفضل إلى تضافر هذا الشعب المحافظ 
والعطاء  العون  على  المجبول  وتماسكه 
والمحتاجين  المرضى  إلنقاذ  والمبادرة 

للدم، في أروع صور اإليثار والعطاء.
بــالــدم والتي  الــتــبــرع  وبــّيــن أن حــمــالت 
البحرين  تقام في مختلف أنحاء مملكة 

خير  فــي  الــبــحــريــن  أن  للجميع  أثــبــتــت 
وسالمة تحت ظل ونهج حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
موقف  عــن  ويعبر  المعظم،  الــبــالد  ملك 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
من رعاية كيس الدم بالتأكيد على أهمية 
لتعزيز  بـــالـــدم  ــتــبــرع  ال تــنــظــيــم حــمــالت 
وتوثيق  ــادة  وزيـ االجتماعية  الــعــالقــات 
من  المجتمع  أفـــراد  بين  الــمــودة  أواصـــر 

تضامن اجتماعي وتماسك كبير.
وأكد الكاظم أن شعب البحرين المحافظ 
بجانب أداء الحكومة الموقرة في تطوير 

برامج التبرع بالدم شكلت شراكة طويلة 
المؤسسات  بين  العالقة  وصيانة  المدى 
أفــراد  ومــع  جهة  مــن  واألهلية  الرسمية 
الجمهور من جهة أخرى لضمان حصول 
دم  الـــدم على  نقل  ــى  إل مــن يحتاج  كــل 
مأمون، إذ يحسب لكيس الدم الكثير من 
اإلنجازات من ضمنها إنقاذ حياة مرضى 
فـــرد يــواجــه  الــســكــلــر والـــســـرطـــان وأي 
تحديات خطيرة، حيث ساهم كيس الدم 
وضمان  االجتماعية  الروابط  تقوية  في 
َحْمٍل آمن، وطفولة آمنة، ومريض سكلر 
المتبرع به وتوافره،  الدم  ناجح؛ لجودة 
حيث إن البحرين رغم أنها مرت بظروف 

عمليات  أن  إال  كورونا  بسبب  استثنائية 
لم  تتوقف مطلًقا حيث  لم  بالدم  التبرع 
نشهد نقًصا في المخزون طيلة العامين، 
الذي  األفـــراد  من  السكلر  مرضى  ونحن 
ما  إذا  طــارئــة  الصحية  حــاالتــهــم  تعتبر 
إن  حيث  الـــدم  نقل  عملية  إلــى  احــتــاج 
وحــدات  على  الــحــصــول  فــي  تأخير  أي 
الدم قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو 

موت.
وتقدم األمين العام لجمعية السكلر بوافر 
الشكر إلى جميع المتبرعين في البحرين 
بالدم  التبرع  بأهمية  وإيمانهم  لوعيهم 
السكلر  مريض  وبحاجة  منتظم،  بشكل 

بما  بــالــدم  التبرع  اســتــمــرار حمالت  إلــى 
ومستقبل  لمستقبله  ــان  آمـ مــن  تشكله 
ــن الــكــاظــم حـــرص جمعية  ــّي أطــفــالــه. وب
حمالت  جميع  في  التواجد  على  السكلر 
أجل  بالبحرين من  المقامة  بالدم  التبرع 
ــر الــمــوفــق فــي رعــايــة صحة  تــعــزيــز األثـ
اآلخرين وخصوًصا مرضى السكلر حيث 
ناجحة  حــيــاة  قــصــة  أنــنــا  يعبر وجــودنــا 
بسبب كيس الدم واستغالل تلك الفاعلية 
لتقديم الشكر لكل المتبرعين، وحيث إن 
المتبرع  بين  بالدم تجمع  التبرع  حمالت 
تحت  والممنوح(  )المانح  إليه  والمتبرع 

سقف واحد.

سيدعلي المحافظة

19 ألف متبرع العام الماضي 90 % منهم منتظمون...  أميرة رضي لـ“^”:

زكريا الكاظم

المنامة - وزارة الداخلية

ــؤون  نـــوهـــت شــ
ــة  ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ ال
والـــــــــجـــــــــوازات 
واإلقـــــــــــــامـــــــــــــة 
الــكــرام  لعمالئها 
بــــأنــــه يــمــكــنــهــم 
ــعـــة حـــالـــة  ــابـ ــتـ مـ
الـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 
الخاص  الخاصة 
عبر  بــالــتــأشــيــرة 
مــــوقــــع شـــــؤون 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــســ ــ ــ ــن ــ ــجــ ــ ــ ال
والـــــــــجـــــــــوازات 

االلكترونية  للحكومة  الوطنية  البوابة  أو   evisa.gov.bh واإلقامة 
مع  التواصل  يمكن  استفسار  أي  وجــود  حــال  وفــي   ،bahrain.bh
اإللكتروني  البريد  أو   ،17077077 رقم  هاتف  على  االتصال  مركز 

.info@npra.gov.bh

إتاحة متابعة حالة الطلبات 
الخاصة بالتأشيرة إلكترونيًا

كشــفت رئيــس بنــك الــدم بمجمــع الســلمانية الطبــي التابــع للمستشــفيات 
الحكوميــة أميــرة رضي عن أن إجمالي عدد المرضى المســتفيدين من بنك 

الدم في العام 2021 بلغ 37 ألفًا و832 مريضًا.

الماضي سجل  العام  أن  إلى  ولفتت 
 14965 منهم  متبرعًا  و544  ألفا   19

بحرينًا و4579 أجنبيًا.
وأشارت رضي إلى أن الكميات التي 
وحسب  يوميًا  ــدم  ال بنك  استقبلها 
إلى   65 نحو  بلغت  البنك  احــتــيــاج 
أعداد  إجمالي  بلغ  فيما  متبرعًا،   80
 1800 إلى   1650 شهريًا  المتبرعين 

متبرع.
الــمــتــبــرعــيــن  ــدالت  ــعـ مـ أن  ــرت  ــ ــ وذك
تــتــراوح  الـــدم  بنك  فــي  المنتظمين 
بين 88 % و90 %، مؤكدة أن مجال 
من  السنة  مدار  على  مفتوح  التبرع 
أيام  إلى  إضافة  الجمعة،  إلى  األحد 
اإلجــــــازات الــرســمــيــة والــمــنــاســبــات 
الــديــنــيــة الــتــي تــســاهــم فــي تحفيز 

الناس على التبرع بالدم.
يأتي ذلك حيث يحتفل العالم اليوم 
العالمي  بــالــيــوم   2022 يــونــيــو   14
للمتبرعين بالدم؛ بهدف رفع مستوى 
ــوعـــي بـــضـــرورة الــمــواظــبــة على  الـ
التبرع بالدم؛ ضمانًا لجودة ما يوفر 
بها،  المتبرع  ومتنجاته  كمياته  من 
لمن  ومأمونيتها  توافرها  ومستوى 

تلزمهم من المرضى.
ومنتجاته  الدم  نقل  عملية  وتساعد 
األرواح،  ماليين  إنقاذ  على  سنويًا 
إطالة  من  به  تساهم  ما  جانب  إلــى 

بحاالت  المصابين  الــمــرضــى  أعــمــار 
بشكل  ــدم  ال نقل  تستدعي  مرضية 
مــســتــمــر، وضـــمـــان تــمــتــعــهــم بــحــيــاة 
أفضل، كما تساهم في تقديم الدعم 
إلجراء العمليات الطبية والجراحية 

المعقدة.

