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جـــاء ذلـــك خـــال تـــرؤس سموه 
لتطوير  األعــلــى  المجلس  اجــتــمــاع 
ــيــــم والــــــتــــــدريــــــب الـــــســـــادس  ــلــ ــعــ ــتــ الــ
واألربــــــــعــــــــيــــــــن، حـــــيـــــث اســــتــــعــــرض 
الــمــجــلــس مـــســـتـــجـــدات تــنــفــيــذ مــا 
يــخــص قـــطـــاع الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
مــن الــبــرامــج الــمــدرجــة على اإلطــار 
الـــمـــوحـــد لــــأولــــويــــات الــحــكــومــيــة 
نسبة  تم من خالها تحقيق  والتي 
واستكمال   %60 إلــى  وصلت  إنجاز 
هدفين رئيسيين في مجالي تطوير 
التعليم  وتــنــظــيــم  التحتية  الــبــنــيــة 

اإللكتروني.
ــع الــــمــــجــــلــــس عــلــى  ــ ــلـ ــ ــا اطـ ــمــ كــ
مــســتــجــدات تــنــفــيــذ مـــشـــروع إعــــادة 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  هــيــكــلــة 
مختلفة  مــبــادرة   17 يتضمن  الـــذي 
الــوزارة  عمليات  تحسين  شأنها  من 
ومخرجات التعليم حيث تم تحقيق 

نــســبــة إنـــجـــاز فـــي الــمــشــروع وصــلــت 
إلــى 83%، وفــي هــذا اإلطـــار ناقش 
الـــمـــجـــلـــس مـــقـــتـــرح إطــــــار الــمــنــهــج 
ــة  ــيـ ــنـ ــر الـــوطـ ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ الــــوطــــنــــي والــ
ــم الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــوائـ الـــــذي يـ
العمل  والتدريسية بمتطلبات سوق 
مع  دوري  بشكل  متسقة  ويجعلها 
الوظيفية  المهارات  في  المتغيرات 

المطلوبة.
المجلس  اســتــعــرض  ذلــك  بعد 
 2021 لعام  السنوي  التقرير  مقترح 
ــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب،  ــ لــهــيــئــة جـ
ــة الــهــيــئــة  ــعـ ــراجـ ــتـــرح مـــوعـــد مـ ــقـ ومـ
ــى االعـــــــتـــــــراف مــن  ــلــ لـــلـــحـــصـــول عــ
الطبي،  للتعليم  العالمي  االتــحــاد 
وتقارير نتائج مراجعة أداء 3 برامج 
أكـــاديـــمـــيـــة فـــي مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
إدراج  قــــــــــرارات  وأخــــــيــــــًرا  الــــعــــالــــي، 
مؤهات وطنية على اإلطار الوطني 

للمؤهات.
ــيـــاق هـــنـــأ ســمــو  ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ وفـ
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
جواهر  الدكتورة  المجلس  وأعضاء 
الملكية  بالثقة  المضحكي  شاهين 
لجامعة  رئــيــًســا  بتعيينها  السامية 
الــبــحــريــن، مــتــمــنــيــن لــهــا الــتــوفــيــق، 
معبرين عن شكرهم وتقديرهم لما 
قــامــت بــه مــن جــهــود أثــنــاء ترؤسها 
هــيــئــة جــــــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 

في  دور  مــن  الهيئة  بــه  قــامــت  ولــمــا 
تطوير التعليم والتدريب. كما شكر 
الــمــجــلــس األســـتـــاذ الــدكــتــور ريــاض 
جامعة  ترؤسه  أثناء  لجهوده  حمزة 
ــا حــقــقــتــه الــجــامــعــة  ــ الـــبـــحـــريـــن ومـ
مــن نــجــاح خـــال فــتــرة تــرؤســه لها، 

متمنين له التوفيق.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى 
التعليم  مجلس  أولـــويـــات  مناقشة 
حيث  التنفيذية،  وخططه  الــعــالــي 

بنت  رنــا  الشيخة  الــدكــتــورة  عرضت 
الـــعـــام  ــيــــن  عــيــســى آل خــلــيــفــة األمــ
مقترحات  العالي  التعليم  لمجلس 
مراجعة سياسات وتشريعات التعليم 
الــعــالــي لــلــتــوســع فـــي نــطــاقــه وفــتــح 
مــــســــارات مـــرنـــة تــمــكــن األفـــــــراد من 
األكاديمية  المسارات  بين  االنتقال 
العمل،  وســوق  والتطبيقية  والفنية 
ما يعزز هدف التعليم مدى الحياة 

وقابلية التوظيف.

الشيخة  الدكتورة  عرضت  كما 
مقترح  خليفة  آل  عيسى  بــنــت  رنـــا 
إنـــشـــاء بـــوابـــة وطــنــيــة لــلــقــبــول في 
مؤسسات التعليم العالي من شأنها 
الكفاءة  لرفع  القبول  آليات  تطوير 
ــيـــة وتـــوحـــيـــد اإلجـــــــــراءات  ــلـ ــاعـ والـــفـ
ــى الـــطـــلـــبـــة  ــلــ ــلــــفــــة عــ ــلــــيــــل الــــكــ وتــــقــ
ــة  ــواءمــ ــمــــدى الـــقـــصـــيـــر، ومــ عـــلـــى الــ
تــمــويــل قــطــاع الــتــعــلــيــم الــعــالــي مع 
واحتياجات  الوطنية  االستراتيجية 

الطويل.  الــمــدى  على  العمل  ســوق 
بتقديم  عرضها  الــدكــتــورة  وختمت 
مــقــتــرح مــفــصــل لــلــخــطــة الــزمــنــيــة 

التنفيذية للمبادرات المقترحة.
ــتــــور تــيــد  وخــــتــــاًمــــا، قـــــدم الــــدكــ
بـــيـــورنـــتـــون عــمــيــد كــلــيــة الــبــحــريــن 
ــا بــمــســتــجــدات  ــ ــرًضـ ــ لــلــمــعــلــمــيــن عـ
لتوسعة  التنفيذية  الخطة  تنفيذ 
كلية البحرين للمعلمين بما يحقق 
األهـــــداف الــحــكــومــيــة الــرامــيــة إلــى 

من   %80 تلبية  مــن  الكلية  تمكين 
والتعليم  التربية  وزارة  احتياجات 
 ،2030 عـــام  بــحــلــول  المعلمين  مــن 
إلى جانب االستعدادات التي قامت 
بها الكلية لبدء العام الدراسي وفق 
منوهًا  لــذلــك،  المعتمدة  الخطط 
ــزء كــبــيــر من  ــه تـــم إنـــجـــاز جــ إلــــى أنــ
التنفيذية  الخطة  وبــرامــج  أنشطة 
البرامج  على  العمل  ويتم  الحالية 

المتبقية بشكل متواصل.

والستين  الثامنة  الـــدورة  أعــمــال  هامش  على 
جنة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق  للَّ
الــمــتــوســط والـــتـــي تــعــقــد بــشــكــل افــتــراضــي خــال 
األســتــاذة  شــاركــت   ،2021 أكــتــوبــر   14  -  11 الــفــتــرة 
فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الـــصـــالـــح وزيــــــرة الــصــحــة في 
نحو  على  الــبــنــاء  ــادة  إعـ »حـــول  النقاشية  الحلقة 
شرق  إقليم  في  الصحي  اإلنصاف  تحقيق  أفضل 
المتوسط«، والتي استعرضت خالها أهمية النهج 
الحكومي التنموي الشامل في الوصول إلى غاية 

الصحة للجميع وبالجميع.
وثمنت وزيرة الصحة دعوة الدكتور أحمد بن 
سالم المنظري المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة 
إلــى  الــكــريــمــة  دعــوتــه  الــمــتــوســط  لــشــرق  العالمية 
المشاركة في الحلقة النقاشية وللبروفيسور السير 
المحددات  لجنة  أعــضــاء  وكــافــة  مــارمــوت،  مايكل 
المتوسط،  شــرق  إقليم  فــي  للصحة  االجتماعية 
ــة فـــي عــمــل الــلــجــنــة منذ  عــلــى إســهــامــاتــهــم الــثــرّي
النتائج  المتضمن  التقرير  إصــدار  حتى  إنشائها 

الرئيسية والتوصيات.
البحرين  مملكة  نجاح  المناقشة  في  وذكــرت 
فــي ظــل جائحة  الــصــحــي  اإلنـــصـــاف  فــي تحقيق 
كوفيد-19 من خال توفير جميع خدمات الفحص 
والمقيمين  للمواطنين  مجانية  بــصــورة  والــعــاج 
اللقاحات بصورة مجانية  وتوفير  على حد ســواء، 
اللقاح  نــوع  الختيار  الفرصة  إتــاحــة  مــع  للجميع 
كان  النجاح  هذا  أن  مبينة  بتلقيه،  يرغبون  الــذي 
أجل  من  فيه  فــرد  كل  يعمل  وطني  لنظام  نجاحًا 
الحكومية  الــقــيــادة  ظــل  تحت  اآلخــريــن  مصلحة 

الرشيدة.
وبــيــنــت الـــوزيـــرة »الــصــالــح« فــي مــداخــلــتــهــا أن 
هناك تفاوتات ملحوظة في الصحة بين البلدان، 
بسبب الظروف التي يولدون ويعيشون ويشيخون 
بها حيث إنها ليست متشابهة، والتغّيرات السياسية 
واالقتصادية والبيئية التي تطرأ على كل بلد ليست 
مهما  دورا  الصحّية  للرعاية  أّن  مبينة  متجانسة، 
وحدها  وهي  الصحية،  العدالة  تحقيق  في  تلعبه 
المحددات  جميع  تحسين  على  الــُقــدرة  تملك  ال 
المتعّددة للصحة للمجتمع بأسِره، منوهة إلى أنه 
لن تتمكن الدول من امتاك القدرة على معالجة 
التفاوتات في المحددات االجتماعية للصحة إال 
إذا تبنت حكوماتها سياسات تنموية شاملة تعمل 
فــي مجملها في  تــُصــّب  مــبــادئ متفق عليها،  وفــق 

اتجاه رفاهية وتنمية شعوبها كافًة.
العمل  التزمت  البحرين  أن مملكة  وأوضحت 
وفــق هــذه السياسات والــمــبــادئ مــن خــال الــرؤيــة 
االقــتــصــاديــة 2030 الــتــي وضــعــت مـــســـارًا واضــحــًا 
هدفًا  جــوهــرهــا  فــي  وعكست  والتنمية،  للتطوير 
أســـاســـيـــًا مــشــتــركــًا يــتــمــّثــل فـــي بــنــاء حــيــاة أفــضــل 
لـــكـــافـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن يـــرتـــكـــز عـــلـــى ثـــاثـــة مـــبـــادئ 
توجيهية أساسية متمثلة في االستدامة والعدالة 
الــتــي جــاءت  الـــرؤيـــة  أن هـــذه  والــتــنــافــســيــة، مبينة 
ــع ســـنـــوات مـــن الــمــبــاحــثــات الــمــكــّثــفــة مع  بــعــد أربــ

القطاعين  فــي  الــــرأي  قـــادة  مــن  واســعــة  مجموعة 
الــعــام والــخــاص، إلــى جــانــب مــؤســســات استشارية 
وهــيــئــات عــالــمــيــة، أكـــدت الــتــزام الــقــيــادة الــرشــيــدة 
فـــي وضـــع خــطــط مستقبلية  تــمــثــلــت  بــمــحــددات 
طويلة األجل يراعى فيها إشراك كافة القطاعات 

الحكومية وغير الحكومية واألكاديمية.
المتميزة حول  األمثلة  إلى عدد من  وأشــارت 
ــنـــوع مـــن الـــشـــراكـــة مــثــل تــشــكــيــل عــــدد من  ــذا الـ هــ
اللجان الوطنية برئاسة صناع القرار من مختلف 
والغايات  ــداف  األهـ مــن  عــدد  لتحقيق  القطاعات 
التي تصّب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صحة 
ورفاهية المواطنين والمقيمين كاللجنة الوطنية 
لمكافحة االمراض غير السارية، واللجنة الوطنية 
لمكافحة  الوطنية  واللجنة  الـــكـــوارث،  لمواجهة 
ــدز(،  ــ )اإليـ المكتسب  الــمــنــاعــي  الــنــقــص  مــتــازمــة 
إلى  إضافة  وغيرها..  للطفولة  الوطنية  واللجنة 
تبّني عدد من المبادرات المجتمعية التي يتم من 
خالها تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل الحد 
من التفاوتات في المحددات االجتماعية للصحة، 
منها: برنامج المدينة الصحية، والذي يعد مثاال 
متميزا للعمل المتعدد القطاعات. ونوهت بإعان 
منظمة الصحة العالمية لمدينة المنامة »مدينة 
صــحــيــة« لــتــصــبــح عــاصــمــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن أول 
المتوسط تحصل على  عاصمة في منطقة شرق 
استثمار  الـــذي يعكس  األمـــر  وهـــو  الــتــكــريــم،  هـــذا 
والتنمية  الصحية  التحتية  البنية  في  البحرين 
الحياة  نوعية  تحسين  على  وحرصها  الحضرية 
عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات. وتــطــرقــت إلـــى مــشــروع 
»الــمــجــمــع الــتــجــاري الــصــحــي« الــــذي يــهــدف إلــى 
الــصــحــي في  الــســلــوك  تــدعــم  بيئة صحية  تــوفــيــر 
خال  من  تنفيذه  ويتم  التجارية  التسوق  مراكز 
تعاون وشراكة بين وزارة الصحة والمراكز التجارية 
الصحية«،  العمل  »أمــاكــن  ومــشــروع  البحرين،  فــي 
تعالج  التي  السياسات  تبني  تشجيع  إلــى  الهادف 
صحة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
إلى جانب ذلك بينت الوزيرة »الصالح« حرص 
الــمــعــلــومــات  تــقــويــة نــظــام  الــبــحــريــن عــلــى  مملكة 
الوطني عبر جمع وتحليل جميع البيانات، ودمج 
وتحديد  والــبــرامــج،  السياسات  لتحسين  النتائج 
المشترك بين مختلف  المؤسسي  العمل  أولويات 
الــذي يتم  القطاعات، وهو ما يعّد حجر األســاس 
إعادة البناء عليه على نحو أفضل من أجل تحقيق 
رؤية مملكة البحرين وأهداف التنمية المستدامة، 

وبالتالي تحقيق اإلنصاف الصحي.
ودعــت الــوزيــرة »الصالح« الــدول األعــضــاء في 
اإلقــلــيــم إلـــى تــعــزيــز الــعــمــل الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
متعددة  سياسات  تبني  اتجاه  في  ليصّب  والدولي 
القطاعات تعمل وفق مبادئ متفق عليها لتحقيق 
صحة ورفاهية وتنمية الشعوب، إضافة إلى تكثيف 
الجهود للتغلب على التحديات من خال إشراك 
أصحاب المصلحة داخل القطاع الصحي وخارجه 

وفي جميع المستويات.

لدى تروؤ�سه اجتماع »الأعلى لتطوير التعليم والتدريب«

م��ح��م��د ب���ن م���ب���ارك ي���وؤك���د دع����م ج���ه���ود ت��ط��وي��ر ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م
»ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي« ي��ق��ت��رح اإن�������س���اء ب���واب���ة وط��ن��ي��ة ل��ل��ق��ب��ول ف���ي م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي

أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس 
بالجهود  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس  الـــوزراء 
دور أساسي في  والتدريب لما لهما من  التعليم  المبذولة في قطاعي 
تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 2030 وأهداف مملكة البحرين بأن 
برئاسة  الحكومة  أن  سموه  وأضــاف  والتدريب.  للتعليم  صرًحا  تكون 
العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس الوزراء ال تألو جهًدا في متابعة تنفيذ جميع المشاريع 
قطاعي  جــودة مخرجات  تطوير  شأنها  من  التي  والبرامج  والمبادرات 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب بــمــا يــصــب فـــي مــواصــلــة االســتــثــمــار فـــي الـــكـــوادر 

الوطنية.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال ترؤسه اجتماع المجلس األعلى لتطوير التعليم.

} وزيرة الصحة خال مشاركتها في الحلقة النقاشية.

وزي������رة ال�����ش��ح��ة ت�������ش���ارك ف���ي ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة

ح��ول »تحقي�ق الإن��ش��اف ال�ش�ح��ي في �ش��رق ال��متو�شط«

} مدير أركان الحرس الوطني خال حفل التخرج.

ــيــــم تـــحـــت رعــــايــــة الـــــلـــــواء الــــركــــن الــشــيــخ  أقــ
عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس 
االختصاص  دورات  إحــدى  تخريج  حفل  الوطني 
للضباط التي عقدت تحت إشراف مدرسة التدريب 
الداخلية، وذلك صباح  وزارة  بمشاركة ضباط من 
أكتوبر(، بحضور عدد من كبار  أمس األربعاء )13 

الضباط بوزارة الداخلية والحرس الوطني.
وبدأت فعاليات الحفل بتاوة عطرة من آيات 
مــدرســة  آمـــر  ألــقــاهــا  كلمة  تلتها  الــحــكــيــم،  الــذكــر 
الحرس  أركـــان  بمدير  خالها  مــن  رحــب  التدريب 
الوطني والحضور، ثم ألقى مسؤول الدورة إيجازًا 
من محاضرات  تضمنته  وما  الــدورة  عن مجريات 
ــدورة  نــظــريــة وتـــدريـــبـــاٍت عــمــلــيــة، الفـــتـــًا إلـــى أن الــ
أتاحت لمنتسبيها اكتساب عدد من المهارات ذات 
واجباتهم  تنفيذ  مــن  تمكنهم  الــتــي  االخــتــصــاص 

وفق أحدث النظم واألساليب العسكرية.
الشهادات  بعدها تفضل مدير األركان بتوزيع 
عــلــى الــخــريــجــيــن وتــقــديــم درع الــحــرس الــوطــنــي 

أول  الفريق  وتهاني  تحيات  نــاقــًا  األول،  للمركز 
خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد  الشيخ  سمو  الــركــن 

رئيس الحرس الوطني للخريجين.
وأكـــد مــديــر أركـــان الــحــرس الوطني فــي كلمة 
ألقاها أمام الخريجين ما يوليه الفريق أول الركن 
رئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد  الشيخ  سمو 
لتطوير  كامل  ودعــم  اهتمام  من  الوطني  الحرس 
أحــدث  عــن  منبثقة  لتكون  التدريبية  المنظومة 
الركيزة  باعتبارها  العسكرية،  والــعــلــوم  المناهج 
الــرئــيــســيــة فـــي تــمــكــيــن ضـــبـــاط وأفـــــــراد الــحــرس 
الوطنية  وواجــبــاتــهــم  مــهــامــهــم  أداء  مــن  الــوطــنــي 
ــدار، وتــحــقــيــق األهــــــداف الــمــنــشــودة  ــتــ بــكــفــاءة واقــ
مختلف  مع  المساهمة  في  الوطني  الحرس  من 
األجهزة األمنية والعسكرية في حفظ أمن الوطن 
التنموية  الــنــهــضــة  فـــي ظـــل  مــكــتــســبــاتــه  وحــمــايــة 
لحضرة  الزاهر  العهد  في  المملكة  تشهدها  التي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل الباد المفدى القائد األعلى.

م����دي����ر اأرك����������ان ال����ح����ر�����س ال����وط����ن����ي ي���رع���ى 

ل��ل��������ش�����ب�����اط اخ��ت��������ش�����ا���س  دورة  ت��خ�����ري�����ج 
يغادر اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري وفد مملكة البحرين الطابي 
للمشاركة في الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها السبت 16 
الشقيقة،  العربية  مصر  بجمهورية  العربية  الــدول  جامعة  بمقر  أكتوبر 
وذلـــك بــدعــوة مــن رئــيــس الــبــرلــمــان الــعــربــي الــســيــد عـــادل عبدالرحمن 

العسومي.
الــعــبــاســي رئيس  إبــراهــيــم  ــاج  ويــتــكــون وفـــد المملكة مــن الــطــالــبــة رتـ
والطالب  للبنات،  الثانوية  الحد  مــدرســة  مــن  للطفل  العربي  البرلمان 
تركي عبداهلل الذوادي رئيس لجنة حقوق الطفل في البرلمان من مدرسة 
اختصاصي  البلوشي  نــورة  بمرافقة  للبنين،  الثانوية  الخليفية  الهداية 

تربوي من إدارة العمليات التعليمية للمنطقة الرابعة.
للطفل منذ  العربي  البرلمان  لرئيس  األولــى  المشاركة  وتعتبر هذه 
في  البحريني  الوفد  مشاركة  كذلك  المقرر  ومــن  المنصب،  هــذا  توليها 
لقاء تعريفي يضم هيئة البرلمان العربي واألعضاء السابقين من الدورة 
من  للطفل  العربي  للبرلمان  الحاليين  األعضاء  إلــى  باإلضافة  األولــى 

جمهورية مصر العربية.
لدور  والتعليم  التربية  وزارة  تفعيل  إطــار  في  المشاركة  هــذه  وتأتي 
والمشاركة  الـــرأي  عــن  والتعبير  والــحــوار  الــقــيــادة  مــجــاالت  فــي  الطلبة 
االجتماعية الفاعلة محلًيا ودولًيا وتأهيلهم لممارسة العمل البرلماني 

الوطني في المستقبل.

للم�شاركة  ال��ي��وم  ي��غ��ادر  طالبي  وف��د 

بم�شر ال��ع��رب��ي  ال�����ب�����رل�����م��ان  ف�����ي 

} تركي الذوادي.} رتاج العباسي.

} د. حسن كمال.} محمد أجور.

واإلعــانــات  المخصصات  بــتــوزيــع  الخيرية  البحرين  جمعية  قــامــت 
الــجــاري 2021م )أكــتــوبــر، نوفمبر،  الــعــام  الــربــع األخــيــر مــن  الشهرية عــن 
صلى  قوله  من  انطاقا  الجمعية  لــدى  المسجلة  األســر  على  ديسمبر( 
في سبيل  كالمجاهد  والمسكين  األرملة  على  »الساعي  وسلم:  عليه  اهلل 
اهلل أو القائم الليل الصائم النهار«، وترسيخًا لقيم التطوع وحب الخير 
التي تنتهجها جمعية البحرين الخيرية في دعم ومساندة المحتاجين 
الدعم  تقديم  في  تأسيسها  منذ  الجمعية  انطلقت  حيث  واحتضانهم، 
للمحتاجين، نحو آفاق أرحب كاسبة ثقة المحسنين بإيصال مساهماتهم 
شفاه  على  البسمة  رســم  بهدف  المستحقين  إخــوانــهــم  إلــى  وتبرعاتهم 

المعوزين.
صرح بذلك الدكتور حسن إبراهيم كمال األمين العام قائًا: تسعى 
بمملكتنا  والقرى  المدن  داخل  المتعففة  األسر  إلى  للوصول  الجمعية 
والتخفيف  احتياجاتهم  لتلبية  ومستمرة  جـــادة  مــحــاولــة  فــي  الغالية 
النقدية  كالمساعدات  المتنوعة  المساعدات  طريق  عــن  معاناتهم  مــن 
السيد محمد علي أجور عضو  واالجتماعية والصحية. من جانبه أشار 
االجتماعية لجمعية  والــخــدمــات  الــرعــايــة  لجنة  رئــيــس  اإلدارة  مجلس 
البحرين الخيرية إلى أن الجمعية قامت بإباغ جميع األسر المستفيدة 
الستام مخصصاتها في المواعيد المحددة، كما أكد أهمية الدور الكبير 
الذي يقوم به اإلخوة المتبرعون الكرام في دعم مسيرة الجمعية خيريًا 

وإنسانيًا.. فجزاهم اهلل خيرًا.

»الب�ح�رين ال�خيري�ة« توزع المخ�ش�شات 

والإعانات ع�ل�ى الأ�ش���ر ال�م�تع���ف���ف��ة 

الزايد ي�شيد بقرار �شمو ولي العهد رئي�س الوزراء

بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
أشاد رئيس جهاز الخدمة 
المدنية أحمد بن زايد الزايد 
بــالــقــرار الـــصـــادر عــن صاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولــــي  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  ــد  ــمــ حــ بـــــن 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
بتعديل بعض أحكام الائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون الــخــدمــة 
ــادر بــالــمــرســوم  الــمــدنــيــة الـــصـ
رقم )48( لسنة 2010 الصادرة 
بالقرار رقم )51( لسنة 2012.

وأوضـــــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــأن هــــــــذه 
يكون  أن  تضمنت  التعديات 
الندب لمدة سنة واحدة قابلة 
ثاث  أقصاها  لمدة  للتجديد 
ــوات، واســتــثــنــاًء مـــن ذلــك  ــنـ سـ
يـــجـــوز تــجــديــد الـــنـــدب لــمــدد 
ال تــزيــد فـــي مــجــمــوعــهــا على 
ثـــاثـــة أضــــعــــاف هـــــذه الـــمـــدة 
الــخــدمــات  مــهــام  وذلــــك ألداء 
الــــمــــشــــتــــركــــة، مـــــشـــــيـــــرًا إلــــى 
تـــعـــزيـــز  شــــأنــــه  مـــــن  ذلـــــــك  أن 
المشتركة  الــخــدمــات  تــجــربــة 
ــا مــن  ــهـ الــــتــــي أثـــبـــتـــت نـــجـــاحـ
الــمــالــيــة  وزارة  تــطــبــيــق  خـــال 
للخدمات  الوطني  واالقتصاد 

المالية المشتركة.
وبين رئيس جهاز الخدمة 

المدنية بأن تعديات الائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون الــخــدمــة 
جــواز  أيــضــًا  تضمنت  المدنية 
تطبيق سياسة العمل عن ُبعد 
في  وذلــك  العمل  مكان  خــارج 
الــوظــائــف الــتــي يــمــكــن تــأديــة 
مــهــامــهــا عـــن ُبـــعـــد، وفـــقـــًا لما 
تقدره السلطة المختصة بعد 
أنــه  الــجــهــاز، مضيفًا  مــوافــقــة 
العمل  سياسة  تطبيق  يمكن 
عــن ُبــعــد فــي حـــاالت الــظــروف 
أغراض  لتحقيق  االستثنائية 
ــًا لـــمـــا تـــقـــرره  ــقــ ــة وفــ ــرازيــ ــتــ احــ
الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة، ويـــصـــدر 
جـــــهـــــاز الـــــخـــــدمـــــة الـــمـــدنـــيـــة 

الــتــعــلــيــمــات الــــازمــــة لــنــظــام 
ــل الـــمـــوظـــفـــيـــن عــــن بــعــد  ــمـ عـ
ــي ذلـــك  ويـــلـــتـــزم الـــمـــوظـــف فــ
المفروضة  االلــتــزامــات  بكافة 
يتعارض  ال  بما  قــانــونــًا  عليه 

مع طبيعة العمل عن ُبعد.
البحرين  ونوه بأن مملكة 
كانت سباقة في تطبيق سياسة 
ــيــــث تــم  ــعــــد حــ ــمــــل عـــــن بــ ــعــ الــ
العام  فــي  مــرة  ألول  تطبيقها 
2019م، وخال جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( بلغت نسبة 
بعد  العاملين عن  الموظفين 
العمل  استمر سير  70% حيث 
طوال  انقطاع  دون  الحكومي 

فترة الجائحة.
وأكد أحمد بن زايد الزايد 
ُبــعــد  الـــعـــمـــل عــــن  أن ســـيـــاســـة 
بين  الــتــوازن  إلــى خلق  تهدف 
واحــتــيــاجــات  الــعــمــل  مصلحة 
الموظف، باإلضافة إلى زيادة 
اإلنـــتـــاجـــيـــة وســــرعــــة تــقــديــم 
واالبتكار  والتميز  الــخــدمــات، 
بــالــعــمــل الـــحـــكـــومـــي، مــثــمــنــًا 
كــافــة الــجــهــود الــمــبــذولــة في 
االرتقاء  أجل  الصدد من  هذا 
بــالــعــمــل الــحــكــومــي وتــطــويــر 

جودته ومخرجاته.

} رئيس جهاز الخدمة المدنية.

كتب إسالم محفوظ:

كشف الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس 
الــجــمــارك عــن إحــصــائــيــة شـــؤون الــجــمــارك لشهر 
ســبــتــمــبــر الــمــاضــي، مــوضــحــا أن عـــدد الــشــاحــنــات 
الواردة التي تم التعامل معها بلغ 14.000 شاحنة، 
 475 والمخالفات  الضبطيات  إجمالي  وصل  فيما 
ضبطية ومخالفة، وعدد الحاويات الواردة 11.000 
مليون   960 الــــواردات  قيمة  إجمالي  وبــلــغ  حــاويــة، 
دينار بحريني. جاء ذلك خالل اإليجاز اإلعالمي 
الــحــكــومــي الــــذي نــظــمــه مــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي 
عام  إنــجــازات  حــول  الجمارك  شــؤون  مــع  بالتعاون 

.2021
وشدد على أّن مملكة البحرين تحظى بتقدير 
الصعيدين  على  ومــرمــوقــة  متقدمة  ومكانة  كبير 
في  الفاعل  وحضورها  لدورها  والعالمي  اإلقليمي 
بــفــضــل توجيهات  الــدولــيــة،  ــداث  ــ واألحــ الــمــحــافــل 
بــن عيسى  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة عاهل البالد، ومبادرات وتطّلعات صاحب 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أولوية العمل 

على تقديم خدمات حكومية متميزة.

الـــجـــمـــارك حــريــصــة على  ـــؤون  شــ أّن  وأوضــــــح 
مــواصــلــة تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة لــلــشــركــات 
ــــدث األســـالـــيـــب الــعــالــمــيــة الــُمــتــبــعــة، لما  وفــــق أحـ
إنــجــاح مسيرة  كــبــيــر فــي  الــشــركــات مــن دور  لــهــذه 
الــعــمــل الــجــمــركــي، كــمــا أكـــد عــلــى الــخــطــوات التي 
أهــداف  وتحقيق  الــجــمــارك  شـــؤون  إدارة  اتخذتها 
تجاوز  في  ساهمت  مبكرا  السابقة  االستراتيجية 

اآلثار السلبية لجائحة كورونا.

مـقـتـرحـات لـتـطـويـر الـتـعـلـيـم 

الـعـمـل بـ�سـوق  وربـطـه  العالـي 
اطلع المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب خالل اجتماعه 
رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو  برئاسة  أمــس 
مجلس الوزراء رئيس المجلس على مستجدات تنفيذ مشروع إعادة 
هيكلة وزارة التربية والتعليم إذ تم تحقيق نسبة إنجاز في المشروع 
والمعايير  الــوطــنــي  المنهج  ــار  إطـ مــقــتــرح  ونــاقــش   ،%83 إلـــى  وصــلــت 
متطلبات  مع  والتدريسية  التعليمية  العملية  يوائم  الــذي  الوطنية 

سوق العمل.
التعليم  المجلس مستجدات تنفيذ ما يخص قطاع  واستعرض 
ــار الــمــوحــد لــأولــويــات  والــتــدريــب مــن الــبــرامــج الــمــدرجــة عــلــى اإلطــ
إلــى  وصــلــت  إنــجــاز  نسبة  تحقيق  خــاللــهــا  مــن  تــم  والــتــي  الحكومية 
التحتية  البنية  تطوير  مجالي  في  رئيسيين  هدفين  واستكمال   %60

وتنظيم التعليم اإللكتروني.
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  أن  سموه  وأكــد 
الــوزراء ال تألو  سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التي  والبرامج  والمبادرات  المشاريع  تنفيذ جميع  متابعة  في  جهًدا 
من شأنها تطوير جودة مخرجات قطاعي التعليم والتدريب بما يصب 

في مواصلة االستثمار في الكوادر الوطنية.

كتب علي عبداخلالق:

كــــشــــفــــت آخــــــــــر األرقــــــــــــام 
سيدات  جمعية  عــن  الــصــادرة 
 %43 أن  الــبــحــريــنــيــة  األعـــمـــال 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــــالت الــ ــجـ ــ ــسـ ــ مــــــن الـ
 %18 وأن  لـــلـــنـــســـاء،  مـــمـــلـــوكـــة 
سيدات  بدأتها  المشاريع  مــن 

أعمال في البحرين.
ــة جــمــعــيــة  ــيـــسـ وأكــــــــدت رئـ
البحرينية  األعـــمـــال  ســيــدات 
الــبــحــريــن  أحــــالم جــنــاحــي أن 
أول عــشــر دول  بــيــن  مـــن  تــعــد 
كأفضل بيئة لأعمال الناشئة 
أكــبــر عدد  إذ تضم  لــلــســيــدات، 
ــي األعـــــمـــــال مــن  ــسـ ــؤسـ مــــن مـ
السيدات، وذلك بحسب تقرير 

التشغيل  لــبــدء  الــبــيــئــي  الــنــظــام 
العالمي. 

الــمــجــلــس  أن  إلــــــى  ولـــفـــتـــت 
بــرئــاســة صاحبة  لــلــمــرأة  األعــلــى 
ــيـــرة سبيكة  األمـ الــمــلــكــي  الــســمــو 
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة، وفـــر  بـــنـــت 
رائــدات  لتطوير  الخصبة  البيئة 
من  العديد  أطلق  وقــد  األعــمــال، 
الـــجـــوائـــز والـــمـــبـــادرات أبــــرز تلك 
الشرف  امتياز  مــبــادرة  الــمــبــادرات 
ــال الــبــحــريــنــيــة  ــ ــمــ ــ ــدة األعــ ــ ـــرائــ ــ لـ
ــًا بــأهــمــيــة  ــانـ ــابـــة، وذلـــــك إيـــمـ الـــشـ
ــاءات الــشــابــة  ــفـ ــكـ ــم وتــعــزيــز الـ دعــ
ــي مــــجــــال ريــــــادة  ــ ــنـــيـــة فـ الـــبـــحـــريـ
األعمال، والوقوف على رؤية هذه 
الفئة، وإبــراز جهودها ودورهــا في 

هذا المجال الحيوي المهم.

النـ�ســـاء يـمـلـكــــن 43% مــــــــن 

البحريـن فـي  التجاريـة  ال�سـجالت 

ــارك: الـــخـــطـــوات اال�ــســتــبــاقــيــة  ــمـ ــجـ ــس الـ ــ� ــي رئ

ــا ــ ــورون ــ ــاوز اآثـــــــــار ك ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ اأ�ـــســـهـــمـــت فـ

أشاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الوطنية  البحرين  أهــل  بمواقف  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
على مر العهود، موضحا جاللته أنه كان لرجالها ونسائها 
البناء  ــراء مسيرة  إثـ فــي  راســخــة  ســـواء بصمات  حــد  على 
الوطني، إذ عملوا بكل إخالص على رعاية الثوابت الوطنية 
لها  البحرين مشهود  أن  اإلنسانية، مؤكدا  القيم  وتأصيل 
عبر تاريخها العريق بأنها مركز حضاري متمسك بنهجه 

الوسطي وله دور إنساني مهم ومنفتح على العالم.
الصخير  قصر  في  استقبال جاللته  ذلك خالل  جاء 
تشرفوا  إذ  الشمالية،  المحافظة  أهــالــي  مــن  عـــددا  أمــس 
وعظيم  الشكر  بخالص  متوجهين  جاللته،  على  بالسالم 
االمــتــنــان لــجــاللــتــه، عــلــى مـــا يــولــيــه مـــن رعـــايـــة واهــتــمــام 
جاللته  توجيهات  مثمنين  الشمالية،  المحافظة  ألهالي 
السامية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية 

والتنموية واإلسكانية الكبرى في المحافظة.
معربا  بالجميع،  المفدى  العاهل  جــاللــة  رحــب  وقــد 
ألبناء  والمتواصلة  المقدرة  للجهود  وتقديره  شكره  عن 
وإسهاماتهم  الوطن،  بناء نهضة  الشمالية في  المحافظة 
الفاعلة في جهود التنمية والتطوير في البالد، معربا عن 
المحبة  على  القلوب  تجمع  التي  اللقاءات  بهذه  سعادته 
العادات العربية األصلية  والوفاء والتي تأتي انطالقا من 
والتراث البحريني العريق الذي يجمع أبناء الوطن كأسرة 

واحدة متعاضدة ومترابطة.

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــيــســى 
خليفة  آل  بــن حمد  سلمان  بــن 
رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروسية وسباق الخيل أنه مع 
لسباقات  الجديد  الموسم  قرب 
الــخــيــل البـــد مــن تــأكــيــد أهمية 
التامة، موجها سموه  الجهوزية 
باتخاذ كل اإلجراءات االحترازية 
الموسم  نجاح  لضمان  الــالزمــة 
بحسب ما هو مخطط له. جاء 
ــــرؤس ســـمـــوه أمــس  ذلــــك لــــدى تـ
اجــتــمــاع الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــنــادي 
الخيل  وسباق  للفروسية  راشــد 
الرفة  بمنطقة  النادي  مقر  في 

بالصخير، 
وقال سموه إن تطوير قطاع 
ــــداف  ســبــاقــات الــخــيــل مـــن األهـ
لنادي  العليا  للهيئة  الرئيسية 
الخيل  وسباق  للفروسية  راشــد 
ــى خــــــــالل الـــمـــرحـــلـــة  ــعــ ــســ ــنــ وســ
المقبلة لتعزيز العمل من أجل 
الــــذي يطمح  الــتــطــور  تــحــقــيــق 
ــه الــجــمــيــع وتــحــقــيــق الــمــزيــد  لـ

ــات فـــــي ظـــــل مــا  ــاحــ ــجــ ــنــ مـــــن الــ
تنافسية  مــن  السباقات  تشهده 
مـــتـــزايـــدة وتـــطـــوٍر مــلــحــوظ في 
يبديه  ما  على  مثنًيا  المنطقة، 
أبــنــاء الــوطــن مــن اهتمام واســع 
للحفاظ على مختلف األنشطة 

الرياضية في هذا المجال.
العليا  الهيئة  واستعرضت 
عــــــــددا مـــــن الــــمــــنــــجــــزات الـــتـــي 

تحققت طوال الفترة الماضية، 
مملكة  تــصــنــيــف  ــاء  ــقــ ارتــ مــنــهــا 
ــن قـــبـــل االتــــحــــاد  ــ الـــبـــحـــريـــن مـ
ــلــــطــــات ســـبـــاقـــات  ــي لــــســ ــ ــ ـــدولـ ــ الــ
التصنيف  في   )IFHA( الخيول 

العالمي المعتمد.

دبي - سي ان ان: نشرت مراسلة سي ان 
التي  المقابلة  وارد، صورة من  ان، كالريسا 
بالمعروف  األمـــر  وزارة  رئــيــس  مــع  أجــرتــهــا 
والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر بــحــركــة طــالــبــان في 
أفغانستان, وعلقت على الصورة  قائلة إنها 

»بألف كلمة«.
ــــك فــــي تـــغـــريـــدة لــــــــوارد عــلــى  ــاء ذلــ ــ جــ
صــفــحــتــهــا الــرســمــيــة قــالــت فــيــهــا: »صــــورة 
ــف كــــلــــمــــة.. ال داعـــــــي لــتــكــبــيــر  ــ تــــســــاوي ألــ
الصورة لترى كيف يشعر رئيس وزارة األمر 
طالبان  في  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
في غزنة حيال الجلوس معي. قصتنا هنا«.
أفغانستان  فــي  الــمــرأة  مستقبل  وبـــدا 
قــاتــمــا بــعــدمــا اجــتــاحــت »طـــالـــبـــان« الــبــالد 
ــي أغــســطــس  ــتــــولــــت عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــ واســ
ــان«  ــبـ ــالـ ــادة حـــركـــة »طـ ــيــ الـــمـــاضـــي، لـــكـــن قــ
بارزا  دورا  المرأة ستلعب  إن  قالت  الحالية 

في المجتمع إال أن هذا لم يظهر بعد.

ورد في قائمة الفائزين باالنتخابات البرلمانية 
ــام اســم  ــ ــي الــــعــــراق الـــتـــي أعــلــنــت قــبــل أيـ الــمــبــكــرة فـ
توفيت  أنها  رغم  إسكندر،  مانوئيل  أنسام  المرشحة 

في أغسطس الماضي.
وذكر مراسل األناضول أن اسم إسكندر ورد ضمن 
على  حــصــولــهــا  بــعــد  المسيحيين  الــفــائــزيــن  قــائــمــة 

2397 صوتا، وفق أرقام مفوضية االنتخابات.
العراقيين  بين  والجدل  االستغراب  األمــر  وأثــار 
على منصات التواصل االجتماعي، إذ شكك البعض 
ذوي  من  استدعى  ما  ونتائجها،  االنتخابات  بنزاهة 

الراحلة نشر تنويه على صفحتها بموقع فيسبوك.
الــتــنــويــه أن »إســكــنــدر كــانــت مرشحة  ــاء فــي  وجــ
مستقلة عن جميع المحافظات العراقية )باعتبارها 
 24 في  توفيت  ثم  المسيحيين(،  كوتة  عن  ترشحت 
أغسطس، إثر إصابتها بفيروس كورونا«. وأضاف أنها 
»حصلت على هذه األصوات رغم عدم وجودها، وذلك 
ألن األمر يرجع إلى نقطتين، األولى أن هنالك من 
كان يعلم أنها قد انتقلت إلى رحمة اهلل ومع ذلك تم 
رغبتهم  وعــدم  بها  وبإيمانهم  لها  تخليدا  انتخابها 

بذهاب أصواتهم سدى«.
عـــدم معرفة  فــهــي  الــثــانــيــة  النقطة  ــا  »أمـ وتــابــع: 
صاحبة  ألنها  انتخابها  تم  لذلك  بوفاتها  اآلخرين 
العمل وصاحبة مسيرة  بمجال  قيمة  مهنية  مسيرة 
تــعــاونــيــة فــي مــجــال اإلنــســانــيــة ووقــوفــهــا إلـــى جانب 

الــشــبــاب«. وأوضـــح أن ذلــك »كــان لــه تأثير كبير على 
الشباب، علما أنه لم تكن لها أي دعاية انتخابية أو 

صورة معلقة في الشارع أو إعالن على الفيسبوك«.
ولـــم يــصــدر عــن الــســلــطــات الــعــراقــيــة أي تعليق 

حول هذا الموضوع.

فـوز مر�سـحة »متوفـاة« بمقعـد فـي البرلمـان العراقـي

اأهل البحرين رعـاة الثوابت الوطنية

عي�سى بن �سلمان يوجه باتخاذ االإجراءات االحترازية

لـ�سـمـان نـجـاح الـمـو�سـم الجـديـد ل�سـبـاقـات الخيل

المل�ك لأه�ل�ي ال�س�م�لية: الت�راث البحرين�ي يجمع اأبن��ء الوطن ك�أ�س�رة واحدة

} جاللة الملك خالل لقاء أهالي المحافظة الشمالية.

} سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

} الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل االجتماع.
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ــرح الـــقـــاضـــي عــلــي أحـــمـــد الــكــعــبــي  صــ
للقضاء  األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن 
بــــــأن مـــجـــمـــوع الـــطـــلـــبـــات الــــتــــي تــلــقــتــهــا 
للقضاء  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة 
لاللتحاق بمشروع قضاة المستقبل 2021-
2022 في القضاء المدني بلغ »725 طلبا« 
تم قبول »585 طلبا« ممن استوفوا جميع 
رفض  بينما  بالمشروع  االلــتــحــاق  شــروط 
التظلمات  لجنة  أن  وأضـــاف  طلبا«،   140«
استيفاء  مــن  التحقق  لجنة  قـــرارات  على 
بلغت  التظلمات  من  عددا  تلقت  الشروط 
»39« تم قبول »12 طلبا« ورفض »27« منها 

لعدم تحقق الشروط المنصوص عليها.
بأن  الكعبي  علي  القاضي  كشف  كما 
المرحلة  انتهت من  بذلك  العامة  األمانة 
ــى مـــن الـــمـــشـــروع - مــرحــلــة اســتــالم  ــ األولــ
الثانية  الــمــرحــلــة  فــي  وبــــدأت   - الــطــلــبــات 
حــيــث اعــتــمــدت الــلــجــنــة الــمــشــرفــة جــدول 
التي  والموضوعات  التحريري  االمتحان 
ــــن الـــمـــقـــرر أن يــبــدأ  ــــوف يـــتـــنـــاولـــهـــا، ومـ سـ
السبت  يـــوم  األول  الــتــحــريــري  االمــتــحــان 
ويـــتـــنـــاول  الــــجــــاري  ــتـــوبـــر  أكـ الـــمـــوافـــق 16 
العقوبات  بــقــانــون  الــخــاصــة  الــمــوضــوعــات 
وقانون اإلجراءات الجنائية أما االمتحان 

القانون  يتناول  فسوف  الثاني  التحريري 
ــون الـــمـــرافـــعـــات الــمــدنــيــة  ــ ــانـ ــ الـــمـــدنـــي وقـ
 23 الموافق  السبت  يــوم  وذلــك  والتجارية 
أكتوبر 2021 في جامعة البحرين بمنطقة 

الصخير.
الــمــتــرشــحــيــن  أن  بــــالــــذكــــر  الــــجــــديــــر 
في  المستقبل 2022-2021  لمشروع قضاة 
القضاء المدني الذين يجتازون االمتحان 
المرحلة  الــى  يتأهلون  ســوف  الــتــحــريــري 
الشخصية  المقابلة  مرحلة  وهــي  الثالثة 
ــن ثــم االنــتــقــال الـــى مــرحــلــة الــتــدريــب  ومـ

والتعيين في السلك القضائي. 

قالت عميدة كلية تكنولوجيا 
الــمــعــلــومــات بــالــجــامــعــة األهــلــيــة 
كــلــيــتــهــا  خـــريـــجـــي  مــــن   %85 أن 
مناسبة  وظــائــف  عــلــى  يحصلون 
في سوق العمل بمجرد تخرجهم، 
وأن 90% من الخريجين يحققون 
درجة الرضا المطلوبة لدى أرباب 
الــعــمــل والــمــؤســســات والــشــركــات 
ــا بــحــســب  ــهــ ــون بــ ــقـ ــتـــحـ ــلـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
ــه كــلــيــتــهــا  ــ ــرتـ ــ الـــمـــســـح الـــــــذي أجـ
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، مـــشـــددة على 
ومنتسبيها  الكلية  أساتذة  اعتزاز 
بالمكانة التي يحظى بها خريجو 
بالجامعة  المعلومات  تكنولوجيا 

األهلية في سوق العمل.
جاء ذلك في كلمتها للطلبة 
ــديــــن فــــــي فـــعـــالـــيـــات  ــتــــجــ ــســ ــمــ الــ
يــــــوم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
الــــذي نــظــمــتــه كــلــيــة تــكــنــولــوجــيــا 
ــايــــة الـــرئـــيـــس  الـــمـــعـــلـــومـــات بــــرعــ
الـــــــمـــــــؤســـــــس رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
ــبـــداهلل  ــاء الـــبـــروفـــيـــســـور عـ ــ ــنـ ــ األمـ
الجامعة  رئيس  بحضور  الــحــواج 

البروفيسور منصور العالي.

ــد رحــــب رئـــيـــس الــجــامــعــة  وقــ
بالطلبة  االفــتــتــاحــيــة  كلمته  فــي 
ــامـــجـــي  ــرنـ ــي بـ ــ الـــمـــســـتـــجـــديـــن فــ
ــوريـــوس فــــي تــكــنــولــوجــيــا  ــالـ ــكـ ــبـ الـ
الــمــعــلــومــات، والــبــكــالــوريــوس في 
ــددة،  ــعـ ــتـ ــمـ ــائــــط الـ ــوســ ــة الــ ــمـ أنـــظـ
بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى بــــرنــــامــــجــــي 
ــيـــر والــــــدكــــــتــــــوراه فــي  ــتـ الـــمـــاجـــسـ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات وعــلــوم 

ــوب، ودعــــــا الـــطـــلـــبـــة إلـــى  ــاســ ــحــ الــ
االجتهاد مع أساتذتهم في مواكبة 
الــتــطــورات الــمــتــســارعــة فــي عالم 
مــشــددا  الــمــعــلــومــات،  تكنولوجيا 
جدا  متنامية  حــاجــة  تــوقــع  على 
للمتخصصين  وعــالــمــيــا  محليا 
في تقنية المعلومات في مختلف 

مجاالت الحياة.
ومن جهتها أكدت عميدة كلية 

وســن  د.  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيا 
يــســتــفــيــد طلبة  أن  أهــمــيــة  عــــواد 
تتيحها  التي  الفرص  من  الكلية 
بعدد  االلــتــحــاق  فــي  لــهــم  الكلية 
من الشهادات والمؤهالت المهنية 
األكاديمية  لدراستهم  المساندة 
في مجاالت إدارة قاعدة البيانات، 
التحتية  والبنية  األنظمة،  وإدارة 
لخادم »Windows 4«، وخدمات 
السحابية،  والتطبيقات  األمـــن، 
التنافسية  فــرصــهــم  تــعــزز  والــتــي 
بــعــد تخرجهم  الــعــمــل  فـــي ســـوق 
مـــن الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، حيث 
مجال  فــي  الوظيفي  الجانب  إن 
يغطي  الــمــعــلــومــات  تــكــنــولــوجــيــا 
نسبة 85% فأعلى، محقًقا نسبة 
90% فأعلى من رضا الموظفين 

في هذا المجال.
الـــكـــلـــيـــة  ان  عــــــــــواد  وقــــــالــــــت 
ــى إيــجــاد حــلــول تقنية  إلـ تــهــدف 
ــات عـــبـــر  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــلــــف الــ ــتــ ــمــــخــ لــ
والذكاء  بالتكنولوجيا  االستعانة 
بالسمعة  مــنــوهــة  االصــطــنــاعــي، 
الــطــيــبــة الــتــي تــحــظــى بــهــا كلية 

ــلـــومـــات عــلــى  ــعـ ــمـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
واإلقليمي،  المحلي  المستويين 
وهـــي الــكــلــيــة الــتــي أحــــرزت أعلى 
لهيئة  البرامجي  التقييم  نتائج 
شأنها  والــتــدريــب  التعليم  جـــودة 

شأن كليات الجامعة األخرى.
ــم  ـــســ وأوضــــــــــــــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس قـ
سهيل  د.  المعلومات  تكنولوجيا 
ســـــافـــــدار األهــــــــــداف الــتــعــلــيــمــيــة 
ــــوس فــي  ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــج الـ ــامــ ــرنــ ــبــ لــ
تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
قادرين  طلبة  تخريج  شأنها  مــن 
المتعلقة  المشاكل  تحليل  على 
بــالــحــوســبــة الـــمـــعـــقـــدة وتــطــبــيــق 
والتخصصات  الــحــوســبــة  مــبــادئ 
إليــــجــــاد  ــلــــة  الــــصــ ذات  األخــــــــــرى 
ــا، والــــتــــعــــرف عــلــى  ــهــ ــول لــ ــلــ الــــحــ
ــدار  ــ الــمــســؤولــيــات الــمــهــنــيــة وإصـ
الحوسبة  مــمــارســة  فــي  األحـــكـــام 
ــادئ الــقــانــونــيــة  ــبـ ــمـ بـــنـــاًء عــلــى الـ

واألخالقية.
ــيــــس قـــســـم أنــظــمــة  وأكـــــــد رئــ
الــمــتــعــددة د. ســريــش  الـــوســـائـــط 
الكلية  بـــرامـــج  أن  ســوبــرامــانــيــان 

سواء  الميداني  للتدريب  تخضع 
أو في  الــجــامــعــة األهــلــيــة  داخــــل 
والتي  أخــرى،  خارجية  مؤسسات 
بفرص  الطلبة  تزويد  شأنها  من 
التي  والمهارات  اكتساب المعرفة 
إلى  المهنية،  كفاءتهم  مــن  تعزز 
لدى  العمل  فــرص  تعزيز  جــانــب 
الطلبة وبناء عالقات مثمرة بين 
والمجتمع  والــشــركــات  الــجــامــعــة 

المحلي.
ــنــــت فــــعــــالــــيــــات يــــوم  ــمــ وتــــضــ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فــقــرات 
المستجدين  للطلبة  تشجيعية 
ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مــــــــن خــــــــــالل عــــــــــرض مـ
الـــخـــريـــجـــيـــن الــــتــــي نــــالــــت أعــلــى 
ــى  الـــــتـــــقـــــديـــــرات، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــ
بــمــجــلــس طــلــبــة كلية  الــتــعــريــف 
تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات الــــذي 
تحدث أعضاؤه عن حياتهم خالل 
ــالـــوريـــوس،  ــكـ ــبـ مـــرحـــلـــة دراســـــــة الـ
وإتـــــــــاحـــــــــة الــــــفــــــرصــــــة لـــلـــطـــلـــبـــة 
المستجدين لطرح استفساراتهم 
وأســئــلــتــهــم الــمــتــعــلــقــة بــالــكــلــيــة 

وبرامجها.
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} علي الكعبي.

تغطية - إسالم محفوظ
أّكـــد الــشــيــخ أحــمــد بــن حمد 
ــارك  ــمــ الــــجــ ــــس  ــيـ ــ رئـ ــلـــيـــفـــة  خـ آل 
الخطط  تنفيذ  جــهــود  اســتــمــرار 
لمواكبة  الــرامــيــة  االستراتيجية 
أحـــــدث الــمــعــايــيــر واالعـــتـــمـــادات 
ــيـــة الــمــتــقــدمــة الــمــتــعــّلــقــة  الـــدولـ
بــتــطــويــر الــعــمــل الــجــمــركــي، وفــق 
عمل  ومنهجية  شاملة  منظومة 
جــــمــــركــــي واضــــــحــــــة مــــــن خــــالل 
ـــراءات الــجــمــركــيــة،  ــ تــبــســيــط اإلجــ
وتقديم أفضل الحلول والخدمات 
وتحقيق أنجع الممارسات، وذلك 
أطراف  كافة  مع  الشراكة  بتعزيز 
الــعــمــلــيــة الـــجـــمـــركـــيـــة، انـــطـــالقـــًا 
 2030 البحرين  مملكة  رؤيـــة  مــن 
وبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، والـــتـــزامـــًا 
ــارك  ــمــ ــجــ بـــســـيـــاســـة مـــنـــّظـــمـــة الــ

العالمية.
وشـــــــــــــــدد خــــــــــــالل اإليــــــــجــــــــاز 
نظمه  الــذي  الحكومي  اإلعالمي 
بالتعاون  الوطني  االتصال  مركز 
ــول  ــ مـــــــع شـــــــــــؤون الــــــجــــــمــــــارك حـ
إنجازات عام 2021 على أّن مملكة 
كبير  بتقدير  تــحــظــى   الــبــحــريــن 
على  ومــرمــوقــة  متقدمة  ومــكــانــة 
والعالمي  اإلقــلــيــمــي  الصعيدين 
ــا وحــضــورهــا  ــدورهــ واإلقـــلـــيـــمـــي لــ
ــداث  واألحـ المحافل  فــي  الــفــاعــل 
الدولية، بفضل توجيهات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
ــادرات وتــطــّلــعــات  ــ ــبـ ــ الـــمـــفـــّدى، ومـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
في  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
أولوية العمل على تقديم خدمات 

حكومية متميزة.
الجمارك  شـــؤون  أّن  وأضـــاف 
وبــمــتــابــعــة حــثــيــثــة مــــن الــفــريــق 
آل  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  أول 
خليفة وزير الداخلية، توّفر بيئة 
عـــمـــل جــمــركــيــة أصـــبـــحـــت الـــيـــوم 
مثااًل يحتذى من حيث االنسجام 
واالحـــتـــرافـــيـــة وفــهــم الــمــســؤولــيــة 
ــن قـــبـــل كـــافـــة األطـــــــــراف، فــقــد  مــ
متعلقة  اتــفــاقــيــات   9 تــوقــيــع  تـــم 
ــؤون  ــة بـــيـــن شــ بــمــســتــوى الـــخـــدمـ
ـــدد مــــن مــخــتــلــف  ــ ــارك وعــ ــمــ الــــجــ
الجهات الرقابية، فيما تم توقيع 
النقل  شــركــات  مــع  اتفاقيات   )6(
خــدمــات  لتوفير  وذلـــك  الــســريــع، 

سريعة ومميزة للعمالء.
ــاء بـــقـــطـــاع  ــ ــ ــقـ ــ ــ وبـــــهـــــدف االرتـ
أّن  إلــى  نــّوه  الجمركي  التخليص 
ــؤون الــجــمــارك تــســعــى جــاهــدة  شــ
الحيوي،  القطاع  بهذا  لــالرتــقــاء 
أحد  الجمركي  الُمخّلص  ُيعّد  إذ 
أساسيات نجاح عملية التخليص 
الوصل  حلقة  باعتباره  الجمركي 
مع الشركات في تيسير االستيراد 
والــتــصــديــر، كــمــا يــســهــم الــتــعــاون 
بين شؤون الجمارك والمخلصين 
الجمركيين في تذليل الصعوبات 
وإزالــــــــــة الـــمـــعـــوقـــات فــــي عــمــلــيــة 
ــي، حــيــث  ــركــ ــمــ ــجــ ــلـــيـــص الــ ــتـــخـ الـ

الجمركيون  الــمــخــّلــصــون  يعتبر 
ــارك، فــي  ــمــ ــاء لــــشــــؤون الــــجــ ــركــ شــ
مكافحة التهّرب الضريبي والغش 

التجاري.
إّن  قــــــال  ــأن  ــ ــشـ ــ الـ وفــــــي هــــــذا 
ــؤون الـــجـــمـــارك حــريــصــة على  ــ شـ
مـــــواصـــــلـــــة تــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات 
الــمــقــدمــة لــلــشــركــات وفـــق أحــدث 
لما  الُمتبعة،  العالمية  األساليب 
الــشــركــات مــن دور كبير في  لــهــذه 
الجمركي،  العمل  مسيرة  إنــجــاح 
فاهتمام الشركات الكبرى بعملية 
الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي يــســاهــم 
ــة الــتــخــلــيــص  ــ ــنـ ــ ــي خـــفـــض أزمـ ــ فـ
وانـــســـيـــاب حـــركـــة نــقــل الــبــضــائــع 
ــر عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخـــلـــيـــص  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
فإّن  الخصوص  وبهذا  الجمركي، 
شــــــؤون الـــجـــمـــارك مــســتــمــرة فــي 
من  عدد  أكبر  الستقطاب  سعيها 
الشركات ومنحها شهادة الُمشّغل 

االقتصادي المعتمد.
وأوضــــح أّن شـــؤون الــجــمــارك 
مــاضــيــة فـــي رفــــع كـــفـــاءة الـــكـــوادر 
سبل  بجميع  وتــزويــدهــا  البشرية 
ــر ووســـائـــل  ــويـ ــتـــطـ الـــتـــحـــديـــث والـ
ــث يـــشـــّكـــل  ــيــ ــا، حــ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
ــي الـــلـــبـــنـــة  ــركــ ــمــ ــجــ ــــف الــ ــوظـ ــ ــمـ ــ الـ
عليها  المبني  والــركــيــزة  األســـاس 
توفير  أّن  كما  الــجــمــركــي،  العمل 
التي  والتقنيات  األجــهــزة  أحـــدث 
تتناسب مع طبيعة العمل ما هو 
لــرفــع كفاءة  إال عــوامــل مــســاعــدة 
وأداء الموظف، ُمشيدًا بما وصل 
إلــيــه كــــادر شــــؤون الـــجـــمـــارك من 
ــدرة عــالــيــة فــي التغلب  كــفــاءة وقــ
عــلــى كــافــة الــصــعــاب والــتــحــديــات 
التي تواجههم في العمل، مشددًا 
فــي  ــي  ــ ــاسـ ــ األسـ دورهــــــــم  أّن  عـــلـــى 
ــؤون الـــجـــمـــارك عــلــى  ــ حـــصـــول شــ
ــازات الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة  ــ ــــجـ اإلنـ

يبعث الفخر واالعتزاز. 
وبـــخـــصـــوص  تــقــديــم أفــضــل 
الخدمات للجمهور أكد أّن شؤون 
الجمارك وفرت عدة قنوات ميّسرة 
تسهيل  بهدف  للتواصل،  وسهلة 
والمقيمين  المواطنين  حــصــول 
عــلــى الــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة من 
للوقت  وتوفيرًا  الجمارك،  شــؤون 
والجهد، وذلك سعيًا منها لتوفير 
قنوات جديدة للتواصل المستمر، 
ــان آخــرهــا تــدشــيــن مركز  حــيــث كـ
الرد  مهامه  ومــن  العمالء  خدمة 
على كافة االستفسارات المتعّلقة 
اإلجــــــــــــراءات  أو  ــات  ــبـ ــلـ ــطـ ــتـ ــمـ ــالـ بـ
الــجــمــركــيــة، مــن خـــالل الــتــواصــل 
ــاتــــف رقـــــــــــــــم1738999  أو  ــلـــى هــ عـ
 ،17389999 الرقم  على  الواتساب 
ــى انـــضـــمـــام شــــؤون  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
الــجــمــارك إلـــى الــنــظــام الــوطــنــي 
لـــــلـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات والـــــــشـــــــكـــــــاوى 
منهجية  تطوير  »تــواصــل« بــهــدف 
ــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــمـــالء ومــنــهــم  الـ

المواطنون.
ـــؤون  ــ شـ أداء  إلـــــــى  ـــرق  ــ ــطـ ــ وتــ
بتحقيق  يرتبط  فيما  الجمارك 
ــؤون  ــ ــيــــة شــ ــيــــجــ ــتــــراتــ أهـــــــــــداف اســ
مشيرًا   ،2024  –  2021 الجمارك 

هــــذه  ــات  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ُمـ أهـــــــم  أّن  إلـــــــى 
المرحلة  تنفيذ  االســتــراتــيــجــيــة 
الثانية من نظام النافذة الواحدة 
)أفــــــق(، وتــنــفــيــذ مـــشـــروع تــوســعــة 
ــر فــــي جــمــيــع  ــ ــ ــنــــاح األثـ شـــعـــبـــة جــ
الــمــنــافــذ الــجــمــركــيــة مـــن خــالل 
الـــتـــوســـع فـــي عــمــلــيــات الــتــدريــب 
والــــــكــــــشــــــف عـــــــن الــــمــــمــــنــــوعــــات 
ــتــــفــــجــــرات بــــاإلضــــافــــة إلـــى  والــــمــ
الــنــقــديــة،  األوراق  عــــن  الـــكـــشـــف 
وتــنــفــيــذ الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
بــرنــامــج تــأهــيــل مــنــتــســبــي شـــؤون 
الجمارك، وبناء الشراكة ومتابعة 
تنفيذها مع الجهات ذات العالقة 
ــر أنــظــمــة  ــويـ ــافـــذ، وتـــطـ ــنـ ــي الـــمـ فــ
والمسافرين،  البضائع  استهداف 
وتطوير البنية التحتية واألنظمة 
الخدمات  وتــقــديــم  اإللــكــتــرونــيــة، 
ــن خــــالل الــمــنــّصــة  الــجــمــركــيــة مـ
التقنيات  وتوظيف  اإللكترونية، 

اإللكترونية الحديثة.
ــة  ــيــ ــائــ ــا أظـــــــهـــــــرت إحــــصــ ــ ــمـ ــ كـ
سبتمبر 2021 ان عدد الشاحنات 
ــواردة الــتــي تــم الــتــعــامــل معها  ــ الــ
بلغت 14.000 شاحنة، فيما وصل 
والمخالفات  الضبطيات  إجمالي 
ومـــخـــالـــفـــة،  ضــبــطــيــة   475 إلــــــى 
وعـــــــدد الــــحــــاويــــات الــــــــــواردة إلـــى 
إجــمــالــي  وبـــلـــغ  حـــاويـــة،   11.000
دينار  مليون   960 الــــواردات  قيمة 

بحريني.
تــــواجــــد جــيــل  أّن  ــى  ــ إلـ ونـــــــّوه 
مـــن الــشــبــاب الـــمـــؤّهـــل والـــمـــدّرب 
الجمارك  شــؤون  إدارات  كافة  فــي 
ــول هـــذه  ــ ــامـــل مـــســـاعـــد فــــي دخــ عـ
أمثل،  وتوظيفها بشكل  التقنيات 
ــــذه الــتــقــنــيــات  حـــيـــث أصـــبـــحـــت هـ
ــًا عــمــلــيــًا ومـــمـــارســـة يــومــيــة  ــعــ واقــ
آلـــيـــات العمل  نــتــج عــنــهــا تــطــويــر 
والــذي  ســراج  كتطبيق  الجمركي 
إدارة اإلشعارات  يمكن من خالله 
لــمــوظــفــي الـــجـــمـــارك والـــجـــهـــات 
والبحث  والُمخّلصين،  الرقابية 
والــمــواد  الجمركية  التعرفة  عــن 
واإلجــراءات  والمقّيدة  الممنوعة 
الــــجــــمــــركــــيــــة، وربــــــــــط خــــدمــــات 
الــجــمــارك مـــع مــنــّصــة الــحــكــومــة 
ــــط اســتــحــداث  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وربـ
واستحداث  اإللــكــتــرونــي،  الموقع 

ــع اإللـــكـــتـــرونـــي وتــدشــيــن  ــوقـ ــمـ الـ
في  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 

االنستغرام وتويتر.
ـــرز إنـــجـــازات شـــؤون  ـــول أبـ وحـ
الدولي،  الصعيد  على  الجمارك 
تــولــيــه رئـــاســـة منظمة  إلـــى  ــار  أشــ
الــــــجــــــمــــــارك الــــعــــالــــمــــيــــة ورفـــــــع 
عــلــم مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مقر 
ــي بــــروكــــســــل، حــيــث  الــمــنــظــمــة فــ
يعكس هذا اإلنجاز مكانة مملكة 
الدولي  المجتمع  وثقة  البحرين 
المحلي  الصعيد  عــلــى  أّمـــا  بــهــا، 
ــؤون الـــجـــمـــارك  ــ فـــقـــد حــصــلــت شــ
نظام  شهادة  على  الماضي  العام 
التنفيذ  وجـــائـــزة  الـــجـــودة،  إدارة 
لــبــروتــوكــوالت الصحة  واالمــتــثــال 
الدولية ضد  والنظافة  والسالمة 
فايروس كورونا خالل هذا العام. 

لــــ»أخـــبـــار  ســــــؤول  عـــلـــى  وردا 
الـــخـــلـــيـــج« حـــــول تـــأثـــيـــر جــائــحــة 
ــا عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف  ــ ــورونــ ــ كــ
ــؤون الـــجـــمـــارك  ــ اســتــراتــيــجــيــة شــ
الـــســـابـــقـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى عــمــل 
االســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة، أوضــح 
الــخــطــوات  أن  الـــجـــمـــارك  رئـــيـــس 
إدارة  وضعتها  الــتــي  االســتــبــاقــيــة 
فــي تحقيق  والــنــجــاح  الــجــمــارك 
أغلب األهداف في الشهور األولى 
مـــن بـــدايـــة عــمــل االســتــراتــيــجــيــة 
ــا فــــي تـــخـــطـــي كــــل اآلثـــــار  ســـاهـــمـ
الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــجـــائـــحـــة، وقـــــــال أن 
التحدي كان لدى شؤون الجمارك 
هو تحويل الصعاب التي فرضتها 
حيث  من  تحديات  إلى  الجائحة 
متواصل  بشكل  العمل  اســتــمــرار 
وســـاهـــمـــت  ــاع.  ــطـــ ــقـــ انـــ دون  مـــــن 
ــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة  ــ فــــي األمــ
واللقاءات المستمرة بين الفريق 
كل  توفير  إلــى  باإلضافة  الــواحــد 
العاملين  لــأفــراد  السالمة  سبل 

في الصفوف األولى.
شــئــون  إدارة  أن  ــاف  ــ أضـ كــمــا 
تحقق  أن  اســتــطــاعــت  الــجــمــارك 
ــــت عـــن  ــعــ ــ ــي وضــ ــ ــتــ ــ األهـــــــــــــــداف الــ
ومجلس  ــوزراء  ــ الـ مجلس  طــريــق 
خــالل  مــن  االقــتــصــاديــة  التنمية 
ــدة الــجــمــركــي  ــ خـــفـــض تـــوقـــيـــت مـ
بعد  دقيقة   50 إلــى  الــتــي وصــلــت 
ان كــانــت فـــي الــســابــق تــصــل الــى 

ــــك  وذلـ ــة،  ــقــ ــيــ دقــ  700 ــن  ــ مـ أكــــثــــر 
الجمركي  المخلص  دور  بفضل 
الجمركي  التخليص  لجنة  ودور 
العالقة  تدير  أن  استطاعت  التي 
وكــل  الــجــمــارك  إدارة شــئــون  بــيــن 
خفض  بــهــدف  المعنية  الــجــهــات 

تلك المدة.
المؤشرات  كــل  أن  كشف  كما 
النصف  مـــن  بـــدايـــة  االقــتــصــاديــة 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي تشير 
إلـــى أن حــركــة الــنــمــو فـــي ازديــــاد 
ــــي ظــل  وتـــشـــعـــر بـــالـــطـــمـــأنـــيـــنـــة فـ
رصــــد عــــودة عــمــلــيــات االســتــيــراد 
الطبيعية،  لمعدالتها  والتصدير 
خـــاصـــة بــعــد بــــدء تــعــافــي حــركــة 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، مــوضــحــا أن 
ــادي لــلــجــائــحــة  ــتـــصـ الــتــأثــيــر االقـ
العالمية  المس كل االقتصاديات 

ولم يكن تأثيره محليا.
كما أضاف أن إدارة الجمارك 
ــع مــجــلــس الــتــنــمــيــة  بــالــتــعــاون مـ
جديدة  خدمة  وفرت  االقتصادية 
نقل  مسافة  تقليص  إلــى  تــهــدف 
وخــفــض   %50 بــنــســبــة  الــبــضــاعــة 
تــكــالــيــف الــحــركــة الــتــجــاريــة من 
القارة اآلسيوية  إلــى شــرق  أوروبــا 

بنسبة %40.
الـــشـــركـــات  اغــــلــــب  أن  ــرح  ــ ــ وشـ
بضائعها  تخرج  الكبرى  العالمية 
أوروبــا  في  الرئيسية  الموانئ  من 
بالبحر  روتردام مرورا  مثل ميناء 
األبـــــيـــــض الـــمـــتـــوســـط ثـــــم قـــنـــاة 
ــرات الــمــائــيــة،  ــمــ ــمــ ــويـــس والــ ــسـ الـ
والــمــحــيــط الــهــنــدي، وصـــوال إلــى 
ــذا مـــا يــنــتــج عنه  شـــرق آســـيـــا، وهــ
موضحا  الشحنات،  وصــول  تأخر 
الــشــحــنــات عــبــر الــخــط  نــقــل  أن 
الـــبـــحـــري يــســتــغــرق وقـــتـــا طــويــال 
الـــفـــكـــرة  أن  ــا  ــحـ ــوضـ مـ ــا،  ــفـ ــلـ ــكـ ومـ
اعتمدت على مزج خدمة الطيران 
الشحنات  وصــول  فحال  والبحر، 
إلى البحرين جوا يتم نقلها إلى 
الموانئ  الستكمال رحلتها ولكنه 
نقل  عملية  تستغرق  حيث  بحرا 
البضائع ساعتين فقط جمركيا، 
ــيـــه الــــدعــــوات  ــلـــى تـــوجـ مــــؤكــــدا عـ
إلـــى الــشــركــات الــعــالــمــيــة والـــدول 
ــن تـــلـــك الــخــدمــة  ــادة مــ ــفـ ــتـ لـــالسـ

التجارية.

خالل الإيجاز الإعالمي الحكومي... رئي�س الجمارك:
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الخدم��ات اأف�ض��ل  وتقدي��م  الجمركي��ة  الإج��راءات  لتب�ض��يط  اتفاقي��ة   )15( توقي��ع 

التعام���ل مع 14 األف �س���احنة خالل �س���هر.. و960 مليون دينار قيم���ة الواردات

التقى سمو الشيخ خليفة 
خليفة  آل  خليفة  بن  علي  بن 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي 
المحافظة  مجلس  خــالل  مــن 
االفــتــراضــي، بــعــدد مــن وجهاء 
وأعــــيــــان وأهــــالــــي الــمــحــافــظــة 
ــلـــف  ــتـ الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة مــــــــن مـــخـ
ــنـــاطـــق، بـــحـــضـــور الــعــمــيــد  الـــمـ
عــيــســى ثــامــر الـــدوســـري نــائــب 
الضباط  وعدد من  المحافظ، 

والمسؤولين بالمحافظة. 
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء، رحــب 
ســــمــــو مــــحــــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــنــوبــيــة بــالــحــضــور، مــؤكــدا 
سموه أن تجديد الثقة الملكية 
السامية بإعادة تعيينه محافظًا 
للمحافظة الجنوبية، هو وسام 
شــــرف وفـــخـــر واعــــتــــزاز ودافــــع 
لــمــضــاعــفــة الــجــهــود لــالرتــقــاء 
المقدمة  الــخــدمــات  بمستوى 
ألهـــالـــي مــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
األهالي  مع  الدائم  والتواصل 
تنفيذًا  احــتــيــاجــاتــهــم،  وتــلــبــيــة 
لـــتـــوجـــيـــهـــات حــــضــــرة صــاحــب 
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  آل خليفة، ملك  عيسى 
السمو  ودعم صاحب  المفدى، 

الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولـ

مجلس. 
ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ ــا اكــــــــد ســ ــمــ كــ
آل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة 
خــلــيــفــة مــحــافــظ الــمــحــافــظــة 
الـــمـــحـــافـــظـــة  ان  ــيــــة  ــنــــوبــ الــــجــ
ــــي نــهــج  الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــمـــضـــي فـ
ــالـــي وذلـــك  الــتــواصــل مـــع األهـ
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم إيــمــانــًا 
ــي تــحــقــيــق  بــــــدور الــــتــــواصــــل فــ
في  واحــتــيــاجــاتــهــم  تطلعاتهم 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت األمــنــيــة 

والخدمية واالجتماعية. 