37 ألف مريض استفاد من بنك الدم في 2021

جانب من إحدى حمالت التبرع بالدم )أرشيفية(

استقبال جميع االستفسارات عبر “تواصل”
في إطار التحول اإللكتروني... “اإلسكان”:

المالحظات  جميع  تولي  أنها  اإلسكان  وزارة  أكــدت 
واالستفسارات والمقترحات التي تردها عبر النظام 
أهمية  )تــواصــل(  والــشــكــاوى  للمقترحات  الــوطــنــي 
كبيرة، إذ تتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها في أقصى 
والتي  المحددة  الزمنية  الفترة  ضمن  ممكنة  سرعة 
تزويد  ثم  ومن  المشاركة،  باختالف طبيعة  تختلف 
تواصل  تعزيز  في  يسهم  الــذي  األمــر  بها،  المواطن 
وبما  منهم،  قريبة  ويبقيها  المواطنين  مع  ــوزارة  الـ

يسهم في رفع نسبة رضاهم. 
من  والمنتفعين  المواطنين  جميع  الـــوزارة  ودعــت 
اإلسكانية  الطلبات  وأصحاب  اإلسكانية  الخدمات 
الــقــائــمــة إلـــى الــتــواصــل معها عــبــر نــظــام )تــواصــل( 
البحرين  لمملكة  الوطنية  البوابة  على  والمتوافر 
المتاح  )تواصل(  اإللكتروني  والتطبيق   bahrain.bh
هو  النظام  هذا  أن  مؤكدة   ،bahrain.bh/apps عبر 
عملية  خاللها  مــن  الــــوزارة  ستباشر  الــتــي  المنصة 
ــمــواطــنــيــن، عــبــر اســتــقــبــال جميع  الــتــواصــل مـــع ال

ــمــالحــظــات واالســـتـــفـــســـارات بــمــا فــيــهــا الــرســائــل  ال
اإلنسانية والعاجلة، وذلك في إطار التحول الرقمي، 
ومواكبة ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد 
في  واالتـــصـــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  استثمار 
مجال التنمية المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات 
التي تسهم في تحسين األوضاع المعيشية وأسلوب 

حياة المواطنين والمقيمين في المملكة.
 6 لـــ  إلــى أنها تستند على فــوزهــا  ــــوزارة  ال ــارت  وأشـ
مع  التواصل  في  التميز  بجائزة  التوالي  على  مرات 
العمالء ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
إليه  الــذي وصلت  المستوى  يعكس  الــذي  )تواصل(، 
الوزارة في التفاعل مع المواطنين واالستجابة لهم، 
المالحظات  جميع  حلحلة  على  المستمر  وحرصها 
التي ترد إليها؛ من أجل تحقيق هدف االستمرار في 
الخدمي  القطاع  يجعل  بما  الحكومي  العمل  تطوير 
قادًرا على االستجابة لمتطلبات المرحلة في سرعة 

اإلنجاز وجودة الخدمة.

المنامة - وزارة اإلسكان

تحت أمرك - تنويه - تواصل

المنامة - وزارة الداخلية

الشيخ  العميد  للمرور  العامة  لــإدارة  العام  المدير  صرح 
بأن تكريم اإلدارة  عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة 
ضمن المراكز الخدمية الحكومية الحاصلة على تصنيف 
الفئة الذهبية في برنامج “تقييم 3” عن فرع اإلدارة في 
حرص  مــدى  يعكس  المحرق  بمحافظة  األمني  المجمع 
جميع منتسبي اإلدارة العامة للمرور على تبني المبادرات 
أعلى  وفق  الحكومية  الخدمة  وتحسين  تطوير  لضمان 
العهد  ولــي  توجيهات  مع  يتناسب  وبما  الجودة  معايير 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
سلمان بن حمد آل خليفة، ودعمه لجميع مسارات عملية 
التطوير والحرص على تقديم خدمات حكومية بمستوى 
عال من الكفاءة والجودة والتميز، مؤكدا استمرار تطوير 
القنوات  مختلف  خالل  من  للجمهور  المقدمة  الخدمات 
الداخلية  وزير  توجيهات  الخارجية ضمن  المراكز  ومنها 
بتسهيل  آل خليفة  بن عبدهللا  الشيخ راشد  أول  الفريق 

الخدمات المقدمة للجمهور.
نسبة  أن  إلى  للمرور  العامة  لــإدارة  العام  المدير  وأشــار 
انجاز المعامالت في فرع اإلدارة بالمجمع األمني بالمحرق 

قد ارتفعت إلى 25 % في النصف األول من العام الجاري 
تقييم  برنامج  أن  مضيفا  الماضي،  بالعام  مقارنة   2022
تنافسية  بيئة  الحكومية ساهم في خلق  الخدمة  مراكز 
إيجابية بين المراكز الحكومية من أجل التميز في تقديم 
واالبتكار  اإلبداع  روح  بتعزيز  وذلك  للجمهور،  الخدمات 
والتميز، ووضع السياسات واالستراتيجيات التي تترجم 
تقييم  للجنة  تقديره  عن  معربا  الحكومة،  عمل  برنامج 
إجراء عمليات  الحكومية وجهودهم في  الخدمة  مراكز 

التقييم والمتابعة.