ــو مـــحـــافـــظ  ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــــار سـ
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــى 
الــعــمــل عــلــى تحقيق  مــواصــلــة 
آمـــــال وتــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن 
األمنية  الجهات  مع  بالتعاون 
والــحــكــومــيــة مــن خـــالل تعزيز 
وســرعــة  المجتمعية  الــشــراكــة 
ــة  ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ االســـــتـــــجـــــابـــــة والــ
الــفــاعــلــة فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
مبينًا  األصعدة،  مختلف  على 
تشهد  الــمــحــافــظــة  ان  ســـمـــوه 
العديد من المشاريع التنموية 

والتطويرية. 

محافظ الجنوبية: ال�ستمرار في نهج التوا�سل مع الأهالي

ب���دء ف��ع��ال��ي��ات ي���وم ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ع��ل��وم��ات ب��ال��ج��ام��ع��ة الأه��ل��ي��ة

} جانب من فعاليات يوم تكنولوجيا المعلومات.

ــارق بــن حــســن الحسن  اســتــقــبــل الــفــريــق طــ
موظفي  مـــن  ــدًا  ــ وفـ أمــــس،  العام,  األمــــن  رئــيــس 
المتحدة  بــالــواليــات  والــنــواب  الــشــيــوخ  مجلسي 
األمريكية، وذلك بحضور العميد الركن الدكتور 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة مــســاعــد 
والتدريب،  العمليات  لشئون  العام  األمــن  رئيس 
والعميد محمد عبداهلل الحرم الوكيل المساعد 

للتخطيط والتنظيم.
ــب رئـــيـــس األمـــن  ــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، رحــ وفــ
الــعــام بــأعــضــاء الــوفــد، مــؤكــدًا أهــمــيــة مــثــل هــذه 
القائم  والــتــعــاون  التنسيق  تعزيز  فــي  الــلــقــاءات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، حـــيـــث اســتــعــرض 
سبيل  فــي  الداخلية  وزارة  تبذلها  التي  الجهود 
حفظ األمن وتعزيز االستقرار، بجانب الخطط 
مجاالت  وتحديث  تطوير  إلى  الرامية  والبرامج 
الدور  موضحا  العامة,  والسالمة  األمني  العمل 
في  المجتمع  خــدمــة  شــرطــة  بــه  تضطلع  الـــذي 
والمحافظة  المجتمعية  الشراكة  تعزيز  سبيل 
وزير  توجيهات  إلــى  مشيرًا  المجتمع،  أمــن  على 
الداخلية لالستمرار في تطوير األجهزة األمنية 
ببرامج  يتعلق  فيما  أدائــهــا، السيما  كفاءة  ورفــع 
والتقنيات،  المعدات  بأحدث  والتجهيز  التدريب 

واالستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة 
في هذا الجانب.

تطوير  وآليات  سبل  بحث  اللقاء  وتم خالل 
والواليات  البحرين  مملكة  بين  األمني  التعاون 
العالقات  تعزيز  على  العمل  إطــار  في  المتحدة 
الموضوعات  إلى بحث عدد من  الثنائية إضافة 

ذات االهتمام المشترك. 

رئي��س الأم�ن الع�ام يبح�ث م�ع وف�د م�ن موظف�ي

مجل��س ال�س�يوخ الأمريك�ي تعزي�ز التع�اون الأمني

} رئيس األمن العام.

} محافظ الجنوبية خالل االجتماع.

ــالـــد بــن  ــرأس الـــشـــيـــخ خـ ــ تــ
عــلــي آل خــلــيــفــة وزيــــر الــعــدل 
واألوقــاف  اإلسالمية  والشؤون 
ــاع الـــســـابـــع لــــلــــوزراء  ــمــ ــتــ االجــ
ــن عــــــن الـــــشـــــؤون  ــيــ ـــؤولــ ــسـ ــمــ الــ
اإلســـالمـــيـــة واألوقـــــــــاف بــــدول 
والـــذي عقد  الــتــعــاون،  مجلس 
أمـــس األربـــعـــاء عــبــر االتــصــال 
ــــالل االجــتــمــاع،  الـــمـــرئـــي.  وخـ
الــعــدل كلمة رحب  ألــقــى وزيـــر 

عن  المسؤولين  بــالــوزراء  فيها 
الــشــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــاف 
مؤكًدا  التعاون،  مجلس  بــدول 
ــاون فــي  ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــة تـ ــيـ ــمـ أهـ
ــة،  ــيـ ــجـــال الــــشــــؤون اإلســـالمـ مـ
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي مــجــال 
ــهــــم فــي  األوقــــــــــــــــاف، بــــمــــا يــــســ
دعـــم قــطــاع الــوقــف اإلســالمــي 
وتــــــطــــــويــــــره ورفـــــــــــع مـــســـتـــوى 
التنمية  عملية  فــي  إسهاماته 

المستدامة.
العديد  االجتماع  وتــنــاول 
على  المدرجة  المواضيع  من 
مقدمتها  في  األعمال،  جدول 
ــوم الـــخـــطـــاب  ــهــ ــفــ ــد مــ ــديــ ــجــ تــ
الــديــنــي، والــتــعــاون فــي مجال 
والــشــؤون اإلسالمية،  األوقـــاف 
ـــوث الــعــلــمــيــة  ــحـ ــبــ وتــــــبــــــادل الــ
والتجارب في المجال الوقفي 

بين دول مجلس التعاون.

وزراء العدل بدول التعاون يبحثون التعاون الوقفي وتبادل البحوث 

} اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون.
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الو�ساطة الأ�سرية... هل هي 

ال�سيغة الأمثل لإدارة اخلالفات؟

اأنَّه �ضرٌب من  اأم  اإْن كان منطقياً  اأدري  األحَّ علينا �ض�ؤال ل  لطاملا 

�ضروب اخليال يف عامل الي�م، هل ن�ضتطيع كاأفراد اأن نعالَج خالفاتنا 

بعيداً عن اأروقة املحاكم مبا لها وما عليها، التي هي يف احلالة املثالية، 

امليدان الذي تتحقَّق فيه العدالة الناجزة، ويف اأحيان اأخرى، قد تتاأثر 

اأو  ال�ا�ضح  الن�س  غياب  بني  تتفاوت  كثرية،  باعتبارات  اأحكامها 

تف�ضريه، اأو مبا يثقل كاهلها بكرثة الق�ضايا، وبالتايل بطء الف�ضل فيها!

ومن هنا، جند اأنَّ الكثري من الدول - عربية كانت اأو غربية - ويف 

ا�ضتحدثت  قد  الأ�ضري،  للجانب  املخ�ض�ضة  العدلية  اإ�ضالحاتها  اإطار 

العديد والعديد من التدابري ملعاونة الذراع الق�ضائية بباقة وا�ضعة من 

اخلدمات الأ�ضرية، التي جند يف �ضلبها ما ي�ضمى »ال��ضاطة الأ�ضرية«. 

ولكن ال�ض�ؤال الآخر الذي يطرح نف�ضه، ه� اإىل اأي مدى ي�ضتطيع مثل 

يف  املاأم�ل  بدوره  يق�م  اأن  البديلة،  وال��ضيلة  املتح�ضر  التدبري  هذا 

»اإ�ضالح ذات البنْي«، املت�ضق مع ج�هر ال�ضريعة الإ�ضالمية ال�ضمحة، 

واملح�ض�م يف ف�ضائها؟ فالزواج ه� اإم�ضاك مبعروف، والطالق ت�ضريح 

باإح�ضان... هكذا وبب�ضاطة �ضديدة قد ي�ضعب يف الغالب تنفيذها بحكمة 

ودراية، وبالتزام �ضحيح مبا ورد بالن�س القراآين الذي ل جدال فيه.

مملكة  يف  ن�عي  قرار  �ضدور  هي  الت�ضاوؤل،  هذا  طرح  منا�ضبة 

�ضياق  و�ضمن  ال�ضرعية  امل�ضائل  يف  ال��ضاطة  تنظيم  ب�ضاأن  البحرين 

اأو�ضع، ُت�ضرف عليه اأجهزة هذا القطاع املح�ري، من اأجل تبني احلل�ل 

الي�م  و�ض�لً  واجلنائية،  واملدنية  التجارية  النزاعات  حلل  البديلة 

اأ�ضمل،  مظلة  حتت  بدورها  تاأتي  التي  الأ�ضرية/   ال�ضرعية  لل��ضاطة 

الذي يبا�ضر ق�ضايا الطالق قبل تثبيتها  الأ�ضري  الت�فيق  وه� جهاز 

ال�ضلح. ولي�س فقط من قبل  ا�ضتنفاد و�ضائل  بحكم ق�ضائي يف حال 

العدل، و�ضطاء  قرار وزير  بح�ضب  فيها،  �ضينظر  بل  اجلهاز،  م�ظفي 

معتمدون من امل�ؤ�ض�ضات اخلا�ضة واملراكز التي تخت�س ب�ض�ؤون الأ�ضرة 

والإر�ضاد الزوجي، وهذا ت�جه عام يف مملكة البحرين بح�ضب روؤيتها 

لها، يف  للخدمات ومنظماً  مراقباً  الدولة  لتك�ن  القت�ضادية 2030، 

اخت�ضا�ضاته  مببا�ضرة  دوره  والأهلي  اخلا�س  القطاع  يت�ىل  حني 

وتقدمي خرباته لتج�يد اخلدمات وتط�يرها للم�اطنني واملقيمني على 

حد �ض�اء.

الدول  من  العديد  يف  نتابعه  وما  ال�طنية،  التجربة  وبح�ضب 

على  يتفق  اجلميع  فاإن  حتديداً،  ال�ضاأن  هذا  يف  والعربية  اخلليجية 

اأردنا  اإن  امل�ضاألة،  هذه  يف  ُتراعى  اأن  يجب  التي  العتبارات  من  عدد 

متكيناً حقيقياً لالأ�ضرة يف اإدارة خالفاتها وحلها بتقريب وجهات النظر 

كاأول  »ال�ضلح خري«  وهي يف  مقد�ضة  اأ�ضا�ضية  قاعدة  اإىل  وال�ضتناد 

عالج يتبع عند ت�ضخي�س امل�ضاكل الأ�ضرية واخلالفات الزوجية.

ولكن يف املقابل، ت�اجه هذه اجلهات املخت�ضة عدداً من التحديات 

مل�ضائل  حقيقياً  اإحياًء  اأردنا  اإن  العتبار  يف  ت�ؤخذ  اأن  يجب  التي 

احل�ار  ثقافة  ملمار�ضة  ت�ضعى  ج�هرها  يف  هي  التي  ال��ضاطة، 

والت�ضامح والتقارب، وهي كال�ضيا�ضة تبحث عن فن املمكن ل�ضتقرار 

امل�ؤ�ض�ضة الأ�ضرية ا�ضتقراراً حقيقياً، التي يجب اأن تك�ن على اأعلى هرم 

اأفرادها على  �ضيا�ضاتنا التنم�ية، لأنها املدر�ضة الأوىل التي �ضيتدرب 

قب�ل الآخر واإبقاء ال�د والرتاحم، مهما ا�ضتد الختالف.

ومن بني اأهم التحديات املطروحة على طاولة املخت�ضني واملهتمني 

لتن�ضيط هذا اجلانب يف اإطار اإدارة خالفاتنا الأ�ضرية حتقيقاً لأهدافها:

للتاأ�ضي�س  اأ�ضا�ضية  عنا�ضر  تاأمني  من  الأنظمة  هذه  مدى متكن   -

لعمليات »مرنة و�ضريعة وحماطة بال�ضرية« التي تت�ضم بها ال��ضاطة، 

مع قدرة هذه النظم على خف�س »فات�رة الطالق« �ض�اء كانت معن�ية 

اأو مادية باحلد من اآثارها والتخفيف عن كاهل اجل�ضم الق�ضائي الذي 

يعاين اأحياناً من تراكم مثل هذه الق�ضايا، وط�ل مدة الف�ضل فيها.

يف  اأخذنا  اإذا  خ�ض��ضاً  العمليات  هذه  مثل  مت�يل  م�ضادر   -

قد  بينها،  من  والبحرين  الدول،  بع�س  يف  التجربة  حداثة  العتبار 

لها، و�ضيك�ن من  التقدم  الأ�ضر يف  لرتدد  جتعل قيمة خدماتها �ضبباً 

اخلط�رة مبكان، اأن متتنع الأطراف عن ال�ضتفادة من ال��ضاطة وُتدفع 

دفعاً ملن�ضة الق�ضاء.

وهذا  امل�ضاألة،  هذه  مع  والق�ضاء  املحاماة  قطاع  تعامل  طبيعة   -

�ضاأن بالتاأكيد يتفاوت بني جتربة واأخرى، اعتماداً على مدى انخراط 

تلك الك�ادر يف ال��ضاطة، فبح�ضب التجربة البحرينية َي�ضمح القرار 

ملكاتب املحاماة والق�ضاة املتقاعدين مبزاولة دور ال��ضيط، ولكن يف 

املقابل يتطلب الأمر اهتماماً خا�ضاً من الق�ضاة بت�ضجيع الأطراف على 

الأخذ بال��ضاطة الأ�ضرية/   ال�ضرعية يف اأي مرحلة من مراحل الدع�ى، 

اإن اأردنا ميداناً ق�ضائياً فاعالً وفعالً يطمح اإىل ت�ضهيل �ضبل ال��ض�ل 

للخدمات العدلية وتي�ضريها اأمام املتقا�ضني.

الق�ضائية ومراكز  الرتب�ية/   التعليمية واملعاهد  امل�ؤ�ض�ضة  - دور 

البعيد،  املدى  على  ال��ضطاء  قدرات  تنمية  يف  الأ�ضرية  ال�ضت�ضارات 

من  العديد  من  ومتمكناً  ملماً  يك�ن  اأن  ال��ضيط  يف  يفرت�س  اإذ 

واخلربة  امل�ضتنري،  ال�ضرعي/   الفقهي  الفهم  بني،  جتمع  التي  املهارات 

يف  تت�افر  اأن  يجب  التي  العملية  واملمار�ضة  الجتماعية/   الأ�ضرية، 

القان�ين  بالنظام  الك�ادر  تلك  اإملام  اإىل  بالإ�ضافة  الأ�ضري،  ال��ضيط 

لت�ضجيع املختلفني على الت�افق، اإما �ضلحاً با�ضتئناف احلياة الزوجية، 

النظام ب�ضكل  باأق�ضى درجات املعروف، ناهيك عن قدرة  اأو ت�ضريحاً 

عام على املتابعة الأولية للت�ضالح الزوجي الذي يجب األ تقف حدوده 

عند لقاء يتيم اأو جل�ضات مقت�ضبة حلل خالفات قد طال بها الأمد اأو 

ق�ضر.

تفعيل  لدى  امل�ضتطاع،  قدر  فيه،  النظر  يتطلب  ما  باإيجاز،  هذا 

ق�ضية  ت�ضع  طم�حة  روؤية  من  حتمله  ما  بكل  الأ�ضرية  ال��ضاطة 

الجتماعي«،  لـ»ال�ضلم  لل��ض�ل  رئي�ضياً  الأ�ضري« مدخالً  »ال�ضتقرار 

النف�س  اإ�ضالح  م�ض�ؤولية  كاأفراد  حتملنا  اإن�ضانية  وقيم  وبغايات 

خا�ضاً  �ضاأناً  تك�ن خالفاتنا  واأن  والرحمة،  بامل�دة  وتط�ير عالقاتنا 

بنا، الأ�ضل فيه اأن نبداأ بال�ضلح وتقدمي امل�ضلحة الف�ضلى لالأبناء، التي 

والت�ضامح  احل�ار  لثقافة  تر�ضيخاً  اعتبار  اأي  ف�ق  ن�ضعها  اأن  يجب 

الي�م يف عامل ين�ء مبظاهر  باأم�س احلاجة لها  وال�ئام، ثقافة نحن 

حقيقة  عن  نغفل  اأن  دون  من  والمتهان،  والتعنيف  للعنف  جديدة 

�ضتبعدنا  ب�د وحمبة وتفهم  قدرتنا على حل خالفاتنا  باأن  اأ�ضا�ضية، 

عما ه� متاح اأو غري متاح قان�ناً، ما دمنا ل نحلل حراماً... ول نحرم 

حاللً.

عن ال�ضرق الأو�ضط

هالة حممد جابر الأن�ساري

دعت لتكييفه وحل م�سكلة مواقف ال�سيارات.. »اأمانة العا�سمة«:

تو�سية بخف�ص حمال اللحوم وزيادة اخل�سار يف �سوق جدحف�ص
�ضارة جنيب:

العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأفاد 

بعد  باأنه  النكال  العا�ضمة عبدال�احد  اأمانة  مبجل�س 

الأولية  الت�ضاميم  من  الأول  النم�ذج  على  الطالع 

املالحظات  من  عدًدا  جلنته  اأعدت  جدحف�س،  ل�ض�ق 

واملرئيات من بينها خف�س عدد حمال اللح�م وزيادة 

بناء  الأ�ضماك،  اأو  والف�اكه  اخل�ضار  يف عدد حمالت 

على الطلب املتزايد للق�ضمني.

اأعمال  �ضمن  قدمه  مرئي  عر�س  خالل  واأ�ضار 

�ضباح  عقدت  التي  العا�ضمة  اأمانة  جمل�س  جل�ضة 

ي�م اأم�س الأربعاء اإىل اأن املالحظات ت�ضمنت تكييف 

امل�اقف  مل�ضكلة  م��ض�عية  حل�ل  واإيجاد  ال�ض�ق، 

اإن�ضاء  ودرا�ضة  ال�ض�ق،  اإن�ضاء  بعد  بروزها  املت�قع 

الأر�ضي  الطابق  يك�ن  بحيث  الط�ابق  متعدد  �ض�ق 

ا مل�اقف ال�ضيارات. خم�ض�ضً

وقال: »نقرتح اأن يك�ن ق�ضمي الأ�ضماك واللح�م 

يف جهة واحدة من ال�ض�ق، بحيث يك�نان منف�ضلني 

عن بقية الأق�ضام، ودرا�ضة اإمكانية اأن يك�ن كل ق�ضم 

من اأق�ضام ال�ض�ق م�ضتقل بذاته، بحيث يك�ن له مدخل 

وخمرج م�ضتقل«. واأ�ضاف: »يجب مراعاة اأن تت�افق 

ال�ض�ق  املحال يف  الت�ضاميم مع عدد  املحال يف  عدد 

احلايل، واإيجاد حل�ل للباعة الذين ي�ضغل�ن الطريق 

بحيث يتم احت�اء اأكرب عدد ممكن منهم ووقف البيع 

خارج ال�ض�ق بعد مرحلة التط�ير«.

اأمانة  اأع�ضاء جمل�س  �ض�ت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 

العا�ضمة خالل اجلل�ضة على مقرتح هيئة التخطيط 

ملنطقة  التف�ضيلي  املخطط  ب�ضاأن  العمراين  والتط�ير 

و�ضعيات  تتعديل  خالل  من   423 جممع  جدحف�س 

الطرق  �ضبكة  ت��ضعة  طريق  عن  باملنطقة  الأرا�ضي 

وت�فري  امل�ضنفة  غري  العقارات  بع�س  وت�ضنيف 

اخلدمات املجتمعية والبنية التحتية.

وقد اأو�ضح رئي�س اللجنة الفنية مبارك النعيمي 

وربط  املخطط  وخمارج  مداخل  حتديد  مت  باأنه 

مرًتا،  بعرو�س 15  الفرعية  مع  الرئي�ضية  ال�ض�ارع 

كهرباء  ملحطتي  عقارين  ت�فري  املخطط  وراعى 

مملكة  حك�مة  با�ضم  وعقار  وم�ضجد،  فرعيتني، 

البحرين كمقر لأمانة العا�ضمة، بالإ�ضافة اإىل مقربة 

وم�اقف لل�ضيارات.

�جتماع جمل�س �أمانة �لعا�صمة �أم�س خمطط �صوق جدحف�س

ل�ض�ؤون  امل�ضاعد  ال�كيل  اأكد 

حممد  عبدالعزيز  الزراعة 

الإنتاج  اأنه �ضتتم زيادة  عبدالكرمي 

اخل�ضار  حما�ضيل  لبع�س  املحلي 

يف  امل�ضتقبلية  امل�ضاريع  �ضمن 

بن�ضبة  املتط�رة  الزراعة  جمال 

من  طن  اآلف   10 واإنتاج   ،%50

�ضيتم  كما  �ضن�ًيا،  اخل�ضروات 

لإنتاج  جديًدا  م�ضروًعا   16 اإطالق 

اخل�ضروات بدون تربة.

من  عدد  تنفيذ  �ضيتم  اإنه  وقال 

من  الغذائي،  الأمن  لدعم  املبادرات 

اأ�ضاليب  تبني  يف  الت��ضع  بينها 

تقنية  مثل  املتط�رة  الزراعة 

الزراعة بدون تربة، وهناك حالًيا 5 

م�اقع مقرتحة للزراعة بدون تربة 

والدراز،  و�ضماهيج،  عذاري،  يف 

و�ضت�ضاهم  والغينة،  عايل،  وه�رة 

ذاتي  اكتفاء  ن�ضبة  حتقيق  يف 

و�ضت�فر   ،%20-10 بني  ترتاوح 

134 فر�ضة وظيفية. واأ�ضار اإىل اأن 

املبادرات ت�ضمل تعزيز ال�ضراكة مع 

على  واملحافظة  الدولية،  املنظمات 

الأ�ض�ل ال�راثية للنباتات، وقد مت 

م�ؤخًرا اإن�ضاء وحدة خمربية باملركز 

ومت  الزراعية،  للمختربات  ال�طني 

و�ضيانة  لتجميع  امل�قع  حتديد 

الأ�ض�ل ال�راثية للنباتات.

لتعزيز  »ن�ضعى  واأ�ضاف: 

البتكار والتط�ير يف قطاع النخيل، 

والرقابة  بال�ضالمة  والهتمام 

ال�طني  املركز  خالل  من  الغذائية 

عن  ف�ضالً  الزراعية،  للمختربات 

تط�ير القدرات الفنية الزراعية«.

بال�ضرتاتيجية  يتعلق  وفيما 

اأو�ضح  الغذائي،  لالأمن  ال�طنية 

ت��ضية،   67 نح�  ت�ضم  اأنها 

ح�ل  الت��ضيات  تلك  بنيت  وقد 

الغذائي  لالأمن  املختلفة  املحددات 

ه�  وهدفها  حتليلها،  جرى  التي 

الفعالني  التخطيط والتنفيذ  �ضمان 

ل�ضرتاتيجية الأمن الغذائي امل�ضتدام 

وت�ضمل  البحرين،  مملكة  حلك�مة 

الداعمة  وال�ضيا�ضات  الإجراءات 

واملت�قع  الغذائي،  الأمن  لتعزيز 

اأكرب يف خطة عمل  تف�ضيلها ب�ضكل 

تنفيذ ور�ضد المن الغذائي.

رئي�ضة  قالت  ذلك،  وح�ل 

خل�د  والقان�نية  املالية  اللجنة 

�ضاملة  ال�ضرتاتيجية  اإن  القطان 

من  بد  ل  لكن  املطل�ب  وحتقق 

فيما  للتحقيق،  قابلة  اآليات  و�ضع 

اأكدت رئي�ضة جلنة العالقات العامة 

جائحة  اأن  �ضهاب  اآل  مها  والإعالم 

زادت  عليها  ترتب  وما  ك�رونا 

اأهمية حتقيق الأمن الغذائي، وعليه 

ل بد من الإ�ضراع يف حتقيق اخلطة 

هذا  واأن  خا�ضة  ال�ضرتاتيجية، 

بالتنمية  ب�ضكل وثيق  امللف مرتبط 

امل�ضتدامة.

جمل�س  ع�ض�  وعقب 

م�ضامني  على  العا�ضمة  اأمانة 

ه�  »الأهم  بق�له  ال�ضرتاتيجية 

مرحلة ما بعد و�ضع ال�ضرتاتيجية 

تنفيذها،  �ضيتم  التي  العمل  وخطة 

ف�ضالً عن دور املزارع البحريني«.