إنجاز المعامالت يرتفع في فرع المحرق 25 %... المدير العام للمرور:

التكريم بـ “الفئة الذهبية” يؤكد العمل على تطوير الخدمات
المنامة - وزارة الداخلية

راشد  الشيخ  العاصمة  محافظ  أكــد 
مواصلة  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن 
البحرينية  الــمــؤســســة  مــع  الــتــعــاون 
لــريــادة األعــمــال لــدعــم قــطــاع ريــادة 
األعمال واستمرار البرامج التدريبية 
المؤسسة،  فعاليات  ودفع  المشتركة 
الحكومية  الجهود  مــع  يــتــواءم  بما 
مشيدًا  االقتصادي،  التنوع  لتحقيق 
وتمكين  دعــم  في  المؤسسة  بجهود 
تقديمها  ــالل  خـ مـــن  األعـــمـــال  رواد 
ــج الــتــدريــبــيــة  ــرامـ ــبـ الـــمـــبـــادرات والـ
في  إمكاناتهم  لتطوير  تهدف  التي 
والمساهمة  األعمال،  ريــادة  مجاالت 
في تحفيز االبتكار وخلق آفاق رحبة 

لدى الشباب.
ــدى اســتــقــبــالــه بمجلس  لـ ــك  ــاء ذلـ جـ
أمــنــاء  أعــضــاء مجلس  الــمــحــافــظــة، 
األعمال  لريادة  البحرينية  المؤسسة 

نائب  بحضور  نــاس،  فــريــال  برئاسة 
المحافظ حسن المدني، حيث بحث 
مع المؤسسة أوجه التعاون المشترك 
األعمال، وفرص  ريــادة  في مجاالت 
والمشروعات  البرامج  في  التعاون 

المستقبلية للمحافظة.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت نـــاس اســتــمــرار 
ــاركـــة الـــمـــؤســـســـة فــــي أســـبـــوع  مـــشـ
األعـــمـــال، مشيدة  ــادة  ــريـ لـ الــمــنــامــة 

بـــالـــمـــشـــروعـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
الهادفة  العاصمة  محافظة  تطلقها 
ودعم  والمجتمع  الشباب  تنمية  إلى 
ريادة األعمال وتعزيز روح المواطنة، 
مــؤكــدة أن الــمــشــروعــات والــبــرامــج 
مع  تتطابق  المحافظة  تبنتها  التي 
البحرينية  المؤسسة  وأهـــداف  رؤى 
تنمية  لدعم  الرامية  األعمال،  لريادة 

االقتصاد الوطني وتمكين الشباب.

مشيداً بدعم وتمكين الجمعية لـ“الروَّاد”

محافظ العاصمة يناقش توسيع التعاون مع “ريادة األعمال”
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سيدعلي المحافظة

البنك يستقبل 
نحو 80 متبرعًا 

يوميًا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء الراعي األول لكيس الدم
حمالت التبرع أظهرت إيثار البحرينيين وعطاءهم... الكاظم:

قـــال األمـــيـــن الـــعـــام لــجــمــعــيــة الــبــحــريــن 
الكاظم  زكــريــا  السكلر  مــرضــى  لــرعــايــة 
البحرينيين  وبإيمان  هللا  من  بفضل  إنه 
العطاء بدون مقابل مادي، تبّوأت  بحب 
البحرين مراكز ريادية متقدمة من حيث 
ــمــخــزون ويــعــود  ــدم وجــــودة ال ــ ــرة ال وفــ
الفضل إلى تضافر هذا الشعب المحافظ 
والعطاء  العون  على  المجبول  وتماسكه 
والمحتاجين  المرضى  إلنقاذ  والمبادرة 

للدم، في أروع صور اإليثار والعطاء.
بــالــدم والتي  الــتــبــرع  وبــّيــن أن حــمــالت 
البحرين  تقام في مختلف أنحاء مملكة 

خير  فــي  الــبــحــريــن  أن  للجميع  أثــبــتــت 
وسالمة تحت ظل ونهج حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
موقف  عــن  ويعبر  المعظم،  الــبــالد  ملك 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
من رعاية كيس الدم بالتأكيد على أهمية 
لتعزيز  بـــالـــدم  ــتــبــرع  ال تــنــظــيــم حــمــالت 
وتوثيق  ــادة  وزيـ االجتماعية  الــعــالقــات 
من  المجتمع  أفـــراد  بين  الــمــودة  أواصـــر 

تضامن اجتماعي وتماسك كبير.
وأكد الكاظم أن شعب البحرين المحافظ 
بجانب أداء الحكومة الموقرة في تطوير 

برامج التبرع بالدم شكلت شراكة طويلة 
المؤسسات  بين  العالقة  وصيانة  المدى 
أفــراد  ومــع  جهة  مــن  واألهلية  الرسمية 
الجمهور من جهة أخرى لضمان حصول 
دم  الـــدم على  نقل  ــى  إل مــن يحتاج  كــل 
مأمون، إذ يحسب لكيس الدم الكثير من 
اإلنجازات من ضمنها إنقاذ حياة مرضى 
فـــرد يــواجــه  الــســكــلــر والـــســـرطـــان وأي 
تحديات خطيرة، حيث ساهم كيس الدم 
وضمان  االجتماعية  الروابط  تقوية  في 
َحْمٍل آمن، وطفولة آمنة، ومريض سكلر 
المتبرع به وتوافره،  الدم  ناجح؛ لجودة 
حيث إن البحرين رغم أنها مرت بظروف 

عمليات  أن  إال  كورونا  بسبب  استثنائية 
لم  تتوقف مطلًقا حيث  لم  بالدم  التبرع 
نشهد نقًصا في المخزون طيلة العامين، 
الذي  األفـــراد  من  السكلر  مرضى  ونحن 
ما  إذا  طــارئــة  الصحية  حــاالتــهــم  تعتبر 
إن  حيث  الـــدم  نقل  عملية  إلــى  احــتــاج 
وحــدات  على  الــحــصــول  فــي  تأخير  أي 
الدم قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو 

موت.
وتقدم األمين العام لجمعية السكلر بوافر 
الشكر إلى جميع المتبرعين في البحرين 
بالدم  التبرع  بأهمية  وإيمانهم  لوعيهم 
السكلر  مريض  وبحاجة  منتظم،  بشكل 

بما  بــالــدم  التبرع  اســتــمــرار حمالت  إلــى 
ومستقبل  لمستقبله  ــان  آمـ مــن  تشكله 
ــن الــكــاظــم حـــرص جمعية  ــّي أطــفــالــه. وب
حمالت  جميع  في  التواجد  على  السكلر 
أجل  بالبحرين من  المقامة  بالدم  التبرع 
ــر الــمــوفــق فــي رعــايــة صحة  تــعــزيــز األثـ
اآلخرين وخصوًصا مرضى السكلر حيث 
ناجحة  حــيــاة  قــصــة  أنــنــا  يعبر وجــودنــا 
بسبب كيس الدم واستغالل تلك الفاعلية 
لتقديم الشكر لكل المتبرعين، وحيث إن 
المتبرع  بين  بالدم تجمع  التبرع  حمالت 
تحت  والممنوح(  )المانح  إليه  والمتبرع 

سقف واحد.

سيدعلي المحافظة

19 ألف متبرع العام الماضي 90 % منهم منتظمون...  أميرة رضي لـ“^”:

زكريا الكاظم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499114040629.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://albiladpress.com/news/2022/4991/bahrain/762480.html
https://albiladpress.com/news/2022/4991/bahrain/762479.html
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أكــد مديــر برنامــج زراعــة الرئــة بمستشــفى الملــك فيصــل التخصصي بالرياض استشــاري جراحة الصــدر وزراعة الرئــة بكلية الطب في جامعة عين شــمس 
ا بســبب عدم وفرتها. وأوضح حســين في  واستشــاري زراعة الرئة بجامعة مونتريال بكندا محمد حســين أن 20 % ممن يحتاجون زراعة رئة يموتون ســنويًّ
ا، والتفكيــر بآالم اآلخرين.  ا وقانونيًّ ا وشــرعيًّ ا ودينيًّ حــوار أجرتــه معــه “البــاد” أن التبــرع باألعضــاء عمل ســاٍم ومن األهمية التعمق بذلــك والقراءة فيه طبيًّ
وأشــار إلــى أن “التبــرع باألعضــاء بعــد الوفــاة لن يضر بشــيء، هو أفضل صدقة جارية”. ويعتبر حســين من شــركاء حملة صحيفة “الباد” لتشــجيع المجتمع 
للتبــرع باألعضــاء )حيــاة جديــدة(، التــي أطلقتهــا الصحيفــة اعتبــاًرا من يوم األحــد 12 يونيو 2022 بمشــاركة جهات رســمية وخاصة وأهليــة ومندوبين عن 

المجتمع المدني. وفيما يأتي نص اللقاء:

حملة مباركة

كيف تنظر لحملة صحيفة “البالد” البحرينية  «
لتشجيع المجتمع للتبرع باألعضاء بعد الوفاة؟

للتبرع  المجتمع  لتشجيع  جــديــدة”  “حياة  حملة   -
باألعضاء بعد وفاة، حملة مباركة ومشكورة، وكما 
قال هللا عز وجل في كتابه الحكيم “ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميًعا” فالتبرع باألعضاء عمل 

ساٍم، والتشجيع عليه أمر مشكور ومقدر.

أمر ممكن

هل ترى أن إقناع المجتمعات العربية بثقافة  «
التبرع بنطاق الممكن؟ كيف؟

- إقناع المجتمعات العربية بثقافة التبرع باألعضاء 
بالشهامة  متميزة  ا، فهي مجتمعات  أمر ممكن جدًّ
والكرم والتدين، وعليه فإن التبرع باألعضاء سواء 
أثناء الحياة أو بعد الوفاة إلنقاذ حياة اآلخرين أمر 

رائع وقائم.
ا منذ العام 1981 تمت الموافقة من قبل هيئة  دينيًّ
وتوالت  السعودية،  العربية  بالمملكة  العلماء  كبار 
بالعالمين  الدينية  الهيئات  معظم  من  الموافقات 
الشريف  األزهــر  ضمنها  ومــن  والعربي،  اإلســامــي 

بمصر على التبرع باألعضاء.
ولدينا  ممكن،  بذلك  العربية  المجتمعات  إقناع  إن 
مــثــال حــي، وهــو الــتــبــرع بــاألعــضــاء مــن أشخاص 
التخصصي  فيصل  الملك  مستشفى  ففي  أحياء، 
يتم التبرع من األقارب لزراعة الكلى والكبد، وفي 
العام الواحد أكثر من 400 حالة زراعة تتم، من أب 

ألبنه، أو العكس، أو أخ ألخيه وهكذا.
ــاجـــح، وحــديــثــي هــنــا عن  ــبــرنــامــج نـ وعــلــيــه، فــال
األمــر على  تقيس  أن  فلك  واحــد فقط،  مستشفى 
هذه  تعمل  والتي  األخــرى،  المستشفيات  عشرات 
الناس  ولــدى  كبير،  فالعدد  أحــيــاء،  مــن  العمليات 
الرغبة والقدرة على العطاء، وهو أمر قابل للتطبيق 

في مرحلة ما بعد الوفاة.

ثقافة التبرع

ما الصعوبات التي تعثر إشاعة ثقافة التبرع  «
لدى الناس؟ وِبَم تنصح؟

وعــدم  الــتــبــرع،  بآلية  الــنــاس  معرفة  عــدم  أهمها   -
لـــدى الــبــعــض مــن الــنــاس،  الــوعــي بأهمية الــتــبــرع 
ــارب فــي بعض الــحــاالت،  والــخــوف مــن نظرة األقـ
أن  في  الــوالــدان  يرغب  فقد  بنفسي،  رأيتها  ولقد 
لكنهم خائفون  الذي توفي  ابنهم  يتبرعوا بأعضاء 

من رد فعل الجد أو الجدة )من الجهتين(.
األهمية،  بمنتهى  والثقافة  الوعي  نشر  فــإن  ولــذا، 
المدارس،  أولها  جهات،  لثاثة  هو  الكبير  والــدور 
باإلشارة لحاجة آالف المرضى لألعضاء والظروف 

المرضية الصعبة التي يمرون بها.
الدين،  رجــال  على  الملقى  بالدور  ترتبط  والثانية 
والذين لهم تأثير وصوت مؤثر في الناس، خصوًصا 
باألعضاء،  بالتبرع  تسمح  التي  الفتاوى  مع وجود 
ولقد سمعتها من أحد الشيوخ األفاضل بأنها أفضل 

صدقة جارية من قبل المتوفى.
ثقافة  نشر  فــي  ودوره  بــاإلعــام،  وتتعلق  الثالثة 
التبرع، سواء المسموع المرئي أو المطبوع، وعمل 
لزراعة  المحتاجين  والمرضى  األطباء  مع  لقاءات 
األعـــضـــاء، لــنــشــر هـــذه الــثــقــافــة، وتــوضــيــح مــدى 
أدائــهــا بشكل  األطــبــاء على  لها، ومــقــدرة  حاجتهم 

آمن وناجح.