16 م�سروًعا جديًدا لإنتاج »اخل�سروات« بدون تربة 

67 تو�سية با�سرتاتيجية الأمن الغذائي و»العا�سمة« تطالب بخطة للتنفيذ

زيادة الوزن اأحد العوامل املوؤدية لالإ�سابة باملر�ص.. د. العيد:

95% ن�سبة ال�سفاء من �سرطان الثدي عند اإجراء »الك�سف املبكر«
م�ضطفى ن�رالدين:

 

العائلة  طب  ا�ضت�ضارية  قالت 

د.  ال�ضحة  ب�زارة  العامة  وال�ضحة 

وال�ضمنة  ال�زن  زيادة  اإن  العيد  ك�ثر 

التي  املتغرية  الع�امل  اأحد  يعتربان 

الذي  الأمر  الثدي،  ل�ضرطان  ت�ؤدي  قد 

تناول  على  التاأكيد  خالله  من  يجب 

وممار�ضة  املت�ازن  ال�ضحي  الطعام 

مع  التكيف  جانب  اإىل  البدين،  الن�ضاط 

اجليد،  والن�م  احلياتية  ال�ضغ�طات 

ف�ضالً على �ضرب كميات كافية من املياه 

الدورية  الفح��ضات  واإجراء  ي�مًيا 

التي تت�افر يف املراكز ال�ضحية ب�ضكل 

جماين.

الفرتا�ضي  اللقاء  خالل  وذكرت 

باملجل�س  ال�ضباب  جلنة  ح�ضاب  على 

جه�د  ح�ل  للحديث  للمراأة  الأعلى 

مبر�س  الت�عية  يف  البحرين  مملكة 

�ضرطان الثدي، اأن الك�ضف املبكر يعترب 

الذي  املر�س  هذا  مراحل  اأوىل  عالج 

اإىل اأكرث  ي�ؤدي اإىل ن�ضبة ال�ضفاء ت�ضل 

من %95.

واأو�ضحت اأن م�ضت�ى الت�عية يف 

�ضرطان  مر�س  ح�ل  البحرين  مملكة 

تزايد  واأن  جًدا،  عالًيا  يعترب  الثدي 

ن�ضبة احلالت املكت�ضفة ه� الدليل على 

اللج�ء اإىل الك�ضف والفح�س املبكر عن 

خدمات  على  الإقبال  واأن  املر�س،  هذا 

املر�س  عن  املبكر  والك�ضف  الفح�س 

لدى الن�ضاء، عرب املراكز وامل�ضت�ضفيات 

املتخ�ض�ضة يف ظل  الأجهزة  من خالل 

وغري  املي�ضرة  الإجراءات  من  جمم�عة 

املكلفة ابتداًء من مراحل الك�ضف مروًرا 

بالعالج والت�ضايف.

اخلدمات  اأبرز  اأن  اإىل  واأ�ضارت 

البحرين  مملكة  ت�فرها  التي  ال�ضحية 

التعالج من مر�س �ضرطان  يف مرحلة 

مركز  وج�د  خالل  من  تتمثل  الثدي 

باأحد  مزود  لالأورام  متط�ر  عالجي 

�ضعًيا  املتط�رة  واخلدمات  الأجهزة 

متقدمة  عالجية  خدمات  لتقدمي 

الدول  يف  املقدمة  اخلدمات  ت�ضاهي 

على  ي�ضهل  الذي  الأمر  املتط�رة، 

احلاجة  دون  الت�ضايف  العالج  متلقي 

والبحث عن فر�س عالجية  ال�ضفر  اإىل 

اإىل  بالإ�ضافة  البحرين،  مملكة  خارج 

من  ومتخ�ض�س  متكامل  طاقم  وج�د 

وفرق  واأطباء  وال�ضت�ضاريني  اخلرباء 

بداية  املراأة من  يتابع مع  عمل �ضحية 

العالج  مبراحل  مروًرا  الت�ضخي�س 

اخلدمات  ت�افر  وكذلك  والت�ضايف، 

)العالج  املر�س  هذا  عالج  يف  املقدمة 

الكيماوي، جراحات  العالج  اجلراحي، 

العالج  الن�وي،  العالج  الرتميم، 

و�ضعت  اأم�ر  جميعها  الهرم�ين(، 

الدول  م�ضاف  يف  البحرين  مملكة 

املتقدمة يف عالج هذا املر�س.

التي يجب  الإجراءات  باأن  ون�هت 

ت�فريها لتح�ضني ج�دة حياة املراأة هي 

مت�افرة من خالل اخلطة ال�طنية التي 

اأطلقها املجل�س الأعلى للمراأة للنه��س 

اإىل  البحرين، م�ضرية  باملراأة يف مملكة 

اأنه يجب ال�ضتمرار يف تفعيلها بتعاون 

وتكاتف اجلميع من اأجل حت�ضني ج�دة 

حياة املراأة.

وبينت باأن ت�ضخي�س املر�س يعتمد 

للمر�س،  العائلي  وال�ضجل  العمر  على 

الل�اتي  الن�ضاء  على  يجب  اأنه  كما 

ال�ضهرية،  الدورة  عنهن  انقطعت 

اختيار ي�م واحد �ضهرًيا لعمل الفح�س 

املراأة  �ضع�ر  حال  ويف  للثدي،  الذاتي 

من  لها  لبد  ورم  ب�ج�د  الفح�س  عند 

اللج�ء مبا�ضرة اإىل طبيب العائلة ومن 

اإىل املراكز املتخ�ض�ضة لعمل  ثم حت�ل 

الفح��ضات الالزمة للت�ضخي�س.

ال�عي  زيادة  يجب  باأنه  ون�هت 

ح�ل مر�س �ضرطان الثدي لدى الأمهات 

قبلهن  من  الت�عية  تقدمي  وكيفية 

لبناتهن ال�ضغريات، من خالل تثقيفهن 

والدورات  الت�عية  باملحا�ضرات 

هذا  التعامل مع  كيفية  املتخ�ض�ضة يف 

املر�س  اأثناء  الإ�ضابة ويف  قبل  املر�س 

وبعد الت�ضايف، ولبد اأن تك�ن الأم هي 

املعل�مات  ل�ضتقاء  ال�ضحيح  امل�ضدر 

على  احل�ض�ل  عن  بعيًدا  لبناتها، 

معل�مات خاطئة عرب خمتلف املن�ضات 

الإلكرتونية.

د. كوثر �لعيد



يف مكتبة الأيام »الك�شكول« 

تد�شني اإ�شدارات مهدي عبداهلل »نكهة املا�شي« و»ق�ش�ص جدحف�شية«

الأيام  مكتبة  اأقامت 

تد�شني  حفل  »الك�شكول« 

واملرتجم  القا�ص  اإ�شدارات 

»نكهة  عبداهلل  مهدي 

و»ق�ش�ص  املا�شي« 

ح�شر  حيث  جدحف�شية«، 

الكتاب  من  عدد  احلفل 

واملثقفني والأ�شدقاء.

مكتبة  تبارك  وبدورها 

للمرتجم  »الك�شكول«  الأيام 

له  متمنية  عبداهلل،  مهدي 

دوام التوفيق والنجاح.

ت�شوير: ح�شن قربان

النادي امللكي للجولف يتربع لأطفال 

مر�شى ال�شرطان عرب مبادرة »ابت�شامة«

موؤخًرا  للجولف  امللكي  النادي  نظم 

مع  بالتعاون  الفعاليات  من  �شل�شلة 

اجلمهور،  من  وعدد  والرعاة  الأع�شاء 

ل�شالح  بريعها  التربع  بهدف  وذلك 

الأطفال مر�شى ال�شرطان يف البحرين من 

خالل مبادرة »ابت�شامة«.

امل�شتقبل  جمعية  رئي�ص  اأعرب  وقد 

ال�شبابية التي تتبع لها مبادرة »ابت�شامة« 

�شكر  عن  الزياين  عبدالرحمن  �شباح 

واأع�شاء  لرئي�ص  »ابت�شامة«  مبادرة 

النادي امللكي للجولف وجميع امل�شاركني 

اأن  موؤكًدا  املبادرة،  دعم  فعاليات  يف 

هذه  لتطوير  ال�شتعداد  اأمت  على  املبادرة 

ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي يحقق النادي 

م�شوؤوليته  من  كبرًيا  جانًبا  خاللها  من 

دعم  يف  وت�شهم  جهة،  من  الجتماعية 

مملكة  يف  ال�شرطان  مر�شى  الأطفال 

جانبه،  ومن  اأخرى.  جهة  من  البحرين 

املدير  جرياغتي،  كري�شتوفر  ال�شيد  اأ�شاد 

بجهود  للجولف،  امللكي  للنادي  العام 

كيث  ال�شيد  النادي  كابنت  وهم  الأع�شاء 

دن،  دني�ص  ال�شيدة  والكابنت  وات�شون، 

ونائب الكابنت الدكتور عبدالعزيز يو�شف، 

ها�شيت،  جوانا  ال�شيدة  الكابنت  ونائبة 

وبنك  ال�شالم،  مل�شرف  ال�شكر  وجه  كما 

لأنظمة  ر�شا  و�شركة  الوطني،  البحرين 

الياقوت،  جزيرة  وموؤ�ش�شة  النظافة، 

امللكية  )الكلية  الطبية  البحرين  وجامعة 

 ESBI وموؤ�ش�شة  اإيرلندا(،  للجراحني يف 

على  اإل  اإت�ص  دي  و�شركة  الدولية، 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شخية ودعمهم  تربعاتهم 

العديد من املتربعني والرعاة الآخرين.

»مودا مول« يد�شن حملة »متحدون يف الأمل« لدعم الوعي ب�شرطان الثدي
ينظم مودا مول ونخبة من املتاجر الذين يدعمون جهود مكافحة �شرطان 

لدعم  الأموال  وجمع  الثدي  ب�شرطان  الوعي  لزيادة  منهم  حماولة  يف  الثدي 

مكافحة هذا املر�ص لهذا العام بال�شراكة مع كل من جمعية »ثينك بينك« وجمعية 

البحرين ملكافحة ال�شرطان و»مانا كافيه« وهو مقهى نباتي �شحي يقع يف مودا 

مول. 

 وكجزء من هذه احلملة التوعوية، �شيطلب مودا مول من الزوار واملت�شوقني 

الثدي  �شرطان  مر�ص  يحاربن  ممن  العائلة  اأفراد  اأو  الأ�شدقاء  اأحد  تر�شيح 

التدليل، فقام مودا مول بتقدمي جتربة فريدة وفخمة  للح�شول على يوم من 

لهم عرب التو�شيل من واإىل املجمع يف �شيارة اأ�شتون مارتن فخمة يقودها �شائق 

، ويوم من عالجات التجميل الفاخرة برعاية ما�شرت هدز اأب بيوتي، ووجبة 

�شحية من مانا كافيه. و�شتمنح هذه التجربة الرائعة ملحاربة �شرطان الثدي 

وال�شخ�ص الذي قام بالرت�شيح.

 وبهذه املنا�شبة، علق كري�ص جيب�شون نائب املدير العام ملركز البحرين 

الثدي  �شرطان  من  الوقاية  رحلة  »تبداأ  قائالً:  مول  ومودا  العاملي  التجاري 

بالتوعية املبكرة، ونحن يف مودا مول نعتقد اأنه من م�شوؤوليتنا املجتمعية دعم 

املجتمع وزيادة الوعي من خالل التوافق مع الق�شايا املجتمعية مثل التي تتبناها 

ثينك بينك وجمعية البحرين لل�شرطان لزرع الأمل لالأفراد وجهودهم يف مكافحة 

ورئي�شة  موؤ�ش�شة  �شرباكل  الدكتورة جويل  علقت  املنا�شبة  وبهذه  ال�شرطان«. 

جمعية ثينك بينك البحرين قائلة: »على مدى ال�شنوات 18 املا�شية، تعاونت 

جمعية ثينك بينك و�شاركت مع اأع�شاء املجتمع ممن يوؤيدوننا وي�شاعدوننا يف 

قيادة مهمتنا وروؤيتنا، فيما نوا�شل البحث عن الثغرات التي ميكننا دعمها والتي 

تتما�شى مع اأهم ركائزنا«.
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»لولو« يحتفل بال�شداقة البحرينية الهندية

احتفل لولو هايرب ماركت، اأحد اأكرب �شركات البيع 

بالتجزئة يف املنطقة التي لها جذور يف الهند، بالذكرى 

مع  املعا�شرة  الهندية  البحرينية  للعالقات  اخلم�شني 

احتفالت كبرية.

د.  البحرين  لدى  الهند  �شفري  الحتفال  وافتتح 

جممع  يف  املهرجان  اأقيم  حيث  �شريفا�شتافا،  بيو�ص 

الدانة، وا�شتمل على عرو�ص ترويجية لل�شلع الهندية 

والبحرينية. 

على   %50 اإىل  ت�شل  خ�شومات  هناك  و�شتكون 

واملواد  البقالة  مثل  املنتجات  من  متنوعة  جمموعة 

الفواكه،  ذلك  يف  مبا  الغذائية،  وغري  الغذائية 

املجمدة،  واملنتجات  املربدة،  واملنتجات  واخل�شروات، 

ومنتجات الألبان، والأمتعة، والأزياء.

»stc البحرين« تتعاون مع »كارفور«

 لدعم »اأ�شجار من اأجل احلياة« يف البحرين

الرائدة  البحرين«،   stc« �شركة  وقعت 

مذكرة  الرقمية،  التكنولوجيا  عامل  يف 

من  »اأ�شجار  الت�شجري  حملة  لدعم  تفاهم 

اأجل احلياة« بالتعاون مع »كارفور«، التي 

الفطيم« يف مملكة  »ماجد  وتديرها  متلكها 

البحرين، اإذ ياأتي هذا التعاون لدعم مملكة 

الت�شحر  من  للحد  جهودها  يف  البحرين 

ودرجات احلرارة املرتفعة والتلوث البيئي، 

حيث �شي�شمل هذا التعاون زراعة الأ�شجار 

امل�شاحات  لزيادة  خمتلفة  مناطق  يف 

ا�شتدامة  اأكرث  بيئة  اإىل  للو�شول  اخل�شراء 

يف مملكة البحرين.

وتعليًقا على هذه ال�شراكة، قال رئي�ص 

 stc« عمليات ال�شئون احلكومية يف �شركة

البحرين« ال�شيخ زياد بن في�شل اآل خليفة: 

»ي�شعدنا ان�شمام كارفور كاإحدى ال�شركاء 

الوطني،  امل�شروع  هذا  يف  معنا  للتعاون 

امل�شاحات  زيادة  على  مًعا  �شنعمل  حيث 

اخل�شراء يف اململكة. كما يعترب هذا التعاون 

التي  الوطنية  لل�شراكة  اأ�شا�شية  ركيزة 

تطمح اإىل املحافظة على البيئة وا�شتدامتها 

يف البحرين«.

هاو�شكن�شت،  لورنت  قال  جانبه  ومن 

الفطيم  لدى »ماجد  البحرين  كارفور  مدير 

من  كجزء  موقعنا  من  »انطالًقا  للتجزئة«: 

املرافق التابعة ل�شركة ماجد الفطيم، نعمل 

وم�شوؤولة  م�شتدامة  معايري  اإر�شاء  على 

وذلك ظاهر يف  لأعمالنا،  ذاتي  اكتفاء  ذات 

جهودنا امل�شتمرة ل�شتك�شاف طرق جديدة 

لتنفيذ عملياتنا باأ�شلوب يت�شم بامل�شوؤولية 

يتوافق  الذي  الأمر  والجتماعية،  البيئية 

مع ا�شرتاتيجية املح�شلة الإيجابية ل�شركة 

اأ�شا�شي  ب�شكل  تركز  والتي  الفطيم،  ماجد 

والنبعاثات  املياه  ا�شتهالك  تخفي�ص  على 

الكربونية. وكما هي احلال دائًما، �شنوا�شل 

نقدم  التي  املجتمعات  دعم  على  عملنا 

خدماتنا لها والنهو�ص بها، من خالل تنمية 

املواهب املحلية«.
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 البحرين تدين هجوم الحوثي 
على باب المندب بزورقين مفخخين

أدان��ت وزارة الخارجية بش��دة الهجوم اإلرهاب��ي الذي نفذته 
مليشيا الحوثي اإلرهابية بزورقين مفخخين على باب المندب 
وجن��وب البحر األحمر، ف��ي انتهاك صري��ح للقوانين الدولية، 
والذي يعكس إصرارها بش��كل ممنه��ج ومتعمد على تهديد 
حركة المالحة البحرية وزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة.

وأش��ادت ال��وزارة بجهود ق��وات التحالف لدعم الش��رعية في 
اليمن التي تمكنت من تدمير الزورقين، فإنها تدعو المجتمع 
الدول��ي إلى ضرورة التكاتف لردع ه��ذه االنتهاكات المتكررة 

والتي تهدف إلى عرقلة حركة المالحة البحرية.

 وزير المواصالت يشارك 
بمعرض السكك الحديدية 2021

ش��ارك وزير المواصالت واالتص��االت كمال أحمد، في معرض 
ومؤتمر الش��رق األوسط للس��كك الحديدية 2021 الذي أقيم 
في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، برعاية سمو الشيخ 
منص��ور بن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
شؤون الرئاس��ة وبالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، 
لبحث س��بل تعزي��ز التع��اون. ويه��دف المؤتمر إل��ى إتاحة 
الفرصة للحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل الممارسات 
ف��ي مج��ال األنظم��ة والش��بكات ونظ��م النقل المس��تدامة 
بما يتناس��ب م��ع الرؤى والطموح��ات المس��تقبلية لمنطقة 
الش��رق األوس��ط، وأفريقيا وآس��يا باإلضافة إلى وضع خطط 
وبرام��ج تعاون مش��ترك لالرتقاء بمس��تقبل قطاعات النقل.  
واس��تقطبت الفعالية قرابة 4 آالف مشارك و300 عارض من 
مختل��ف دول العالم، وأكث��ر من 200 متح��دث، وتبرز أهمية 
المعرض كونه منطلقًا للتعرف عل��ى التكنولوجيا المتطورة 
في قطاعات النقل والس��كك الحديدية وفرصة لتبادل األفكار 
بي��ن الدول للتع��رف على آلي��ات تطوير العمل المتس��ق مع 

طموحات المرحلة المقبلة. 
وعل��ى هامش الفعالية، عق��دت عدة اجتماع��ات مع كل من 
وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
س��هيل المزروعي، ووزير النقل بالمملكة العربية السعودية 
صالح الجاس��ر. كما تم عقد اجتم��اع مع المدير العام ورئيس 
مجل��س المديري��ن بهيئة الط��رق والمواص��الت - المفوض 
العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة مطر 
الطاي��ر، وتم خالل المقابالت بحث عدة موضوعات تهم وضع 
أطر التعاون المش��ترك وتبادل الخبرات فيما بينها، باإلضافة 
إلى التعاون األخوي المش��ترك في مج��ال النقل والمواصالت 
واالس��تفادة من خبرات الدول الشقيقة في مجال االستشارات 
وتهيئ��ة البني��ة التحتية لمش��اريع القطارات ف��ي المنطقة، 
واختيار الش��ركات الرائدة في مج��االت التصنيع والتكنولوجيا 

الحديثة. 
كم��ا تم عقد اجتماع م��ع مدير عام الهيئ��ة العامة للطيران 
المدن��ي بدول��ة اإلمارات العربية المتحدة س��يف الس��ويدي، 
لبحث ع��دة موضوعات تهم العمل المش��ترك بي��ن البلدين 
الش��قيقين، وس��بل التع��اون واالرتق��اء بالخط��ط والبرامج 

المتعلقة في هذا المجال.

التوظيف األمثل لكافة الموارد والتحقق من سالمة أوجه اإلنفاق

 دور مهم يضطلع به »ديوان الرقابة«
في أداء مسؤولياته على الوجه األكمل

محمد بن أحمد: أعمال الرقابة شملت القطاعات 
االقتصادية واالجتماعية والخدمية والصحية والبيئية

العاهل يتسلم تقرير الديوان 2021/2020

 الملك: »ديوان الرقابة« يطبق أعلى 
درجات النزاهة والمهنية والشفافية

أثنى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
عل��ى الجه��ود الطيبة الت��ي يبذلها رئي��س ديوان 
الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية والك��وادر العاملة فيه، 
منوهًا بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في 
إطار المحافظ��ة على المال العام والتوظيف األمثل 
لكاف��ة الموارد والتحقق من س��المة أوجه اإلنفاق، 
ف��ي ظل الحرص على تطبيق أعل��ى درجات النزاهة 
والمهنية والشفافية تحقيقًا للمصلحة العامة وبما 

يعود بالخير على الوطن والمواطن.
جاء ذلك، خالل اس��تقبال جاللته، في قصر الصخير 
أم��س، معالي الش��يخ أحم��د بن محم��د آل خليفة 
رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية، حيث رفع إلى 
جاللته تقرير الديوان الثامن عش��ر للسنة المهنية 
)2021/2020(. وأش��اد جاللته بالدور المهم الذي 
يضطلع ب��ه ديوان الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية في 
أداء مس��ؤولياته على الوجه األكمل، والحفاظ على 
استقاللية عمله بما يسهم في تحسين أداء وزارات 
الدول��ة ومؤسس��اتها، وضمان الوص��ول إلى أعلى 

مس��تويات اإلنتاجي��ة والكف��اءة والتوظيف األمثل 
لكافة الموارد تحقيقا للمصلحة العامة.

م��ن جهته، أك��د معالي الش��يخ أحمد ب��ن محمد 
آل خليف��ة، أن م��ا تحقق لدي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلداري��ة من تطور ونماء منذ إنش��ائه، يعود إلى 
الدع��م المتواص��ل والتوجي��ه الس��ديد والرعاي��ة 
الكريم��ة التي يحظى بها م��ن لدن صاحب الجاللة 
عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه، كما أطلع 
معاليه جالل��ة الملك المفدى عل��ى خطط وبرامج 
التطوير المس��تقبلية للديوان والتوسع في تقديم 
الخدم��ات الرقابية وخاصة الحديث منها كالتدقيق 
االستقصائي، والتحول الّرقمي واالستخدام الفّعال 

للتكنولوجيا.
وأش��ار إلى أن أعم��ال الرقابة الت��ي أنجزها ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية ش��ملت مختلف القطاعات 
والصحي��ة  والخدمي��ة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
والبيئية، حيث قام بتنفيذ المهام الرقابية األفقية 
على المواضيع اإلستراتيجية وذات األهمية في ظل 

مستجدات جائحة كورونا )كوفيد19(.

 الزايد: تعديل »تنفيذية قانون
الخدمة المدنية« يعزز تجربة الخدمات

أش��اد رئيس جهاز الخدم��ة المدنية 
أحمد الزايد، بالقرار الصادر عن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل بتعدي��ل بعض 
لقانون  التنفيذي��ة  الالئح��ة  أح��كام 
الخدم��ة المدنية الصادر بالمرس��وم 
الص��ادرة   2010 لس��نة   )48( رق��م 
بالقرار رقم )51( لسنة 2012. وأوضح 
أن  تضمن��ت  التعدي��الت  ه��ذه  أن 
يكون الندب لمدة س��نة واحدة قابلة 
للتجدي��د لم��دة أقصاها 3 س��نوات، 
واستثناًء من ذلك يجوز تجديد الندب 
لمدد ال تزي��د في مجموعه��ا على 3 
أضع��اف هذه المدة وذلك ألداء مهام 
الخدمات المش��تركة، مش��يرًا إلى أن 
ذلك من شأنه تعزيز تجربة الخدمات 

المش��تركة التي أثبت��ت نجاحها من 
خالل تطبيق وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني للخدمات المالية المشتركة. 

وبين أن تعديالت الالئحة التنفيذية 
لقان��ون الخدم��ة المدني��ة تضمنت 
أيضًا ج��واز تطبي��ق سياس��ة العمل 
عن ُبعد خارج مكان العمل وذلك في 
الوظائف التي يمك��ن تأدية مهامها 
ع��ن ُبعد، وفق��ًا لما تقدره الس��لطة 
المختصة بعد موافقة الجهاز، مضيفًا 
أنه يمكن تطبيق سياسة العمل عن 
ُبعد في حاالت الظروف االس��تثنائية 
لتحقيق أغ��راض احترازي��ة وفقًا لما 
المعني��ة، ويص��در  الجه��ات  تق��رره 
جه��از الخدم��ة المدني��ة التعليمات 
الالزم��ة لنظام عم��ل الموظفين عن 
بعد ويلت��زم الموظف في ذلك بكافة 
المفروضة علي��ه قانونًا  االلتزام��ات 
بما ال يتعارض مع طبيعة العمل عن 

ُبعد.

ون��وه بأن البحرين كانت س��باقة في 
تطبيق سياس��ة العمل عن بعد حيث 
ت��م تطبيقه��ا ألول م��رة ف��ي العام 
2019، وخالل جائحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19( بلغت نس��بة الموظفين 
العاملين عن بعد 70% حيث اس��تمر 
س��ير العمل الحكوم��ي دون انقطاع 

طوال فترة الجائحة.
وأك��د الزايد بأن سياس��ة العمل عن 
ُبعد ته��دف إل��ى خلق الت��وازن بين 
مصلحة العم��ل واحتياجات الموظف، 
باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية وسرعة 
تقدي��م الخدمات، والتمي��ز واالبتكار 
كاف��ة  مثمن��ًا  الحكوم��ي،  بالعم��ل 
الجه��ود المبذول��ة في ه��ذا الصدد 
من أج��ل االرتقاء بالعم��ل الحكومي 

وتطوير جودته ومخرجاته.