لن يضر

من واقع تجربتك المهنية والطبية، بماذا  «
تنصح الناس فيما يتعلق بذلك؟

ودينية  إنسانية  نظر  وجــهــة  مــن  الــنــاس  أنــصــح   -

باألعضاء  التبرع  موضوع  في  بالتعمق  وأخاقية 
ا، لكي  ا وقانونيًّ ا وشرعيًّ ا ودينيًّ والقراءة فيه طبيًّ
للتبرع  يسجل  أن  يــريــد  كـــان  مــا  إذا  الــفــرد  يــقــرر 

باألعضاء من عدمه.
اآلخــريــن، وأن  اآلالم  فــي  بالتفكير  أيــًضــا  وأنــصــح 
ا  التبرع باألعضاء بعد الوفاة لن يضر بشيء، وثانيًّ
بأنه أفضل صدقة جارية كما أسلفت، وسمعتها من 
البشر  اآلالف  ولنفع  األفاضل،  العديد من شيوخنا 
ممن يعانون من فشل بوظائف الجسد، وما أدراكم 

ما مدى هذه المعاناة؟

اتفاقية تعاون

هنالك اتفاقيات تعاون متعددة بهذا الشأن  «
ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية 

السعودية، فإلى أين وصلت أواصر التعاون 
بهذا الشأن وما أهم مالمحه؟

البحرين  مملكة  بين  مــا  تــعــاون  اتفاقية  هنالك   -
الخليج  دول  وباقي  السعودية  العربية  والمملكة 
في مجاالت التبرع باألعضاء وزراعتها، وتم على 
كلى  أو  بين قلب  ما  األعضاء،  مئات  زراعــة  إثرها 

أو كبد أو رئة.
كما تــم الــمــشــاركــة فــي الــتــبــرع بــاألعــضــاء مــا بين 
الدول، وهو ليس بغريب على التعاون األخوي بين 

الدول الشقيقة.

 هل لديكم مرضى بحرينيون؟ 

وهل هنالك إحصاءات تحدد أعدادهم؟ «

وبمستشفى  بحرينيون،  مــرضــى  لدينا  بالفعل   -
من  العديد  إجــراء  وتم  التخصصي،  فيصل  الملك 
وبالنسبة  األعــضــاء.  مختلف  ومــن  لهم  العمليات 
لزراعة الرئة، فقد تمت زراعة 4 رئات، منها رئتان 

الحمد  ولله  وتمت   ،2022 العام  في  لمريضين 
بنجاح تام.

الكلى ثم الكبد

من وجهة نظرك، ما أهم األعضاء  «
التي يحتاجها مواطنو دول مجلس 

التعاون الخليجي بالغالب؟

ــؤال مــهــم، يــفــتــح الــبــاب لــلــقــراء  - ســ
ــة الـــتـــبـــرع  ــيـ ــمـ ــدى أهـ ــمــ ــ األفـــــاضـــــل ب
بــاألعــضــاء مــن كــل مــتــوفــى حــديــًثــا، 
وهذه األعضاء ووفًقا لترتيب الحاجة 
فهي:  الخليجي،  التعاون  بمجلس  لها 

ثم  القلب،  ثــم  الــرئــتــان،  ثــم  الكبد،  ثــم  أواًل،  الكلى 
القرنية من  زراعة  أن  كما  األمعاء،  ثم  البنكرياس، 

ا. الحاالت المنتشرة جدًّ
إنقاذ  بأعضائه  يستطيع  واحــًدا  متوفًى حديًثا  إن 

حياة 9 مرضى من فشل األجهزة المختلفة.

إحصاءات 

ما إحصاءات الوفيات )بشكل تقريبي( بسبب  «
عدم وجود األعضاء الالزمة إلنقاذ حياتهم؟

- سؤال مهم، وسوف أجيب عنه وفًقا لتخصصي 
الرئة في مستشفى  لبرنامج زراعة  بصفتي مديًرا 
قائمة  فعلى  بالرياض،  التخصصي  فيصل  الملك 
االنتظار بالنسبة لزراعة الرئة، يتوفى 20 % على 
ا نظًرا لعدم توافر األعضاء المناسبة  القائمة سنويًّ

في الوقت المناسب للزراعة.
فهل هذه كل الوفيات؟ ال طبًعا، ألن هنالك مرضى 
وفاتهم،  بسبب  االنتظار،  لقائمة  إضافتهم  تتم  لم 
سواء أثناء الفحوصات، أو أثناء عرض الحالة على 

قبل  ما  حتى  أو  المتخصصة،  المراكز 
المتخصصة  المراكز  إلــى  إحالة 

من قبل الطبيب المتخصص.
ولذلك يجب علينا، كلٌّ في 

مــجــالــه، الــتــشــجــيــع على 
هذا العمل النبيل، وعلى 
التبرع باألعضاء ما بعد 

الوفاة.

رسالتي للمجتمعات

كونك طبيًبا،  «
كيف تقرأ يوميات 

المرضى بهذا 
األمر؟ ما رسالتك 

اإلنسانية 

للمجتمعات؟

الزراعة وما  المرضى بشكل يومي، ما قبل  نرى   -
أو  الرئة،  زراعــة  مريض  إن  القول  ويكفي  بعدها، 
القدرة على  التنفسي، ال تكون عنده  الجهاز  فشل 
جهاز  استخدام  دون  من  عــدة  لخطوات  التحرك 

األوكسجين.
الجهاز  استخدام  مع  وحتى  األحيان  بعض  وفــي 
نظًرا  لخطوات،  ولو  التحرك  المريض  يستطيع  ال 
لمريض  بالنسبة  نفسه  واألمـــر  التنفس،  لقصور 
القلب والكلى والذي يحتاج لغسيل كلوي 3 مرات، 
مع تحمل مشقة الجلوس على الجهاز، واحتماالت 
التي  والمشقة  والتعب،  المعدية،  ــراض  األمـ نقل 

يسببها الغسيل الكلوي.
صحية  مشكات  من  يعاني  الــذي  الكبد،  ومريض 
ــدم، وامــتــاء الجسم  ــ عــديــدة، كــزيــادة ســيــولــة ال
أي مجهود،  بــذل  ــقــدرة على  ال وعـــدم  بــالــســوائــل، 
ال  الــذيــن  األمــعــاء،  فشل  لمرضى  بالنسبة  وكــذلــك 
يستطيعون األكل بشكل طبيعي، والمرضى الذين 
يحتاجون لزراعة قرنية حتى يروا العالم. ورسالتي 
هو  واإلسامية  العربية  للمجتمعات 
المجتمعات  مــن  بأقل  لسنا  أننا 
الغربية التي تبلغ نسبة التبرع 
ــا عــالــيــة، وهــي  ــاًمـ فــيــهــا أرقـ
بالنسبة  األضعاف  عشرات 
ــام الـــمـــوجـــودة في  ــــألرقــ ل
العالم العربي، ونحن لسنا 
علًما  أو  ُخُلًقا  منهم  أقل 
للغير،  ا  حبًّ أو  تدّيًنا  أو 
كل ما ينقصنا هو الوعي 
للتبرع  قوية  برامج  لبدء 
بالنسبة  هــو  كما  بــاألعــضــاء، 
لــــــلــــــدول األوروبـــــــيـــــــة 

وأميركا وغيرها.

حملة “حياة جديدة” تستقيم مع النهج القرآني “وَمْن أحياها فكأنَّما أحيا الناس جميًعا”

محمد حسين
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20 % ممن يحتاجون زراعة رئة يموتون سنويًّا... مدير زراعة الرئة بمستشفى فيصل التخصصي لـ“^”:

مشاهير بوليوود أعلنوا تبرعهم باألعضاء... نتمنى أن “نحدث فرًقا”
من النجم الكبير أميتاب باتشان وبريانكا شوبرا وصوًل إلى رانبير كابور

مســاعدة المحتاجيــن خــال الوبــاء العالمــي، وتقديــم الدعــم المالــي للمنظمات غيــر الحكومية إلــى التبرع باألعضــاء، نجوم 
السينما الهندية بوليوود سباقون في الخير دائًما عبر إعانهم ذلك في وسائل اإلعام الخاصة بهم.

لطالما تقدم مشاهير بوليوود لمساعدة 
المحتاجين سواء في الهند أو خارجها، 
ولن تتفاجأ عندما تعرف أن هناك العديد 
أصبحوا  الــذيــن  بــولــيــوود  مشاهير  مــن 
باألعضاء،  التبرع  لقضية  نبيلة  مــنــارة 

وتعهدوا بالتبرع بها بعد مماتهم.
الرئيس  عن ذلك، كتب سونايانا سينغ، 
التنفيذي لشركة “ORGAN” الهند، وهي 
غير  “بــاراشــار”  منظمة  أطلقتها  مــبــادرة 

الــحــكــومــيــة ومــقــرهــا دلــهــي: “حــتــى لو 
فإن  بذلك،  بوليوود  مشاهير  يلتزم  لم 
تعني  الحملة  لــهــذه  تــأيــيــدهــم  حقيقة 
ــا نــلــقــي نـــظـــرة على  ــونـ الـــكـــثـــيـــر”... دعـ
أشهر  من  ذلــك  قــرروا  الذين  المشاهير 
األسماء السينمائية بالهند بحسب موقع 

:India TV
*النجم الكبير أميتاب باتشان:

هو واحد من العديد من النجوم الذين 
بالتبرع  تــعــهــدوا 

ــم،  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــأعــ ــ ب
ــا  ــ ــي ــ ــم ورســ

الــكــبــيــر اعــتــزامــه تبرعه  الــنــجــم  ــن  أعــل
بأعضاء جسده بعد وفاته.ونشر باتشان 
ــورة لــه عــبــر حــســابــه الــرســمــي على  صــ
فيها  يظهر  حيث  مؤخرا  “تويتر”  موقع 
مرتديا “الشريطة الخضراء” التي تشير 
لذلك، وكتب: “أصبحت متبرع أعضاء.. 

أرتدي الوشاح األخضر لقداسته”.
*بريانكا شوبرا:

التي  بريانكا شوبرا  النجمة  تعهدت 
إلـــى عــائــلــة مــن األطــبــاء  تنتمي 

بــالــتــبــرع بــأعــضــائــهــا، وكــانــت 
ــرة:  مــ ذات  ــت  ــرحـ صـ ــد  قــ

الزرع، وتراها  “أنت تقرأ عن عملية 
في األفام، وتشاهدها على شاشة 
قيمتها  ستعرف  ولكن  التلفزيون، 
ــهــا والـــعـــودة  فــقــط حــيــن تــحــتــاج ل
التبرع  المفيد  فمن  معها،  للحياة 
بــاألعــضــاء بــدال مــن االنــتــظــار حتى 
قبل أن تمر أنت أو من تعرف بهذه 
أتمكن  أن  آمـــل  الــمــهــمــة،  الــحــاجــة 
عندما أمــوت من إحــداث فــرق من 

خال التبرع بشيء من جسدي”.
*أيشواريا راي:

ما ورد وقعت  بحسب 
راي  ــا  ــ ــواري ــشــ ــ أي

بــاتــشــان مع 

جمعية بنك العيون في الهند للتبرع 
بعينيها.

*راني موخرجي:
راني موخرجي  بوليوود  تعهدت ممثلة 
السوشال  عبر  رسميا  بعينيها  بالتبرع 

ميديا وحث الجميع بذلك.
*سلمان خان:

ــان أعــلــن تــبــرعــه بــنــخــاع عــظــمــه في  خـ
يفعلوا  أن  على  الناس  كما حث  حياته، 
وقـــال:  األرواح،  إلنــقــاذ  نفسه  الــشــيء 
“من السهل التبرع بنخاع العظام، ليس 
على  ــمــال  ال ــفــاق  إن عليك 

أن  أعتقد  ذلـــك، 
ــع  ــيـ ــمـ ــجـ الـ

بنخاع  ويــتــبــرعــوا  يــذهــبــوا  أن  يــجــب 
العظام اليوم”.

*أمير خان:
عــامــر خان  النجم  قــرر   2014 عــام  فــي 
التبرع بكل عضو من أعضاء جسده بعد 
بالكلى  التبرع  وفاته، وأبدى رغبته في 
والعينين  ــقــلــب  وال والــكــبــد  والــرئــتــيــن 

للمعوزين.
*رانبير كابور:

أمل  على  بأعضائه  بالتبرع  تعهد 
واحــد  لشخص  فــرقــا”  “تــحــدث  أن 
فــي خطوة مهمة  أكــثــر،  أو 

للنجم الشاب.