أحمد الزايد 

 الحسن: االستمرار في تطوير
األجهزة األمنية ورفع كفاءة أدائها

أش��ار رئي��س األمن الع��ام الفريق 
طارق الحس��ن إل��ى توجيهات وزير 
الداخلي��ة لالس��تمرار ف��ي تطوي��ر 
كف��اءة  ورف��ع  األمني��ة  األجه��زة 
أدائها، السيما فيما يتعلق ببرامج 
التدريب والتجهيز بأحدث المعدات 
والتقنيات، واالس��تفادة من خبرات 
وتجارب ال��دول المتقدمة في هذا 

الجانب
ج��اء ذلك، خ��الل اس��تقباله أمس، 
وف��دًا من موظفي مجلس الش��يوخ 
المتح��دة  بالوالي��ات  والن��واب 
األمريكية، بحضور مس��اعد رئيس 

األم��ن الع��ام لش��ؤون العملي��ات 
والتدري��ب العميد الرك��ن الدكتور 
الش��يخ حمد بن محم��د آل خليفة، 
للتخطي��ط  المس��اعد  والوكي��ل 
عبداهلل  العميد محم��د  والتنظي��م 

الحرم.
وأك��د رئي��س األمن الع��ام أهمية 
مث��ل ه��ذه اللق��اءات ف��ي تعزي��ز 
بين  القائ��م  والتع��اون  التنس��يق 
البلدين الصديقين، حيث استعرض 
الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية 
ف��ي س��بيل حف��ظ األم��ن وتعزيز 
االستقرار، بجانب الخطط والبرامج 

وتحدي��ث  تطوي��ر  إل��ى  الرامي��ة 
والس��المة  األمني  العمل  مج��االت 
العامة، موضحا الدور الذي تضطلع 
ب��ه ش��رطة خدم��ة المجتم��ع في 
سبيل تعزيز الش��راكة المجتمعية 

والمحافظة على أمن المجتمع.
وتم خالل اللقاء بحث س��بل وآليات 
تطوير التعاون األمني بين مملكة 
البحري��ن والوالي��ات المتح��دة في 
إط��ار العمل على تعزي��ز العالقات 
الثنائي��ة إضاف��ة إل��ى بح��ث عدد 
م��ن الموضوع��ات ذات االهتم��ام 

المشترك. رئيس األمن العام 

انطالق المؤتمر العربي للتقاعد نوفمبر المقبل
 16 يوم��ي  البحري��ن  تس��تضيف 
المؤتم��ر  المقب��ل،  نوفمب��ر  و17 
وال��ذي   ،2021 للتقاع��د  العرب��ي 
 30 بمش��اركة  افتراضي��ًا  س��يعقد 
متحدث��ًا عالميًا وإقليمي��ًا، يغطون 
المتعلقة بصناعة  الجوان��ب  جميع 
برعاية  وذل��ك  التقاع��د،  وش��ؤون 
رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة 
رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 
عبدهلل آل خليفة، تحت شعار: »كيف 
يجب أن تكون أنظم��ة التقاعد في 
العال��م العرب��ي للخمس��ين عام��ًا 

القادمة؟«.
ويرك��ز المؤتمر عل��ى الموضوعات 
التقاع��د  بأنظم��ة  الخاص��ة 
والتأمين��ات االجتماعي��ة، بم��ا في 
ذلك تصميمه��ا والمزايا التأمينية 
وإصالحاتها واس��تدامتها وتغطية 
لمختل��ف الفئات الس��كانية وإدارة 
االستثمار والتكنولوجيا »الرقمنة«. 

وس��يتحدث وزير المالية بجمهورية 
مص��ر العربي��ة الش��قيقة الدكتور 
محم��د معي��ط، ال��ذي كان معني��ا 
س��نوات طويلة بقطاع التقاعد في 
مص��ر، ح��ول توقعات��ه للتطورات 
التي سوف تطرأ على قطاع التقاعد 
مس��تقباًل.  العرب��ي  العال��م  ف��ي 

وسيعلن البنك الدولي أيضًا النتائج 
لتقري��ر  الرئيس��ية  والتوصي��ات 
والحماي��ة  الوظائ��ف  »مس��تقبل 
االجتماعي��ة في الش��رق األوس��ط 
ال��ذي   »2021 إفريقي��ا  وش��مال 
س��يصدر قريب��ًا، والذي يه��دف إلى 
تحوي��ل أزم��ة جائح��ة كورون��ا إلى 
فرصة لإلصالح، حيث إن هذا التقرير 
الصل��ة  وثي��ق  الجدي��د  اإلقليم��ي 

بموضوع المؤتمر وجمهوره.
باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، فإن مؤش��ر 
ميرس��ر  لمعهد  العالمي  التقاع��د 
دخ��ل  ال��ذي   ،)Mercer CFA(
عامه الثالث عش��ر، وال��ذي يقيس 
أنظم��ة التقاع��د في 39 بل��دًا، بما 
الس��عودية  العربية  المملكة  فيها 
المتح��دة،  العربي��ة  واإلم��ارات 
سيس��تعرض تقريره السنوي الذي 
ينش��ر أواخر أكتوب��ر الحالي ضمن 

أعمال المؤتمر. 
ويس��تخدم المؤش��ر أكث��ر من 50 

معي��ارًا لتقيي��م أنظم��ة التقاع��د، 
وتم��ت توس��عة المؤش��ر ليغطي 
ما يق��رب من ثلثي س��كان العالم. 
وس��يتم ع��رض النتائج الرئيس��ية 
له��ذا العام خالل أعم��ال المؤتمر، 
بال��دول  يتعل��ق  فيم��ا  وخاص��ة 
العربي��ة. وأك��د رئي��س المؤتم��ر 
إبراهيم خلي��ل أن المؤتمر خصص 
لمناقش��ة  جلس��ة  الع��ام  ه��ذا 
واألخط��ار  الس��كانية  االتجاه��ات 
بالش��يخوخة  المرتبط��ة  المالي��ة 
وصنادي��ق التقاعد، وه��ذا موضوع 
حيوي ومهم يطرح للمرة األولى في 
العالم العربي. وأضاف أن ما يجعل 
هذا الح��دث مميزًا بي��ن مؤتمرات 
التقاع��د العالمي��ة ه��و مش��اركة 
جمي��ع الجه��ات الفاعلة الرئيس��ة 
ف��ي القطاع، بما ف��ي ذلك صناديق 
االقتصادية  والمؤسس��ات  التقاعد 
الدولية ومدي��رو األصول والصناعة 

المالية.

الشيخ محمد بن عبداهلل ٓال خليفة



أكدت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح 
نجاح البحرين ف��ي تحقيق اإلنصاف 
الصح��ي ف��ي ظ��ل جائح��ة كورونا 
)كوفي��د 19( من خ��ال توفير كافة 
خدم��ات الفح��ص والع��اج بصورة 
مجانية للمواطنين والمقيمين على 
حد س��واء، وتوفير اللقاحات بصورة 
مجاني��ة للجميع م��ع إتاحة الفرصة 
الختي��ار ن��وع اللقاح ال��ذي يرغبون 
بتلقي��ه، مبينة بأن هذا النجاح كان 
نجاحًا لنظام وطن��ي يعمل كل فرد 
فيه من أجل مصلحة اآلخرين تحت 

ظل القيادة الحكومية الرشيدة.
جاء ذلك خال مش��اركتها أمس في 
الحلقة النقاش��ية »حول إعادة البناء 
على نح��و أفضل تحقي��ق اإلنصاف 
الصحي في إقليم شرق المتوسط«، 
أهمية  اس��تعرضت خاله��ا  والتي 
النه��ج الحكومي التنموي الش��امل 
في الوصول لغاي��ة الصحة للجميع 
وبالجميع، وذلك على هامش أعمال 
ال��دورة الثامن��ة والس��تين للَّجن��ة 
اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية 
المتوس��ط والت��ي تعق��د  لش��رق 
بش��كل افتراضي خ��ال الفترة من 

11 إلى 14 أكتوبر.
المدي��ر  دع��وة  الصال��ح  وثمن��ت 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
لش��رق المتوس��ط الدكت��ور أحمد 
الحلقة  ف��ي  للمش��اركة  المنظ��ري 
النقاشية وللبروفيسور السير مايكل 
مارم��وت، وإلى كافة أعض��اء لجنة 

للصح��ة  االجتماعي��ة  المح��ددات 
ف��ي إقليم ش��رق المتوس��ط، على 
عم��ل  ف��ي  الثرّي��ة  إس��هاماتهم 
اللجن��ة منذ إنش��ائها وحتى إصدار 
التقرير المتضمن النتائج الرئيسة 
والتوصي��ات. وبينت ف��ي مداخلتها 
ملحوظ��ة  تفاوت��ات  هن��اك  أن 
ف��ي الصحة بي��ن البلدان، بس��بب 
ويعيش��ون  يولدون  الت��ي  الظروف 
ويش��يخون به��ا حيث أنها ليس��ت 
السياس��ية  والتغّيرات  متش��ابهة، 
واالقتصادي��ة والبيئي��ة التي تطرأ 
عل��ى كل بل��د ليس��ت متجانس��ة، 
مبينة أّن للرعاية الصحّية دور مهم 
تلعبه في تحقيق العدالة الصحية، 
وه��ي وحدها ال تمُل��ك الُقدرة على 
تحسين جميع المحددات المتعّددة 
منوهة  بأس��ِره،  للمجتمع  للصح��ة 
بأنه ل��ن تتمكن الدول من امتاك 

القدرة عل��ى معالجة التفاوتات في 
المحددات االجتماعية للصحة إال إذا 
تبنت حكوماتها سياس��ات تنموية 
ش��املة تعمل وفق مب��ادئ متفق 
عليها، تُصّب في مجملها في اتجاه 

رفاهية وتنمية شعوبها كافًة. 
التزم��ت  البحري��ن  أن  وأوضح��ت 
السياس��ات  ه��ذه  وف��ق  بالعم��ل 
الرؤي��ة  خ��ال  م��ن  والمب��ادئ 
االقتصادي��ة 2030 الت��ي وضع��ت 
مس��ارًا واضحًا للتطوي��ر والتنمية، 
وعكس��ت في جوهرها هدفًا أساسيًا 
مشتركًا يتمّثل في بناء حياة أفضل 
لكافة المواطنين يرتكز على ثاثة 
مبادئ توجيهية أساسية والمتمثلة 
في االستدامة والعدالة والتنافسية، 
مبينة أن ه��ذه الرؤي��ة التي جاءت 
بع��د أربع س��نوات م��ن المباحثات 
المكّثف��ة مع مجموعة واس��عة من 

ق��ادة الرأي ف��ي القطاعي��ن العام 
والخ��اص، إل��ى جان��ب مؤسس��ات 
استش��ارية وهيئات عالمية، أكدت 
الرش��يدة  القي��ادة  الت��زام  عل��ى 
بمح��ددات تمثل��ت بوض��ع خطط 
مستقبلية طويلة األجل يراعى فيها 
إش��راك كافة القطاع��ات الحكومية 

وغير الحكومية واألكاديمية.
وأش��ارت إل��ى ع��دد م��ن األمثل��ة 
المتمي��زة ح��ول ه��ذا الن��وع م��ن 
الش��راكة مث��ل تش��كيل ع��دد من 
اللجان الوطنية برئاسة صناع القرار 
من مختلف القطاعات لتحقيق عدد 
من األهداف والغاي��ات التي تصّب 
بص��ورة مباش��رة أو غي��ر مباش��رة 
عل��ى صح��ة ورفاهي��ة المواطني��ن 
الوطني��ة  كاللجن��ة  والمقيمي��ن 
الس��ارية،  غير  ال�م��راض  لمكافحة 
واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، 
لمكافحة متازمة  الوطنية  واللجنة 
النقص المناعي المكتسب )اإليدز(، 

واللجنة الوطنية للطفولة وغيرها.
المب��ادرات  م��ن  ع��ددًا  وذك��رت 
المجتمعي��ة التي يت��م من خالها 
تعزيز الشراكة المجتمعية من أجل 
الحد من التفاوت��ات في المحددات 
االجتماعية للصح��ة ومنها: برنامج 
المدينة الصحي��ة، والذي يعد مثال 
متمي��ز للعمل متع��دد القطاعات، 
منوه��ة بإع��ان منظم��ة الصح��ة 
العالمية لمدينة المنامة ك�»مدينة 

صحية«.
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رفد السوق بمشاريع نوعية يعكس االرتياح تجاه السياسات الحكومية.. خالد بن عبداهلل:

 شركات التطوير العقاري المحلية 
أثبتت التزامها تجاه المستثمرين رغم الجائحة

أكد الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، نائب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 
والبنية التحتية، أنه على الرغم من الظروف االستثنائية 
الصعب��ة التي ش��هدها العالم، بما في ذل��ك البحرين، 
بسبب التداعيات الس��لبية التي خلفتها جائحة فيروس 
كورون��ا )كوفيد 19(، إال أن ش��ركات التطوي��ر العقاري 
المحلية أثبتت التزامها تجاه المشترين والمستثمرين 

من خال تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
وأض��اف أن رفد الس��وق العقارية في ظل مس��يرة البناء 
والتنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة 
حض��رة صاحب الجالة عاهل الباد المفدى، ومس��اندة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بمشاريع نوعية وإس��تراتيجية واعدة، يعكس المستوى 
المتق��دم من الثق��ة التي يحظ��ى بها قط��اع التطوير 

العقاري من قبل المطور والمستثمر على حد سواء.
وق��ال ل��دى زيارت��ه منطق��ة »بحري��ن هارب��ور«: »إن 
البحرين ش��هدت خال األع��وام الماضية طفرة حضرية 
وعمرانية ملحوظة س��اهمت في ازدياد مشاريع التطوير 
ا ونوعًا، ووفرت حلواًل إس��كانية للراغبين في  العقاري كمَّ
اس��تغالها إما في الس��كن الخاص أو االستثمار؛ نتيجة 
للسياس��ات الحكومية المشجعة والمطمئنة، والمحمية 
ف��ي الوقت نفس��ه بغط��اء قانون��ي محكم ممث��ًا في 
معالجة مش��اريع التطوير العقاري المتعثرة وفق آليات 
وإجراءات تش��ريعية صارمة، وتع��زز ذلك بفضل صدور 
قان��ون تنظيم القط��اع العقاري في ع��ام 2017، والذي 
عمل على تش��كيل مامح القطاع وإع��ادة هيكلته وفق 

أفضل الممارسات، وتحصينه ضد ثغرات الماضي«.

وكان الش��يخ خال��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة زار منطقة 
»بحرين هارب��ور« التي تضم مش��روعي هاربر هايتس 
وهارب��ر رو، التابعي��ن لش��ركة جي إف إت��ش العقارية، 
تلبي��ة لدعوة تلقاه��ا من رئيس مجلس إدارة الش��ركة 
هش��ام الريس، والذي كان في مقدمة مس��تقبليه لدى 
وصوله إلى موقع المشروع، إلى جانب الرئيس التنفيذي 

للمص��رف الخليج��ي التجاري س��طام القصيبي، والعضو 
المنتدب لدى »جي إف إتش العقارية« ماجد الخان.

د الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة مرافق المشروع،  وتفقَّ
واستمع إلى ش��رح حول مكوناته ونسب اإلنجاز، مشيدًا 
بالجهود التي بذلتها الشركة الستكمال أعمال المرحلة 
األولى من مشروع هاربور هايتس بمتابعة حثيثة وعن 

كثب من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 
التحتية خال الفترة الماضية.

وق��ال: »على الرغم م��ن الظروف االس��تثنائية الصعبة 
التي ش��هدها العال��م، بما ف��ي ذلك البحرين، بس��بب 
التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، 
إال أن ش��ركات التطوي��ر العق��اري المحلي��ة أخذت على 
عاتقه��ا طرح مزي��د من المش��اريع الجاذب��ة والمعززة 
لس��معة القطاع والملبية لاحتياجات، على نحو س��اهم 
فيه قطاع األنشطة العقارية وخدمات األعمال في الربع 
الثاني م��ن العام الج��اري بنمو إيجابي حقيقي بنس��بة 
4.7% على أس��اس س��نوي، فيما س��اهم القط��اع ذاته 
بنس��بة 5.3% في النات��ج المحلي اإلجمالي ف��ي الفترة 
ذاتها، بحس��ب المؤش��رات الفصلية التي تنشرها وزارة 

المالية واالقتصاد الوطني بشكل ربعي«.
م رئيس مجل��س إدارة »ج��ي إف إتش  م��ن جانبه، ق��دَّ
العقاري��ة«، الش��كر إل��ى نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
لتش��ريفه بزيارة منطقة »بحرين هاربور« واالطاع على 

المشاريع التي تضمها والتي تنفذها الشركة.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي حظي به مش��روع هاربر 
هايت��س من لدنه طيل��ة الفترة الماضي��ة، والمتابعة 
الحثيثة التي ش��هدها المشروع من قبل اللجنة الوزارية 
للمش��اريع التنموية والبنية التحتية، والتي ساهمت في 
اس��تكمال عملية التسليم إلى المس��تثمرين والماك، 
م��ع الحفاظ ف��ي الوقت ذاته على الج��ودة التي تحرص 
الش��ركة على االلتزام بها، والتي أثمرت عن نيلها لعدة 
جوائز مرموقة ومتخصصة ف��ي قطاع التطوير العقاري 

على مستوى المنطقة.

 الحليبي: عالقات صداقة
 متميزة تجمع البحرين بالبرازيل

التق��ى س��فير البحرين ل��دى جمهورية البرازي��ل االتحادية 
بدر الحليبي، م��ع رئيس مجلس الش��يوخ البرازيلي رودريغو 

باشيكو.
وخ��ال اللق��اء، تم اس��تعراض عاقات الصداق��ة المتميزة 
القائمة بين البحرين وجمهورية البرازيل االتحادية، وس��بل 
تطوي��ر التعاون الثنائي المش��ترك على كافة األصعدة بما 
يعود بالخير والمنفعة على البلدين والش��عبين الصديقين، 
إضافة إلى مناقش��ة عدد م��ن الموضوع��ات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

وكيل الخارجية يلقي محاضرة 
بعنوان: »العالقات متعددة 

األطراف: األمم المتحدة«

ألقى وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون القنصلي��ة واإلدارية 
السفير توفيق أحمد المنصور، محاضرة بعنوان: »العاقات 
متع��ددة األطراف: األم��م المتحدة«، والت��ي عقدت أمس 
عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئ��ي، وحضرها ع��دد من 

الدبلوماسيين من وزارة الخارجية العراقية.
وش��ارك ف��ي الحضور المدي��ر العام ألكاديمي��ة محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية السفير د. منيرة 
بنت خليفة آل خليفة، وعدد من دبلوماسيي وزارة الخارجية.

وخ��ال المحاضرة، أش��اد وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون 
القنصلي��ة واإلدارية بالدور اله��ام والمتميز الذي تضطلع 
ب��ه منظمة األمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وجهودها 
الحثيث��ة التي تبذله��ا من أجل تعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك م��ع مختل��ف دول العال��م في ش��تى المجاالت، 
وأنش��طتها المقدرة في حف��ظ األمن والس��لم الدوليين، 
مس��تعرضًا بإيج��از خبرت��ه العملي��ة وتجارب��ه المهني��ة 
المتعلق��ة بعمل األمم المتحدة، مش��يدًا ب��دور جمهورية 

العراق في األمم المتحدة.
كم��ا ق��دم تعريف��ًا لمعنى العاق��ات متع��ددة األطراف، 
واستعراض عمل الدول بش��كل عام وشراكتها مع العديد 
م��ن المنظم��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة، منوه��ًا بأهمي��ة 
الشراكات الدولية ودورها في تعزيز التعاون مع المنظمات 
بما يحقق األه��داف والتطلعات المنش��ودة ويعود بالخير 

والمنفعة على الجميع.

 وزيرة الصحة: البحرين نجحت 
في تحقيق اإلنصاف الصحي في ظل »كورونا«

»بنفت« تحصد جائزة الحلول المصرفية الذكية 2021
الش��ركة  بنف��ت،  ش��ركة  حصل��ت 
ف��ي  إقليمي��ًا  الرائ��دة  البحريني��ة 
اإللكتروني��ة،  المالي��ة  المعام��ات 
مؤخرًا على جائزة »الحلول المصرفية 
للهوات��ف  تطبيقه��ا  ع��ن  الذكي��ة« 
الذكي��ة »بنف��ت ب��ي«، وذل��ك خال 
للم��دن  البحري��ن  »قم��ة  فعالي��ات 
الذكية« التي أقيم��ت في يومي 10-

11 من شهر أكتوبر الجاري في فندق 
الخليج، تحت رعاية سعادة المهندس 
عصام بن عبداهلل خلف وزير األش��غال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمران��ي. وق��د ت��م إنش��اء جوائ��ز 
البحرين للم��دن الذكية ألول مرة في 
عام 2018 لتكريم أفضل الممارسات 
للحلول الذكية والمستدامة المطبقة 
ف��ي المملكة وتش��جيع اآلخرين على 
واس��تضافت  المس��ار.  ه��ذا  اتب��اع 
النس��خة الخامسة هذا العام أكثر من 
250 ممثًا من مؤسس��ات القطاعين 
العام والخ��اص والمنظمات الدولية، 
بم��ا في ذلك برنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائ��ي وبرنام��ج األم��م المتحدة 

للمستوطنات البشرية.
 وتم منح تطبي��ق »بنفت بي« جائزة 
الحل��ول المصرفي��ة الذكي��ة مقاب��ل 
طرحه لعدة مب��ادرات غير نقدية في 
المملك��ة لتعم��ل عل��ى دع��م النمو 

المس��تدام بعدة طرق من خال بناء 
اقتص��اد أكث��ر أمان��ًا وش��مولية مع 
اعتم��اٍد أق��ل على النقد. كما س��اهم 
التطبي��ق ف��ي تبس��يط المدفوعات، 
مم��ا يتي��ح للمس��تخدمين الوص��ول 
إلى جمي��ع فواتير الخدم��ات الخاصة 
به��م ودفعه��ا ف��ي م��كان واحد من 
خ��ال مي��زة »فواتير« ف��ي التطبيق، 
والتي تش��مل االتص��االت والكهرباء 
والعديد  الخيرية  والجمعي��ات  والماء 
من الفئات األخرى. وقد أسس��ت هذه 
الحل��ول نظام��ًا حديث��ًا، م��ع تمكين 

حديث��ة  ألدوات  المبس��ط  الوص��ول 
للمدفوعات السريعة.

إضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��اهم تطبي��ق 
»بنف��ت ب��ي« ف��ي تقدي��م العدي��د 
من المي��زات المتنوع��ة للمدفوعات 
عب��ر اإلنترنت، بم��ا في ذل��ك الدفع 
باس��تخدام رمز االس��تجابة السريعة 
)QR Code(، وخدم��ة س��ديم للدفع 
ف��ي محط��ات الوق��ود، وخدم��ة مرر 
وادف��ع )Tap and Go(، مم��ا يقل��ل 
من التأثير عل��ى البيئة ويوفر الوقت 
والم��ال والتكالي��ف البيئية من خال 

دفع الفواتير إلكترونيًا. إلى ذلك، فقد 
ق��ام »بنفت بي« بتطوير خيارات دفع 
سلس��ة للتجارة اإللكترونية لتبسيط 
وق��د  التجاري��ة،  األعم��ال  وتش��جيع 
كانت له��ذه الخاصية أهمي��ة بالغة 
أثناء جائحة كورونا، وش��ملت خيارات 
الدفع غير النقدي داخل التطبيق وعبر 
المواقع اإللكترونية للمؤسسات التي 
التج��ارة اإللكترونية،  اعتمدت عل��ى 
مما يسمح لها بإجراء عمليات تجارية 
سلس��ة وقبول المدفوعات بس��هولة 

من المستهلكين أينما كانوا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنفت 
عبدالواح��د الجناحي: »نحن ندرك في 
ش��ركة بنفت أن حلول الدفع الرقمية 
في المدن الذكية تطلق تطورًا مهمًا 
في أماكن المعيش��ة البش��رية. وقد 
س��اهمنا عبر تطوي��ر تطبيق »بنفت 
ب��ي« ف��ي خل��ق اقتص��اد مس��تدام 
ونظ��ام دف��ع بيئي بطريقة رئيس��ية 
يمك��ن للمدفوع��ات الرقمية تحقيق 
عدة أهداف، كأن تجع��ل المدن أكثر 
ماءم��ة للعيش، وتمكي��ن االقتصاد 
غي��ر النق��دي وتوفير تجارب سلس��ة 
للمه��ام اليومي��ة مث��ل التحوي��ات 
المالي��ة اإللكترونية ودف��ع الفواتير، 
ومواق��ف الس��يارات، والخدم��ات عبر 

اإلنترنت لألفراد والشركات«.
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الصحة النفسية: الحفاظ على الصحة النفسية السبيل األمثل للبقاء بصحة جيدة، وتجنب األمراض المزمنة، من خالل ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب القلق، واالبتعاد عن األفكار السلبية، والجلوس مع األشخاص ذوي األفكار 
اإليجابية، واألشخاص الذين يشعر الشخص معهم بالراحة، وطلب المساعدة من األشخاص المقربين في حال الشعور بالقلق والضيق، وتحفيز العقل وتمرينه باستمرار، من خالل األنشطة المفيدة للعقل، وتجنب شرب الكحول، 

واإلقالع عن التدخين، والحفاظ على نظام غذائي صحي متوازن.