ترجمة: طارق البحار

إبراهيم النهام

الكلى والكبد والرئتان 
والقلب والبنكرياس 

واألمعاء أكثر األعضاء 
طلًبا في الخليج

ما ينقص العرب هو 
الوعي لبدء برامج 

قوية للتبرع باألعضاء 
أسوة بأوروبا وأميركا

ا  لسنا أقل تدّيًنا وحّبً
للغير من الغرب 

المتفوقين علينا عشرات 
األضعاف في الزراعة
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تخصيص مأوى عام إلخصائها بمليون دينار... المناعي:

الكالب تتسلل للمنازل وتسرق “َنَعَل” الناس
^ طالـــب أعضاء المجلس البلدي 
للمنطقة الشمالية، بالرجوع إلى تنفيذ 
الخطة السابقة لتوصية وزارة شؤون 
والتخطيـــط  والبلديـــات  األشـــغال 
عـــام  مـــأوى  لتخصيـــص  العمرانـــي، 
إلخصاء الكالب الضالـــة بكلفة مليون 
عـــدة  المجلـــس  تلقـــى  حيـــث  دينـــار، 
شـــكاوى من أهالـــي “الشـــمالية”، حول 
ارتفـــاع معـــدل األضـــرار الناتجـــة مـــن 
تكاثـــر الـــكالب الضالـــة فـــي المناطـــق 

السكنية في الفترات السابقة.
من جهته طالب رئيس المجلس البلدي 
للمنطقـــة الشـــمالية أحمـــد الكوهجـــي 
خالل اجتمـــاع المجلـــس صباح أمس 
بتحديـــد مـــدة زمنيـــة للحصـــول على 

مرئيـــات الثـــروة الحيوانيـــة؛ من أجل 
المقتـــرح المقـــدم مـــن قبـــل المجلـــس 
الشـــمالي بشأن انتشـــار الكالب الضالة 
في قرى الشمالية، مشيرًا إلى ضرورة 
إيجـــاد بديل آخر عن الشـــركة الحالية 
والموكلة إليها معالجة انتشـــار الكالب 
الضالـــة والســـائبة، وذلـــك مـــن خـــالل 
المملكـــة  فـــي  الشـــركات  زيـــادة عـــدد 
وتشـــكيل لجنـــة وطنيـــة تضـــم عـــددًا 
مـــن الجهات الرســـمية، وزارة الصحة، 
األشـــغال  وزارة  الداخليـــة،  وزارة 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
الحيوانيـــة،  الثـــروة  العمرانـــي، 
وجمعيـــات الرفق بالحيـــوات؛ لمتابعة 
وضـــع خطـــة وطنيـــة شـــاملة وفاعلـــة 

وفقـــًا للمتطلبـــات اإلجرائيـــة والتنفيذ 
ووضـــع حلول جذريـــة لمعالجة تفاقم 
مشكالت انتشـــار الكالب في المناطق 

السكنية.
مـــن جهته قـــال العضـــو البلـــدي ممثل 

الدائـــرة الحاديـــة عشـــرة بالمحافظـــة 
الشمالية أحمد المناعي، “يشكو الناس 
من دخول الكالب الضالة إلى منازلهم 
وسرقة األحذية والنعل”، وذلك يشكل 

خطرًا على قاطني المنازل.

رئاسة المجلس البلدي
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تغيير اسم شارعين بالبديع باسمي صحابيين
استبدال “السلندرات” بخزان خاص لتعبئة الغاز... بلدي الشمالية:

بلـــدي  مجلـــس  أعضـــاء  وافـــق   ^
الفنيـــة  اللجنـــة  طلـــب  علـــى  الشـــمالي 
وتوصيـــات اللجنـــة العامـــة الدائمة برفع 
فـــي  اإلســـراع  ألجـــل  بالموافقـــة  قـــرار 
تخصيـــص موقـــع بديـــل لنقل الســـيارات 
الســـكراب المهجـــورة في منطقـــة الدراز 
وســـط األحياء الســـكنية، ما يسبب ذلك 
خطـــورة على األهالي وقاطنـــي المنطقة 
القديمـــة  الســـيارات  تكـــدس  بســـبب 

المهجورة “الخردة”.
وقـــال المتحدثـــون خـــالل الجلســـة رقم 
20 من الفصل التشـــريعي الخامس لدور 
االنعقـــاد الرابـــع، أمس األثنيـــن، إن وزارة 
شـــؤون األشـــغال والبلديات والتخطيط 
العمرانـــي أخفقـــت في التعامـــل مع ملف 
السيارات السكراب والمركبات المهجورة 
وإشـــغاالت  الســـكنية  األحيـــاء  وســـط 

الطرق. 
وفي ســـياق الجلسة وافق المجلس على 
مقترح تســـمية شـــارع 53 بمنطقة البديع 
باســـم الصحابـــي أنـــس ابن مالـــك رضي 
هللا عنه، كما تمت الموافقة، على تسمية 

شـــارع 59 الســـاحلي فـــي منطقـــة البديع 
باســـم الخليفة الراشـــد عمر بـــن الخطاب 

رضي هللا عنه.
اســـتبدال  مقتـــرح  األعضـــاء  وناقـــش   
كبسوالت اسطوانات غاز الطبخ بالمباني 
والمنازل والمحالت بخزان خاص لتعبئة 
الغـــاز، حيث شـــرح مقـــدم المقترح عضو 
المجلـــس فيصل محمد شـــبيب األهداف 
مـــن المقترح المقـــدم إلى وزير األشـــغال 
لالشـــتراطات  وفقـــا  المقتـــرح  لتبنـــي 

المتبعة.
وبين شـــبيب األهـــداف المقترحة، حيث 
يمكـــن من خاللها خلق فـــرص عمل لعدد 
من المواطنين، تقديم خطة عمل لمجال 
خدمـــات وحلول الغاز مـــع تطبيق خدمة 
التعبئة لالســـطوانات بشـــكل آمن، خزان 
الغـــاز يفـــوق علـــى اســـطوانة الغـــاز ألنـــه 
يعمـــل علـــى توفيـــر الغـــاز لفتـــرة طويلة 
دون انقطـــاع، والمحافظة على الســـالمة 
اســـتخدام  مـــن  بـــدالً  واألمـــان  واألمـــن 

اســـطوانات الغاز التي تشـــكل خطرا في 
تعريضها للتسريبات والتخزينيات لكون 

بعضها موجود خارج المنازل.
وفي ســـياق الجلسة وافق المجلس على 
منـــح مواطن قطعـــة أرض لالنتفاع منها 
في تربية المواشـــي بمشروع في منطقة 
الهملـــة، إضافـــة للموافقـــة علـــى مقتـــرح 
العضـــو زينـــب الـــدرازي فـــي تخصيـــص 
عقار لصالة مناسبات تابعة لمسجد ماريا 

القطبية بمنطقة اللوزي مجمع 1020.