معلومة في كبسولة
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تأخر العالج يفاقم االضطرابات

 خديجة العويناتي: اإلناث وطالب الجامعة
والمعلمون األكثر طلبًا للعالج النفسي

كش��فت األخصائية النفسية خديجة 
العوينات��ي ع��ن أن أم��راض القلق 
واالكتئ��اب واإلدمان تع��د من أكثر 
االضطرابات النفس��ية انتش��ارًا في 
وبينه��ا  العرب��ي  الخلي��ج  منطق��ة 
مملك��ة البحرين، موضحة أن اإلناث 
وطالب الجامع��ة والمعلمون األكثر 
طلبًا للعالج النفسي بفعل الضغوط 
الت��ي يتعرض��ون لها، مح��ذرة من 
تأخير ع��الج االضطرابات النفس��ية 

ألنه يضر بصحة الفرد والمتجمع.
وأضافت ف��ي مقابلة م��ع »الوطن« 
بمناس��بة االحتفال باليوم العالمي 
ش��عار  تح��ت  النفس��ية  للصح��ة 
»الرعاية الصحية النفس��ية للجميع: 
لنجع��ل ه��ذا الش��عار واقع��ًا«، أن 
»جائحة كورونا )كوفيد19( تس��ببت 
في انتش��ار أمراض القلق واالكتئاب 
إلى  القه��ري«، منوهة  والوس��واس 
أن اضطراب��ات نقص االنتباه وفرط 
الحركة والتحدي والمعارضة والقلق 
أكثر األمراض النفس��ية شيوعًا لدى 

األطفال.
وكش��فت خديجة العويناتي عن أن 
الفت��رات الزمني��ة لع��الج األمراض 
النفسية تختلف، فيما تبلغ أقل مدة 
المزاجية،  االضطرابات  لعالج  زمنية 
نح��و 6 أش��هر، وف��ي الوق��ت ذاته، 
يس��تمر عالج االضطرابات النفسية 

المزمنة سنين طويلة.
وأش��ارت إلى أنه عل��ى الرغم من أن 
وصم��ة العار الت��ي تالح��ق طالبي 
العالج النفس��ي قلت عن السابق، إال 

أن نظرة المجتمع القاصرة عن فهم 
أهمية العالج النفسي أبرز التحديات 

التي تواجه هذا النوع من العالج.
كب��رى  أهمي��ة  ع��ن  وتحدث��ت 
لالختب��ارات والمقايي��س النفس��ية 
في تش��خيص العالج، الس��يما وأن 
النفس��ية  االضطراب��ات  أع��راض 
متش��ابهة ومتداخل��ة، مح��ذرة من 
أن التأخر في طلب العالج النفس��ي 
يؤدي لتفاقم االضطرابات وصعوبة 
العالج، ألن العالج النفس��ي يتطلب 
الصب��ر واالس��تمرار في الع��الج مع 
المخت��ص، الس��يما وأن الكثير من 
المراجعين يقطعون جلسات العالج 
النفسي قبل إكمال الفترة العالجية. 

وإلى نص المقابلة:
أّي األمراض النفس��ية أكثر انتش��ارًا 

في البحرين؟
- إن اضطراب��ات القل��ق واالكتئ��اب 
واإلدم��ان واالضطراب��ات الذهانية، 
تعد من أكثر االضطرابات 
في  انتشارًا  النفسية 
العربي  الخليج  دول 
ومن بينها مملكة 

البحرين.
األمراض  أكثر  ما 

النفس��ية ضررًا على صحة المريض 
والمجتمع؟

- كاف��ة االضطراب��ات النفس��ية إذا 
ل��م يت��م معالجته��ا عالج��ًا مبكرًا 
وصحيح��ًا يمك��ن أن تس��بب الضرر 
عل��ى صحة الف��رد والمجتمع، وذلك 
ألن االضط��راب النفس��ي يؤثر على 
كافة جوانب حياة الفرد الش��خصية 
المهنية،  أو  واألكاديمية  واألس��رية 
وطاقته وصحته  إنتاجيته  فتضعف 
الجس��دية حت��ى األم��ر ال��ذي يؤثر 
بطبيعة الحال بش��كل س��لبي عليه 
كف��رد وعلى المجتم��ع الذي يعيش 

فيه.
ما أكث��ر الفئ��ات تعرض��ًا لإلصابة 

باألمراض النفسية؟
- كاف��ة الفئات العمري��ة والنوعية 
باالضط��راب  لإلصاب��ة  معرض��ة 
أم  أطف��ااًل  كان��وا  س��واًء  النفس��ي 
مراهقي��ن أم بالغين، وس��واًء كانوا 
رجااًل أو نس��اء، ولكن بااللتفات إلى 
األكثر طلبًا للعالج النفس��ي فيمكن 
الق��ول إنه��م فئ��ة اإلن��اث حيث إن 
لجوءه��ن للعي��ادة النفس��ية أكبر، 
كم��ا يالحظ أن ط��الب الجامعة في 
التخصص��ات الطبي��ة باإلضافة إلى 
العاملي��ن ف��ي القط��اع التعليم��ي 
كالمدرس��ين م��ن الفئ��ات األكث��ر 
طلب��ًا للع��الج النفس��ي أيض��ًا نظرًا 
والمهني��ة  الدراس��ية  للضغوط��ات 

المعرضين لها.
م��ا أب��رز األم��راض واالضطراب��ات 

النفسية الشائعة لدى األطفال؟
النفس��ية  االضطراب��ات   -
األطفال  ل��دى  الش��ائعة 
االضطراب��ات  ه��ي 

النمائي��ة واالضطرابات الس��لوكية، 
االنتب��اه  نق��ص  اضط��راب  مث��ل 
وف��رط الحرك��ة واضط��راب التحدي 
والمعارضة باإلضافة إلى اضطرابات 

القلق.
م��ا ه��ي أب��رز األم��راض النفس��ية 
الت��ي تس��ببت فيها جائح��ة كورونا 

)كوفيد19(؟
- م��ن أكث��ر االضطرابات النفس��ية 
الت��ي ش��اع ظهوره��ا م��ع انتش��ار 
جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
ه��ي اضطرابات التكي��ف المصحوبة 
واضط��راب  واالكتئ��اب،  بالقل��ق 
الوس��واس القه��ري، واالضطراب��ات 
السلوكية لدى األطفال والمراهقين، 
وذل��ك نظ��رًا لتغي��ر أنم��اط الحياة 
االعتيادية وغياب البرامج التعليمية 
والترفيهية التي تحس��ن من الحالة 
المزاجية والنفس��ية لدى هذه الفئة 

العمرية تحديدًا.
بوجه عام.. كم تستغرق أطول فترة 
لعالج المرض النفسي؟ وما هو على 

وجه التحديد؟
- ال يمكن تحديد مدة العالج النفسي 
المس��تغرقة لالضطرابات النفس��ية 
وذل��ك الخت��الف أنواعه��ا وش��دتها 
بحس��ب كل اضط��راب وبحس��ب كل 
مريض، ولكن يمكن القول إنه بوجه 
عام قد يستغرق العالج النفسي ستة 
شهور كأقل مدة زمنية لالضطرابات 
المزاجية وقد يس��تمر لسنين طويلة 

في االضطرابات النفسية المزمنة.
هل ال تزال فكرة التردد على الطبيب 
النفس��ي وصمة ع��ار تضطر بعض 

المرضى إلخفاء هذا األمر؟
المجتمع��ي  الوع��ي  زي��ادة  م��ع   -

بأهمي��ة الصح��ة النفس��ية نجد أن 
وصم��ة الع��ار الت��ي تالح��ق طالبي 
العالج النفس��ي قد أصبحت أقّل من 
الس��ابق، إال أنه��ا مازال��ت موجودة 
وذلك نظرًا للخلط بين االضطرابات 
النفس��ية  واالضطراب��ات  العقلي��ة 
المزاجية، ومن هنا يأتي دور اإلعالم 
ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ي في 
أهمية توضي��ح المفاهيم الصحيحة 
المتعلق��ة بالطب النفس��ي والعالج 
النفسي باإلضافة إلى وقف استخدام 
تجعل  الت��ي  المصطلح��ات  بع��ض 
م��ن طلب العالج النفس��ي أمرًا مثارًا 
للس��خرية أو س��ببًا للتقليل من شأن 

اآلخرين.
كم تبلغ نسبة مس��اهمة االختبارات 
النفسية في عالج األمراض النفسية؟
- لالختب��ارات والمقاييس النفس��ية 

أهمي��ة كبرى ف��ي المس��اعدة على 
التش��خيص وتحديد ش��دة األعراض 
الظاه��رة عل��ى المري��ض، فأعراض 
االضطرابات النفسية غالبًا متشابهة 
البع��ض  بعضه��ا  ف��ي  ومتداخل��ة 
وتس��اهم االختب��ارات النفس��ية في 
التش��خيص الفارق ال��ذي من خالله 
يت��م التع��رف عل��ى أكث��ر األعراض 
وبالتال��ي  المري��ض  ل��دى  ظه��ورًا 
التش��خيص على أساس��ها باإلضافة 
ه��ذه  ظه��ور  درج��ة  تحدي��د  إل��ى 
األعراض وشدتها، وكل ذلك يساعد 
المختص س��واء الطبي��ب أو المعالج 
ف��ي وضع الخطة العالجية النفس��ية 
المناسبة بناء على نتيجة المقاييس.
ما أبرز التحديات التي تواجه العالج 

النفسي؟
- كما ذكرنا في أحد األسئلة أن أكثر 
ما يش��ّكل تحديًا أم��ام برامج العالج 
النفس��ي هو نظ��رة المجتم��ع التي 
رغ��م تحس��نها مازالت قاص��رة عن 
فهم أهمية العالج النفسي والتأثير 
الس��لبي على صحة الفرد الجس��دية 
ف��ي ح��ال إهم��ال الع��الج النفس��ي 
المبك��ر، خاصة أن التأخ��ر في طلب 
العالج النفس��ي ي��ؤدي إل��ى تفاقم 
أعراض االضطراب النفسي وبالتالي 
وصعوبته��ا،  الع��الج  م��دة  ط��ول 
إضافة إلى ذلك فإن العالج النفس��ي 
ف��ي  واالس��تمرار  الصب��ر  يتطل��ب 
العالج مع المختص ولكن كثيرًا من 
المراجعين يقطعون جلسات العالج 
النفسي قبل إكمال الفترة العالجية 
مما يؤثر بشكل س��لبي على تحسن 
الحالة وش��فائها ويطي��ل مرة أخرى 

من مدة العالج.

خديجة العويناتي

القلق واإلدمان أكثر االضطرابات النفسية في البحرين

أهمية كبرى لالختبارات والمقاييس النفسية في تشخيص العالج

6 أشهر أقل مدة زمنية لعالج االضطرابات المزاجية

أغلبية المراجعين يقطعون الجلسات قبل إكمال العالج

االكتئاب والوسواس القهري األكثر انتشارًا بسبب »كورونا«

نظرة المجتمع قاصرة في فهم أهمية العالج النفسي

عالج االضطرابات النفسية المزمنة قد يستمر سنين طويلة

»الجلوكوما« في المرتبة الثانية بـ٪33

 دراسة: »اعتالل الشبكية«
السبب األكثر شيوعًا لضعف البصر في البحرين

كش��فت دراس��ة حديثة أجراها فريق 
طبي بحريني لدراس��ة أس��باب ضعف 
البحرينيي��ن  المرض��ى  ل��دى  البص��ر 
المس��جلين كمعاقي��ن بصريي��ن أن 
السبب األكثر شيوعا لضعف البصر هو 
اعتالل الش��بكية المرتبط بالس��كري 
201 بواق��ع 41.53%، يليه الجلوكوما 
161 بواقع 33.26%، ثم االضطرابات 

الوراثية والخلقية 34 بواقع %7.02.
وقال��ت استش��ارية أم��راض وجراحة 
العي��ون والقرنيات واللي��زك بالمركز 
الطبي الجامعي بمدينة الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز الطبي��ة الدكتورة ندى 
اليوس��ف إن نتائج هذه الدراسة التي 
أجري��ت على جمي��ع المرض��ى الذين 
ت��م تس��جيلهم على أنه��م »معاقين 
بصريًا« وفقًا لمعايير منظمة الصحة 
العالمية أن قائمة األس��باب ش��ملت 
أيض��ًا الجلوكوم��ا المصحوب باعتالل 

الش��بكية الس��كري 21 بواقع %4.34، 
وأمراض الش��بكية األخ��رى 17 بواقع 
3.51%، ث��م العش��ى الليلي 14 بواقع 
2.89% وف��ي األس��باب األق��ل تكرارًا 
ج��اء ضمور العصب البص��ري 9 بواقع 
1.86%، واضطراب��ات القرنية 8 بواقع 
1.65%، تل��ى ذل��ك تحل��ل الش��بكية 
المرتب��ط بالعم��ر )ARMD( بواق��ع 
بواق��ع   11 أخ��رى  وأس��باب   %1.65

.%0.83
وأجريت الدراس��ة التي تعلن نتائجها 
بالتزامن مع الي��وم العالمي لإلبصار 
ال��ذي يحتف��ى به ه��ذه الع��ام تحت 
ش��عار »أحبب عيونك« عل��ى مجموع 
484 مريض��ًا بحريني��ًا كان متوس��ط   

وتراوح��ت  عام��ًا،   57.3 أعماره��م 
أعماره��م من ثالث س��نوات إلى 100 
س��نة، وكان 63% من إجمالي الحاالت 
م��ن الذك��ور، إذ ركزت الدراس��ة على 

جم��ع المعلومات المس��جلة من حيث 
العم��ر والجنس وس��بب ضعف البصر 

وحّدة البصر في العين األفضل.
وعلق��ت الدكتورة ندى اليوس��ف على 
نتائج الدراس��ة موضحة أن��ه »يعتبر 

الس��كري  بس��بب  الش��بكية  اعت��الل 
والجلوكوم��ا أو ال��زرق م��ن األس��باب 
الرئيسة لضعف البصر بين البالغين، 
تجن��ب  يمك��ن  األم��راض  وه��ذه 
مضاعفاته��ا التي ت��ؤدي إلى ضعف 
البص��ر«، داعية إل��ى »اتخ��اذ تدابير 
وقائية للس��يطرة على تلك األمراض 
والوقاية من أضرارها، خصوصًا بعدما 
بينت الدراسة أن االضطرابات الخلقية 
والوراثي��ة م��ن أكث��ر أس��باب ضعف 
البصر ش��يوعًا بين األطفال«. وتشكل 
الفريق البحث��ي الذي أجرى الدراس��ة 
م��ن أطباء عي��ون من المرك��ز الطبي 
الجامع��ي بمدينة المل��ك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الطبية ومجمع الس��لمانية 
الطب��ي، حيث ش��ارك ف��ي البحث كل 
من الدكتور حسن إبراهيم والدكتورة 
خاتون علي والدكت��ورة حنين العالي 

من مجمع السلمانية الطبي.

د. ندى اليوسف
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تأكيدًا لما نشرته »الوطن«

 الجمعية العمومية تفوض مجلس إدارة
»البحرين الوطني« القتراض 700 مليون دوالر

عباس المغني «

انتخبت الجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني 
خ��ال انعقادها أمس 6 أعض��اء لعضوية مجلس 
اإلدارة لل��دورة الممت��دة من أكتوب��ر 2021 حتى 
م��ارس 2024، حيث ف��از في المركز األول ريش��ي 
كابور، ثم ف��اروق المؤيد، فوزي كانو، هالة يتيم، 

يوسف رضا، وزيد عبدالرحمن.
فيما عينت ش��ركة ممتلكات 4 أعض��اء باعتبارها 
من كبار الماك، وهم عصام فخرو، محمد صادق، 
أمين العريض، وفينس��ينت فان دينار، فيما عينت 
الهيئ��ة العامة للتأمين االجتماعي باعتبارها من 
 كبار الماك في البنك، الش��يخ راش��د بن س��لمان

آل خليفة.
وتأكيدًا لما نش��رته »الوط��ن«، وافقت الجمعية 
العمومية التي عقدت بنص��اب قانوني يبلغ %87 
على تفويض مجل��س اإلدارة وإعطائه الصاحية 
للقي��ام باالقتراض ألي مدة زمني��ة على أن يكون 
الحد األقصى إلجمالي االقتراض 700 مليون دوالر 
أمريكي أو ما يعادل��ه بأي عملة أخرى، عن طريق 
أي نوع من التس��هيات التقليدية أو التس��هيات 
المتوافقة مع الشريعة اإلسامية أو إصدار سندات 
دين بما في ذلك الس��ندات والصكوك في األوقات 

والشروط التي يراها المجلس مناسبة، شريطة أن 
يتم إصدار أي س��ندات أو صكوك خال عامين من 

تاريخ القرار.
وكذل��ك منح��ه صاحي��ة من��ح ضمان��ات على أي 
م��ن أصول البنك بما في ذل��ك الرهون والحواالت 
والتن��ازالت وغيره��ا، وإصدار ضمان��ات نيابة عن 
البنك فيما يتعلق باألم��ور المقترضة، إلى جانب 
التفاوض والموافقة والتوقيع باس��م البنك، متى 
كان ضروري��ًا أو مناس��بًا على أي من المس��تندات 

المطلوبة لاقتراض أو التفويض باالقتراض.
يذك��ر أن البنك حقق زيادة بنس��بة 8.8% كصافي 
ربح عائد للمس��اهمين أّي ما ُيعادل 14.9 مليون 
دين��ار خال الرب��ع الثاني المنتهي ف��ي 30 يونيو 
2021، مقارن��ة م��ع 13.7 مليون دين��ار في العام 

 .2020
وُيعزى ارتفاع صافي الربح -في معظمه- إلى نمو 
صافي دخ��ل الفوائد المترتب عل��ى ارتفاع حجم 
القروض، و إعادة التس��عير المس��تمرة للميزانية 
العمومي��ة للمجموع��ة بالتوافق م��ع االتجاهات 

األخيرة ألس��عار الفائدة، عاوة على زيادة أنشطة 
البيع للعمات األجنبية وزيادة المكاسب.

وارتفعت ربحية السهم األساسية والمخففة للربع 
الثاني من العام2021 إلى 8 فلوس، مقارنة مع 7 

فلوس في الفترة ذاتها من العام 2020.
وارتف��ع الدخل التش��غيلي ف��ي الرب��ع الثاني من 
الع��ام 2021 بنس��بة 10.8% ليبل��غ 37.9 مليون 
دين��ار مقاب��ل 34.2 ملي��ون دينار للفت��رة ذاتها 
من الع��ام الماض��ي. وَتحق��ق ه��ذا االرتفاع في 
الدخل التشغيلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد 
المترت��ب م��ن ارتف��اع حج��م الق��روض، وبع��د 
إعادة التس��عير المس��تمرة للميزانية العمومية 
للمجموعة بالتوافق مع االتجاهات األخيرة ألسعار 
الفائدة، باإلضافة إلى زيادة أنش��طة البيع العابر 
للعم��ات األجنبي��ة وزي��ادة المكاس��ب المحققة 
نتيجة للتنفي��ذ واإلدارة الفعالة لمحفظة األوراق 

المالية االستثمارية.

 كابور والمؤيد وكانو وهالة يتيم
يتصدرون انتخابات مجلس إدارة البنك

 المؤيد: »البحرين الوطني« 
يضخ 8 ماليين دينار في بناء مراكز صحية

عباس المغني «

بن��ك  إدارة  مجل��س  رئي��س  أك��د 
البحري��ن الوطن��ي ف��اروق المؤي��د 
أن البن��ك س��اهم ف��ي بن��اء مراكز 
بالمملكة ضمن مسؤوليته  صحية 
االجتماعية حيث ضخ نحو 8 مايين 

دينار في هذا المسار. 
وقال: »من ضمن مس��ؤولية البنك 
ف��ي تموي��ل  االجتماعي��ة س��اهم 
بن��اء مرك��ز مدينة خليف��ة الصحي 
بالمنطقة الجنوبي��ة، وكذلك مركز 
التصلب اللويحي في مجمع المحرق 

الطبي«.
ومرك��ز مدينة خليف��ة الصحي تبلغ 
تكلفته أكث��ر من 5 مايي��ن دينار 
ويق��ع على أرض مس��احتها 17 ألف 
مت��ر مربع، ومس��احة البناء الخاصة 
مرب��ع  مت��ر  آالف   10 إل��ى  تص��ل 
ليضم 12 غرفة ط��وارئ و12 عيادة 

استش��ارية وقس��م أش��عة لتصوير 
الثدي واألش��عة الس��ينية واألشعة 
المركز  الصوتي��ة. ويتضم��ن  فوق 
6 عي��ادات لط��ب األس��نان وقس��م 
وقسم  واألمومة  بالطفولة  للعناية 

للتطعيم والعناية باألطفال، و260 
موقَف سيارات.

احتياجات س��كان  ويغط��ي جمي��ع 
المنطق��ة الذي��ن يعتم��دون حاليًا 
على عي��ادة طبية صغي��رة تقع في 
منطقة جو، حيث سيتضمن خدمات 
الرعاية الصحية األولية التي تشمل 
أن��واع األمراض المزمن��ة كأمراض 
ببقي��ة  أس��وًة  والقل��ب،  الس��كري 
المراك��ز الصحي��ة. كم��ا أن المركز 
يس��عى إلى تحقيق حلم المواطنين 
بالحصول على مركز صحي يتضمن 
جمي��ع المواصفات الطبي��ة، وذلك 
استكمااًل لجميع المقومات الصحية 
والتعليمي��ة واالجتماعي��ة، وهو ما 
يؤكد جهود الحكومة في اهتمامها 
وتس��خير  المواطني��ن  بصح��ة 
اإلمكاني��ات م��ن أجل س��رعة إنجاز 
المشاريع التي تواكب حجم التوسع 
العمراني وتتناس��ب م��ع متطلبات 

أهالي المحافظات.
وذكر المؤيد أن البنك وقع اتفاقية 
مع وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني لإلشراف على 
تنفي��ذ مركز التصل��ب اللويحي في 
مجم��ع المح��رق الطب��ي، وبموجب 
االتفاقي��ة س��تقوم وزارة األش��غال 
مش��روع  تنفي��ذ  عل��ى  باإلش��راف 
مرك��ز التصلب اللويح��ي الذي كان 
ق��د تب��رع بتمويل��ه بن��ك البحرين 
الوطن��ي لصالح وزارة الصحة بكلفة 
تق��ارب 1.7 ملي��ون دين��ار. ويضم 
المجم��ع باإلضافة لمرك��ز التصلب 
اللويح��ي مرك��ز العناي��ة لإلقام��ة 
الطويل��ة بس��عة 100 س��رير )ت��م 
توقيع اتفاقية تنفيذه في األس��بوع 
الماضي(، باإلضافة الى مستش��فى 
لل��والدة بس��عة 85 س��ريرًا ومركز 
إنش��اء  ويت��م  المس��نين.  لرعاي��ة 
المركز على مساحة 800 متر مربع.