جانب من جلسة المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوم أمس

شركات خاصة لمكافحة القوارض
لجنــة  مقتــرح  علــى  الشــمالية  للمنطقــة  البلــدي  المجلــس  وافــق   ^
بالشــركات الخاصــة فــي  العامــة حــول االســتعانة  الخدمــات والمرافــق  
مكافحــة الحشــرات والقــوارض إضافــة إلى تشــكيل خط ســاخن، وزيادة 
عــدد الموظفيــن، وتطويــر النظام اإللكتروني التابع لــوزارة الصحة “إدارة 
الصحــة العامــة”، وربطــه بالنظــام الحكومــي، وزيــادة أطــر التواصــل مــع 

المواطنين.

وبين مقـــدم المقترح عضو المجلس 
محمـــد الدوســـري، مبـــررات تقديـــم 
كثـــرة  بســـبب  وذلـــك  المقتـــرح، 
والقـــوارض  الحشـــرات  انتشـــار 
بعمـــوم المحافظة الشـــمالية، وكثرة 
لســـع  تأثيـــر  مـــن  األهالـــي  شـــكاوى 
الصحيـــة  والتأثيـــرات  الحشـــرات 
الصحـــة  علـــى  القـــوارض  النتشـــار 

العامـــة، والنقص الحـــاد في موظفي 
العامـــة،  الصحـــة  وزارة  ومفتشـــي 
ومركبـــات  معـــدات  فـــي  والنقـــص 
رش البعـــوض، والبطء الشـــديد في 
المواطنيـــن،  شـــكاوى  مـــع  التعامـــل 
والمعـــدات  اإلمكانيـــات  وتوفيـــر 
فـــي  للـــرش  المناســـبة  واألجهـــزة 

الشركات الخاصة.
من جلسة المجلس

^ بلـــغ عـــدد مخالفـــات البناء 
بالمحافظـــة  ســـلمان  مدينـــة  فـــي 
الشمالية 1200 مخالفة بناء، حيث 
طالبـــت اللجنـــة الفنيـــة بالمجلـــس 
البلدي للمنطقة الشـــمالية برئاســـة 
العضـــو البلـــدي عبدهللا القبيســـي، 
اإلســـراع فـــي اعتمـــاد التعديـــالت 
التنظيميـــة  االشـــتراطات  علـــى 

للتعمير في المشاريع اإلسكانية.
اجتمـــاع  خـــالل  اللجنـــة  وبينـــت 
المجلـــس مالحظات اللجنة الفنية 
الشـــكاوى  كثـــرة  فـــي  المتمثلـــة 
الـــواردة ألعضاء المجلـــس البلدي 

بســـبب  المواطنيـــن؛  قبـــل  مـــن 
كثـــرة المخالفـــات، وحاجـــة الناس 
االضطرارية للتوسعة في منازلهم.

العضـــو  طالـــب  جهتـــه،  مـــن 
عبـــدهللا القبيســـي، بســـرعة البـــت 
علـــى  الجديـــدة  التعديـــالت  فـــي 
فـــي  التعميريـــة  االشـــتراطات 
المناطق السكنية، وذلك لتصحيح 
ممـــا  المخالفيـــن،  بعـــض  أوضـــاع 
يســـاهم ذلـــك في الحد مـــن أعداد 
مخالفـــات ومنـــح تراخيـــص بنـــاء 
لمـــن لديهـــم الرغبـــة فـــي مشـــاريع 

التوسعة بمنازلهم.

1200 مخالفة بناء بمدينة سلمان

^ اســـتنكر المجلـــس البلـــدي 
للمنطقـــة  الشـــمالية  للمنطقـــة 
الشمالية خالل أولى دقائق افتتاح 
جلســـة المجلـــس االعتيـــادي رقـــم 
20 مـــن دور االنعقاد الرابع للفصل 
التشـــريعي الخامس، التصريحات 
محمـــد  الرســـول  لمقـــام  المســـيئة 

صّلـــى هللا عليـــه وســـّلم، معتبرين 
اإلســـاءة تشـــمل جميع المســـلمين 
فـــي كل أنحـــاء العالـــم، مشـــددين 
علـــى ضـــرورة شـــجب اإلســـاءات 
بحـــق النبـــي األكـــرم، التـــي تعتبـــر 
تحريًضـــا صريًحـــا علـــى الكراهية 

الدينية.

“البلدي الشمالي” يستنكر اإلساءة للرسول
جانب من حضور ممثلي بلدية الشمالية

أعضاء المجلس البلدي خالل جلسة أمس 

مكــة المكــرمة... الوجهــة المبــاشرة لحجــاجــنا
ورشة عمل بجدة لالطالع على اإلجراءات الجديدة... الشرف:

حملـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  قـــال 
الشـــرف والممثل الرســـمي عن إحدى 
مجموعـــات حمالت الحـــج المندمجة 
الحملـــة  تغييـــر  إن  الشـــرف  محمـــد 
لمســـار الحـــج هـــذا العـــام، مـــن خالل 
الذهـــاب فـــوًرا إلى مكـــة المكرمة بدالً 
مـــن المدينـــة المنـــورة، يأتـــي بهـــدف 
الحرص على صحة وسالمة الحجاج 
وضمـــان أدائهـــم مناســـك الحـــج بكل 

يسر وسالسة.
وأضـــاف أن الحملـــة شـــاركت بدعـــوة 
للحـــج  البحريـــن  بعثـــة  رئيـــس  مـــن 
خالـــد المالود في ورشـــة عمل أقيمت 
فـــي مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربيـــة 
السعودية يوم االثنين 6 يونيو الجاري 
جـــرى خاللهـــا إطـــالع المدعوين على 

أحدث اإلجـــراءات التي اســـتحدثتها 
المملكـــة العربية الســـعودية لتســـهيل 
وتيسير شؤون الحجاج لهذا الموسم.

الحجـــاج  أن  إلـــى  الشـــرف  وأشـــار 
قبـــل  كورونـــا  لفحـــص  ســـيخضعون 
المملكـــة  مغـــادرة  مـــن  ســـاعة   72

مباشـــرة،  المكرمـــة  لمكـــة  متجهيـــن 
حيـــث تـــم تهيئـــة جميـــع اإلجـــراءات 
لضمـــان صحـــة وســـالمة الحجاج من 

تحقيق إجراءات التباعد في الســـكن 
وأحجـــام  والنظافـــة  والمواصـــالت 
الغـــرف، إضافـــة إلـــى تخصيص غرف 

للعزل حال إصابة أحدهم، إلى جانب 
اســـتعداد الهالل األحمر هناك للتعامل 

مع الحاالت الطارئة.

جانب من الورشةخالل حضور ورشة العمل مع بعثة الحج في جدة

سيدعلي المحافظة
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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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