فاروق المؤيد

 »فينشر كابيتال« 
 يخفض رأس المال

إلى 22 مليون دوالر
عباس المغني «

خفض فينشر كابيتال بنك رأس ماله الصادر والمدفوع من 190 
ملي��ون دوالر إلى 22 ملي��ون دوالر، وذلك بعد ارتفاع خس��ائره 
المتراكمة بنهاي��ة الفترة المالية المنتهي��ة في مارس 2021 

إلى 99% من رأس المال الصادر والمدفوع.
وأعل��ن البن��ك قبل يومي��ن عن انخفاض خس��ائره خ��ال فترة 
التس��عة أشهر من سنته المالية المنتهية في 31 مارس 2021 
إل��ى 15.18 مليون دوالر مقارنة بخس��ائر تبلغ نح��و 54 مليون 

دوالر لنفس الفترة من العام الماضي. 
وارتفعت الخس��ائر المتراكمة للبنك بنهاي��ة مارس 2021 إلى 
189 ملي��ون دوالر، وتع��ادل نح��و 99% من رأس الم��ال الصادر 

والمدفوع والبالغ نحو 190 مليون دوالر. 
فيما أظهرت بيانات إدارة الس��جل التجاري التابع لوزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة أن البنك قام بخف��ض رأس المال من 190 
ملي��ون دوالر إل��ى 22.29 مليون دوالر بتاري��خ 27 يونيو 2021. 
وخفض رأس الم��ال كما هو متعارف عليه يأتي مقابل ش��طب 
الخسائر المتراكمة، وتقليل نسبتها. ولم يذكر البنك في إعانه 
خفض رأس المال، حيث إن اإلعان كان عن فترة التسعة أشهر 
لس��نته المالي��ة بنهاية 31 م��ارس 2021، بينم��ا خفض رأس 
الم��ال كان بتاري��خ 27 يونيو 2021. وم��ن المفترض أن يعقد 
البنك اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الشهر الجاري؛ 
للحصول على موافقة المس��اهمين عل��ى تحويل ترخيص البنك 
من بنك جملة إس��امي إلى ش��ركة اس��تثمارية من الفئة »1«. 
ويتطل��ع فينش��ر كابيتال بنك إل��ى زيادة رأس الم��ال من خال 
إصدار حقوق األولوية للمس��اهمين والمستثمرين الحاليين في 

البنك. 

 »التنظيم العقاري« تناقش الحلول 
القانونية إلنجاح المشاريع العقارية

ناقش مجل��س إدارة مؤسس��ة التنظي��م العقاري، 
خ��ال اجتماع��ه عن بع��د برئاس��ة رئي��س جهاز 
المس��احة والتس��جيل العقاري رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبداهلل 
بن حم��د آل خليف��ة، أمس، آخر مس��تجدات أعمال 
المؤسس��ة، وما اتبعته من إجراءات خال المرحلة 
الماضي��ة لتنفي��ذ ال��رؤى والخطط االس��تراتيجية 
المناطة بها المؤسس��ة. كما اطل��ع مجلس اإلدارة 
على مش��اريع القرارات والمقترحات من قبل اإلدارة 
التنفيذي��ة الت��ي م��ن ش��أنها تعزي��ز المش��اركة 
الفعالة بين عم��ل المؤسس��ة وقراراتها المتخذة 
والجمهور م��ن المعنيين والمهتمي��ن في القطاع 
العقاري. باإلضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في 
المش��اكل التي تواجهها بعض المشاريع العقارية 
لوض��ع الحل��ول المناس��بة لوضعها عل��ى الطريق 
القانون��ي الصحي��ح لحفظ حق��وق جمي��ع األطراف 
المتعامل��ة في المش��اريع العقاري��ة، ومن ضمنها 
مش��كلة اتحاد ماك مش��روع جزر أم��واج العقاري، 
والتأكيد اتخاذ القرارات القانونية المناسبة لحلحلة 
ما يعتري المشاريع العقارية من عقبات ومشكات 
لتسير بشكل جيد ومنتظم تضمن من خاله حقوق 
جميع األطراف، إلى جانب مناقشة العديد من البنود 
م��ن أهمها تقرير متابعة الخط��ة الوطنية للقطاع 
العق��اري والركائز القائمة عليه��ا، وما توصلت له 
عملية التنفيذ والتي سيتم من خالها وضع القطاع 
العق��اري ف��ي البحرين في اتج��اه النم��و واالزدهار 

القائم على المنهجية العلمية والشفافية. 

وأكد المجلس على أن القطاع العقاري اليوم يعمل 
بوتيرة جي��دة بفضل دعم القيادة الرش��يدة وعلى 
رأسها حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاه��ل الباد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
وما توليه الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، ف��ي خططها وبرامجه��ا التنموية 
للقط��اع العقاري. م��ن جانبه، ق��دم رئيس مجلس 
إدارة مؤسس��ة التنظي��م العقاري الش��يخ س��لمان 
بن عب��داهلل آل خليف��ة إلى أعضاء مجل��س اإلدارة، 
الش��كر والتقدير على ما قدموه خال األربع سنوات 
الماضية وعلى إس��هاماتهم وقراراتهم المدروسة، 

التي قدموها والتي أس��همت في رف��ع أداء القطاع 
العق��اري ونم��وه ووضعت له القواع��د المتينة من 
القرارات واإلجراءات القانونية من أجل قطاع عقاري 
واعد ف��ي المملكة. فيم��ا قدم الرئي��س التنفيذي 
لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليف��ة عرض��ًا تفصيلي��ًا بالنس��بة لس��ير عمل 
المؤسس��ة ومتابعاتها لإلجراءات وعمل المشاريع 
العقاري��ة ونموه��ا، ش��اكرًا أعضاء مجل��س اإلدارة 
برئاسة الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة على ما 
تلقاه المؤسس��ة من دعم ومساندة والتي أسهمت 
بش��كل إيجابي في إنجازه الكثير من المش��اريع من 

قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

مستثمرون يتلقون رسالة 
بتعطل »اتصال ما قبل السوق« 

مع بورصة أمريكا
أيمن شكل «

ف��ي  المس��تثمرون  تلق��ى 
رس��الة  البحري��ن  بورص��ة 
اإللكترون��ي  البري��د  عل��ى 
اتص��ال  بتعط��ل  تفي��د 
أوامر ش��راء ما قب��ل افتتاح 
الوالي��ات  ف��ي  الس��وق 
األمريكية، وذلك  المتح��دة 
ي��وم الثاث��اء، وأك��د خبير 
االس��تثمار أس��امة معي��ن 
أن االتص��االت ق��د ع��ادت 

إلى طبيعتها، الفتًا إلى احتمالية تأثر بعض المس��تثمرين في 
السوق األمريكي بهذا العطل المؤقت.

وج��اء نص الرس��الة الت��ي وصلت إل��ى المس��تثمرين كاآلتي: 
»يرجى العلم أن اتصاالت ما قبل الس��وق في الواليات المتحدة 
معطلة حاليًا، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الطرف المقابل لحل 
المشكلة، وسنقدم لك تحديثًا بمجرد عودة االتصال«، ولم يتلق 
المس��تثمرون بعد ذلك أي تحديثات للرس��الة، لكن المتابعين 

أكدوا عودة هذه االتصاالت إلى طبيعتها السابقة.
وحول تفاصيل هذه الرس��الة أوضح الخبير االس��تثماري أس��امة 
معين أنه عادة يتم إجراء االتصال في الس��وق، قبل افتتاحه في 
الواليات المتحدة، حيث يتم قبل فتح البورصة في تمام الرابعة 
مس��اء بتوقيت المملكة، وذلك لتافي ازدحام الطلبات والحركة 
الس��ريعة للبورصة األمريكية، وعليه فإن المستثمرين يقومون 
ع��ادة بوضع طلبات الش��راء والبيع قبل فتح الس��وق، عن طريق 
ال��وكاء المختصي��ن، ويكون ذلك مناس��بًا لم��ن لديهم طلبات 
س��ريعة ومهمة يمك��ن أن تتأثر بتذبذب األس��عار الذي يحدث 

في أثناء التداول.

أسامة معين

وفد »رجال األعمال البحرينية« 
 يعقد اجتماعات ثنائية 

مع قطاع األعمال في تركيا

اس��تعرض وف��د جمعية رج��ال األعم��ال البحرينية برئاس��ة 
أحمد عبداهلل بن هندي رئيس الجمعية الفرص االس��تثمارية 
الواع��دة ف��ي مملك��ة البحرين ال س��يما في قطاع��ات المواد 
الغذائية والمفروش��ات والمجوهرات واألحجار الكريمة ومواد 
البناء والتش��ييد مؤكدًا حرص أصحاب األعمال والمستثمرين 
البحرينيين على استكش��اف فرص استثمارية جديدة والدخول 
في ش��راكات تجارية مع نظرائهم في مجتمع األعمال التركي 
وخاص��ة في المناط��ق والمحافظات التي تتمت��ع بالكثير من 
المقومات والفرص االستثمارية الواعدة مثل مدينة سامسون 

التركية.
وأع��رب بن هندي خ��ال اللقاءات الثنائية الت��ي جرت في مقر 
غرفة تجارة وصناعة سامس��ون التركية عن اعتزازه بمستوى 
العاق��ات البحرينية التركية على كافة األصعدة ال س��يما في 
المج��ال التج��اري واالقتص��ادي وتأثيرها على حرك��ة التجارة 
البيني��ة بي��ن البلدي��ن الصديقين والمش��اريع االس��تثمارية 
المش��تركة بين الجانبين، داعيًا قطاع األعمال والمستثمرين 
األتراك لاس��تفادة من التس��هيات والحواف��ز التي تقدمها 
الحكوم��ة للمس��تثمرين األجان��ب واتفاقيات التج��ارة الحرة 
الموقعة بي��ن البحرين وعدد من الدول الصديقة واس��تغال 
الف��رص االس��تثمارية الواع��دة ف��ي العديد م��ن القطاعات 
التجارية، منوهًا إلى ما تتمتع به البحرين من إمكانيات وموقع 
جغراف��ي متمي��ز وبيئة أعم��ال جاذبة لاس��تثمارات يجعلها 

البوابة المثالية لدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
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استقبل رئيس األمن العام الفريق 
طارق الحسن صباح أمس، وفًدا 
مـــن مــوظــفــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
والـــنـــواب بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 
ــيـــة، بــحــضــور مــســاعــد  ــركـ ــيـ األمـ
ــام لـــشـــؤون  ــعــ ــ رئـــيـــس األمــــــن ال
العمليات والتدريب العميد الركن 
الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، 
للتخطيط  الــمــســاعــد  ــوكــيــل  وال

والتنظيم العميد محمد الحرم.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس 
ــام بـــأعـــضـــاء الـــوفـــد،  ــعـ األمـــــن الـ
مؤكًدا أهمية مثل هذه اللقاءات 
والــتــعــاون  التنسيق  تــعــزيــز  فــي 
الصديقين،  البلدين  بين  القائم 
حــيــث اســتــعــرض الــجــهــود التي 
تبذلها وزارة الداخلية في سبيل 
االستقرار،  وتعزيز  األمــن  حفظ 
بجانب الخطط والبرامج الرامية 
مجاالت  وتــحــديــث  تطوير  إلــى 
العامة،  والسالمة  األمني  العمل 
تضطلع  ــذي  ــ الـ الـــــدور  مــوضــحــا 
في  المجتمع  خــدمــة  شــرطــة  بــه 
سبيل تعزيز الشراكة المجتمعية 

المجتمع،  أمن  على  والمحافظة 
ــهــات وزيـــر  مـــشـــيـــًرا إلــــى تــوجــي
تطوير  في  لالستمرار  الداخلية 
ــع كــفــاءة  األجـــهـــزة األمــنــيــة ورفــ
أدائها، السيما فيما يتعلق ببرامج 
ــتــجــهــيــز بــأحــدث  ــدريـــب وال ــتـ الـ
واالستفادة  والتقنيات،  المعدات 
ــارب الــــدول  ــجــ ــ مـــن خـــبـــرات وت

المتقدمة في هذا الجانب.
ــاء بـــحـــث ســبــل  ــقـ ــلـ ــي الـ وتـــــم فــ
األمني  التعاون  تطوير  وآلــيــات 
والــواليــات  البحرين  مملكة  بين 
على  العمل  إطـــار  فــي  المتحدة 
إضافة  الثنائية،  العالقات  تعزيز 
الموضوعات  إلى بحث عدد من 

ذات االهتمام المشترك.

اإلذاعــي  “األمـــن”  برنامج  يناقش 
اإلدارة  وتـــقـــّدمـــه  ــّده  ــعــ ــ ت ــذي  ــ ــ ال
األمنية  والثقافة  لإلعالم  العامة 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مع 
ــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ويــبــث  ــ إذاعـ
خميس  كل  مباشرة  الــهــواء  على 
ظــهــًرا   1.30 ــســاعــة  ال تــمــام  فـــي 

موضوع   FM102.3 الموجة  على 
الــرئــيــســة  الــعــمــلــيــات  غــرفــة  دور 
بــــوزارة الــداخــلــيــة فــي الــتــجــاوب 
حــيــث يستضيف  ــبــالغــات،  ال مــع 
العمليات  بغرفة  ضابط  البرنامج 
الرئيسية بإدارة العمليات المالزم 

أول سعود البوسميط.

تطوير وتحديث مجاالت العمل األمني

تسليط الضوء على مهام غرفة عمليات “الداخلية”

“تنسيقي العاصمة” يبحث آليات تفادي تجمع مياه األمطار
متابعـــة االحتياجـــات الخدميـــة للجفيـــر والســـهلة الجنوبيـــة وســـترة

لمحافظة  الــتــنــســيــقــي  الــمــجــلــس  بــحــث 
الــعــاصــمــة اإلجـــــــراءات والــحــلــول الــتــي 
تساهم في الحد من تجمع مياه األمطار 
في مناطق وشوارع المحافظة، خصوصا 
التجمع  فيها  يــتــكــرر  الــتــي  الــنــقــاط  فــي 
سنوًيا، إذ أوصى بضرورة تحديد ورصد 
الــالزمــة؛  الصيانة  وإجـــراء  النقاط  تلك 
نــظــًرا القــتــراب مــوســم األمـــطـــار، وذلــك 
لضمان سرعة اإلنــجــاز وتــفــادي األضــرار 

واألخطار التي قد تنجم بفعل األمطار.
جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ محافظة 
عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  العاصمة 
للمجلس  الــتــاســع  االجــتــمــاع  خليفة  آل 
ــثــة لــعــام  ــال ــث الــتــنــســيــقــي فـــي دورتــــــه ال

2021، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي 
ــاء مــمــثــلــي الــجــهــات  ــمــشــاركــة األعــــضــ ب
الــمــخــتــلــفــة، إذ تــابــع الــمــجــلــس تــقــريــًرا 
المناطق  من  عدد  احتياجات  عن  مرئًيا 
والقرى بالمحافظة، هي: الجفير، السهلة 
الجنوبية، سترة، أبو بهام، الكورة، والتي 
رصدت خالل الزيارات الميدانية الدورية 
لفريق األحوال العامة بمحافظة العاصمة 
وإعـــادة  صيانة  فــي  وتمثلت  للمناطق، 
الــطــرق، وإنــشــاء مرتفعات  رصــف بعض 
ــــة بعض  ــشــوارع الــداخــلــيــة، وإزال على ال
أو  حديقة  وإنشاء  المخالفة،  الكراجات 

ساحة لتكون متنفًسا ألهالي المنطقة.
طلبات  متابعة  أهــمــيــة  المجلس  وأكـــد 

ــمــنــاطــق بــالــتــنــســيــق مـــع كــافــة  ــالـــي ال أهـ
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة تــحــقــيــًقــا لــتــطــلــعــات 
التنمية  ألهــداف  وترسيًخا  المواطنين، 
في  المحافظة  تشهدها  الــتــي  الشاملة 

شتى المجاالت.
ــتــنــســيــقــي  ــلـــس ال ــجـ ــمـ واســــتــــعــــرض الـ
استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام 
محافظة  فــي   2022  -  2021 ــدراســي  ال
ــعــاصــمــة، والـــتـــي تــضــمــنــت الــمــشــاريــع  ال
بإنشاء  والمتمثلة  المستقبلية،  اإلنشائية 
للبنات  االبــتــدائــيــة  للمرحلة  مدرستين 
والبنين في منطقة النبيه صالح، وإنشاء 
7 مباٍن أكاديمية في عدد من المدارس، 
ومــشــاريــع الــصــيــانــة الــتــي انــتــهــت منها 

خالل العام الجاري إلحدى عشر مدرسة 
بــالــمــحــافــظــة، إضــافــة إلـــى تــقــريــر حــول 
بين  والــذي  الجديد،  الدراسي  العام  بدء 
انتظام 33929 طالبا في 64 مدرسة تقع 

بمحافظة العاصمة.
واطلع المجلس على مستجدات مكافحة 
ــجــهــود  ــا وال ــ ــورون ــروس كــ ــايــ ــحــة فــ جــائ
وآخر  الصحة،  وزارة  قبل  من  المبذولة 
والتي  بالجائحة  المتعقلة  اإلحــصــاءات 
أظهرت انخفاض معدل اإلصابات بشكل 
ــفــتــرة األخـــيـــرة فـــي مملكة  كــبــيــر فـــي ال
بالعمالة  يتعلق  فيما  خــاصــة  الــبــحــريــن، 

الوافدة في نطاق محافظة العاصمة.
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األعلى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  صــرح 
ــي الــكــعــبــي أن  ــلــقــضــاء الـــقـــاضـــي عــل ل
األمانة  تلقتها  التي  الطلبات  مجموع 
ــــى لــلــقــضــاء  ــل ــة لــلــمــجــلــس األعــ ــامـ ــعـ الـ
المستقبل  قــضــاة  بــمــشــروع  لاللتحاق 
الــمــدنــي  الــقــضــاء  فــي   2022  -  2021
 585 قبول  تــم  إذ   ،“ طلبا   725 بلغت” 
طــلــبــا مــمــن اســـتـــوفـــوا جــمــيــع شـــروط 
 140 رفــض  بينما  بالمشروع  االلتحاق 

طلبا.
وأضاف أن لجنة التظلمات على قرارات 
الــشــروط  استيفاء  مــن  التحقق  لجنة 
 ،”39“ بلغت  التظلمات  من  عددا  تلقت 
منها   27 ورفـــض  12 طلبا  قــبــول  وتــم 
لعدم تحقق الشروط المنصوص عليها.

العامة  األمــانــة  أن  الكعبي  كشف  كما 
من  األولـــى  المرحلة  مــن  انتهت  بذلك 
الطلبات  اســتــالم  مرحلة   - الــمــشــروع 
حيث  الثانية،  المرحلة  فــي  وبـــدأت   –
ــدول  ــمــشــرفــة جـ ــلــجــنــة ال اعـــتـــمـــدت ال
االمــتــحــان الــتــحــريــري والــمــوضــوعــات 
أن  المقرر  ومــن  يتناولها،  ســوف  التي 
يوم  األول  التحريري  االمتحان  يبدأ 

الــجــاري،  أكــتــوبــر   16 الــمــوافــق  السبت 
بقانون  الخاصة  الموضوعات  ويتناول 
العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية، 
أما االمتحان التحريري الثاني فسوف 
ــانـــون  ــون الـــمـــدنـــي وقـ ــانـ ــقـ يـــتـــنـــاول الـ
وذلــك  والتجارية  المدنية  المرافعات 
 2021 أكتوبر   23 الموافق  السبت  يوم 

في جامعة البحرين بمنطقة الصخير.
قضاة  لمشروع  المترشحين  أن  يذكر 
القضاء  في   2022  -  2021 المستقبل 
الــمــدنــي الــذيــن يــجــتــازون االمــتــحــان 
التحريري سوف يتأهلون إلى المرحلة 
الثالثة، وهي مرحلة المقابلة الشخصية 
التدريب  إلى مرحلة  االنتقال  ثم  ومن 

والتعيين في السلك القضائي.

أمانة “األعلى للقضاء”: الســبت االمتحان التحريري األول
725 طلبا لاللتحاق بـ “قضاة المستقبل”

الشيخ  سمو  الجنوبية  محافظ  التقى 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عبر 
تقنية االتصال المرئي من خالل مجلس 
المحافظة االفتراضي، بعدد من وجهاء 
الجنوبية  المحافظة  وأهــالــي  وأعــيــان 
نائب  بــحــضــور  الــمــنــاطــق،  مختلف  مــن 
المحافظ العميد عيسى ثامر الدوسري، 
وعــــــدد مــــن الـــضـــبـــاط والـــمـــســـؤولـــيـــن 

بالمحافظة.
محافظ  سمو  رحب  اللقاء،  بداية  وفي 
بأن  سموه  مؤكدا  بالحضور،  الجنوبية 
بإعادة  السامية  الملكية  الثقة  تجديد 
الجنوبية،  للمحافظة  محافظًا  تعيينه 
ودافع  واعتزاز  وفخر  شرف  وســام  هو 
بمستوى  لــالرتــقــاء  الــجــهــود  لمضاعفة 
ــي محافظة  ألهــال الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 

الدائم مع األهالي  الجنوبية، والتواصل 
لتوجيهات  تنفيذًا  احتياجاتهم؛  وتلبية 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
العهد  بن عيسى آل خليفة، ودعم ولي 
السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
الشيخ  الجنوبية سمو  أكد محافظ  كما 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة 
أن الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة تــمــضــي في 
لتلبية  وذلك  األهالي  مع  التواصل  نهج 
في  التواصل  بــدور  إيمانًا  احتياجاتهم 
في  واحتياجاتهم  تطلعاتهم  تحقيق 
والخدمية  األمنية  الــمــجــاالت  مختلف 

واالجتماعية.
ــار ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة إلــى  ــ وأشـ
ــال  ــى تــحــقــيــق آمـ ــعــمــل عــل مـــواصـــلـــة ال

ــتــعــاون مع  ــال وتــطــلــعــات الــمــواطــنــيــن ب
خالل  من  والحكومية  األمنية  الجهات 
وســرعــة  المجتمعية  ــشــراكــة  ال تــعــزيــز 
االســتــجــابــة والــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة في 
ــمــســيــرة الــتــنــمــويــة  تــحــقــيــق أهـــــداف ال
مبينًا  األصــعــدة،  مختلف  على  الشاملة 
من  العديد  تشهد  المحافظة  أن  سموه 

المشاريع التنموية والتطويرية.
ــمــجــلــس االفـــتـــراضـــي،  ــام ال ــتـ ــي خـ ــ وفـ
وتقديرهم  شكرهم  عن  الحضور  أعرب 
خليفة  الشيخ  سمو  الجنوبية  لمحافظ 
بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة على 
المستمر  التواصل  المبذولة في  جهوده 
احتياجاتهم  فــي  والــنــظــر  األهــالــي  مــع 
ــع الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة،  ومــتــابــعــتــهــا مـ
وتحقيق أفضل الخدمات المقدمة لهم.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو المحافظ: مواصلة الجهود لتحقيق تطلعات األهالي على كافة األصعدة
محافظة الجنوبيــة مقبلـــة علـــى العديـــد 
مـــن المشاريــــع التنمويــــة والتطويريــــة

المنامة - وزارة الداخلية

للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  أشـــــارت 
واألدلة الجنائية بأن شرطة المباحث 
الــجــنــائــيــة وفـــي إطـــار حــفــظ النظام 
ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة وبـــالـــتـــعـــاون 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة  مــع 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، تــمــكــنــت من 
ضبط امرأة عربية )28 عامًا( لقيامها 
مؤسسة  وإدارة  خـــدمـــات  بــتــقــديــم 

صحية من دون ترخيص.
ورود  بــعــد  أنـــه  اإلدارة  ــحـــت  وأوضـ
شرطة  قامت  الشأن،  بهذا  معلومات 

عمليات  بــإجــراء  الجنائية  المباحث 
الــتــي أســفــرت عن  البحث والــتــحــري 
وضبطها،  ــمــذكــورة  ال هــويــة  تــحــديــد 
ــمــعــدات  ــم ضــبــط ال مــضــيــفــًة بـــأنـــه تـ
الطبية المستخدمة، وغلق المؤسسة 
من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  ــارت  ــ وأشـ
اتخاذ  تــم  أنــه  إلــى  الجنائية  ــة  واألدلـ
تمهيدًا  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

ضبط امرأة عربية إلدارتها مؤسسة صحية من دون ترخيص

علي الكعبي

كــشــفــت مـــصـــادر نــيــابــيــة مــطــلــعــة لـ 
من  برلمانيتين  لجنتين  أن  “الــبــالد” 
أن  يتوقع  الرئيسة  البرلمان  لجان 
تشهد تــغــيــرا فــي رئــاســتــهــا، مــؤكــدا 
يعتزم  ال  التي  “المالية”  اللجنة  أن 
رئيسها الحالي دخول االنتخابات أو 

الترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى.
الــلــجــنــة  أن  الـــمـــصـــادر  ــت  ــعـ ــوقـ وتـ
الــتــي سيطول  الــثــانــيــة  الــبــرلــمــانــيــة 
الــتــغــيــيــر فـــي رئــاســتــهــا هـــي لجنة 
“المرافق”؛ لعدم رغبة رئيس اللجنة 

بالترشح مرة أخرى.
ــــه سيبقى  أن ــــى  إل ــمــصــدر  ال وأشـــــار 
الحال كما هو عليه في بقية رئاسة 
اللجان، وال وجود لنية لدى رؤساء 
التنحي  األخــرى  البرلمانية  اللجان 

عن رئاستها.

تغيير برئاسة 
لجنتين برلمانيتين

بدور المالكي

رئيس االمن العام
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