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المبع��ث الخا��ص للمن�اخ يمث�ل المملكة ف�ي م�ؤتمر تغير المن�اخ في قبر�ص
ش ـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور م ـح ـم ــد
ب ــن مـ ـب ــارك ب ــن ديـ ـن ــه ال ـم ـب ـعــوث
الـخــاص لـشــؤون المناخ الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى
للبيئة عــن بُعد فــي مؤتمر تغير
المناخ الثاني لدول شرقي البحر
الـ ـمـ ـت ــوس ــط وال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط
والذي تحتضنه جمهورية قبرص
بحضور ومـشــاركــة عــدد كبير من
الوزراء والمختصين والمسؤولين
المعنيين بالبيئة وتغير المناخ.
وفي كلمة له خالل المؤتمر
أش ــاد الـمـبـعــوث ال ـخــاص لـشــؤون
المناخ بالجهود المتميزة التي
تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـه ــا جـ ـمـ ـه ــوري ــة ق ـب ــرص
ال ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ــوح ـي ــد
الـ ـجـ ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة ن ـح ــو ت ـعــزيــز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـب ـي ـئ ــي والـ ـمـ ـن ــاخ ــي،
وتـ ـب ــادل ال ـم ـع ـلــومــات وال ـخ ـب ــرات
بين الدول المشاركة في المؤتمر
الدولي الثاني لتغير المناخ في
شرقي البحر المتوسط والشرق
األوس ــط فــي مـجــال التكيف مع
آث ــار تغير الـمـنــاخ ،مــؤكــدا حرص
مملكة البحرين على دعــم كافة
الجهود الــدولـيــة مــن أجــل إحــراز

{ بن دينه خالل مشاركته في المؤتمر.
ت ـقــدم واضـ ــح ف ــي مــواج ـهــة تغير
المناخ.
وأش ـ ـ ــار ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد بــن
دي ـنــه إل ــى أن مـلــف تـغـيــر الـمـنــاخ
فـ ــي م ـم ـل ـكــة الـ ـبـ ـح ــري ــن يـحـظــى
بــاهـتـمــام كـبـيــر مــن خ ــالل ال ــرؤى
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة والـ ـت ــوج ـي ـه ــات
الـ ـس ــامـ ـي ــة مـ ــن ح ـ ـضـ ــرة ص ــاح ــب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل الـبــالد المفدى
والمتابعة المتواصلة من صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،حـيــث يتجسد
ه ــذا االه ـت ـمــام بتنفيذ المملكة
لـمـجـمــوعــة واس ـعــة مــن الخطط
والـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
والمشاريع لمواجهة التحديات
البيئية وتغير المناخ والتي تؤكد
التزام مملكة البحرين بالمواثيق
واالتفاقيات الدولية المعنية في
هذا الشأن.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث الـ ـخ ــاص
لشؤون المناخ إن مملكة البحرين

قـطـعــت ش ــوط ــا ك ـب ـيــرا ف ــي الـحــد
م ــن ت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ وال ـم ـحــاف ـظــة
ع ـلــى ط ـب ـقــة األوزون م ــن خــالل
حزمة مــن التشريعات والبرامج
والـمـبــادرات التي تعزز إمكانيات
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ،ك ـمــا حــرصــت
ال ـم ـم ـل ـك ــة دائـ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــى ت ـقــديــم
ك ــاف ــة أوجـ ــه ال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
مع دول العالم لتوحيد الجهود
الدولية في المجاالت المختلفة
المتعلقة بالمحافظة على البيئة
والطبيعة وتغير المناخ وتحقيق

المزيد مــن التقدم نحو أهــداف
التنمية المستدامة.
كما شارك الدكتور محمد بن
مبارك بن دينه في جلسة أخرى
ترأستها السيدة كليليا فاسيليو
الـ ـمـ ـف ــوض ــة ف ـ ــي شـ ـ ـ ــؤون ال ـب ـي ـئــة
بجمهورية قبرص بعنوان :محور
الـتـعــامــل األم ـثــل فــي دول شرقي
البحر المتوسط والشرق األوسط
مع قضية تغير المناخ من الناحية
الـبـيـئـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة
واالستجابات االجتماعية.

ال�ب�ح�ري����ن ت��ص�ت��ص�ي����ف اج�ت�م����اع وزراء
�ص����ح������ة دول ال�����ت��ع�����اون  21ال�ج����اري
ص ــرح الــدك ـتــور ول ـيــد بن
خـلـيـفــة ال ـم ــان ــع وك ـي ــل وزارة
الصحة بأن مملكة البحرين
تستضيف أع ـمــال االجـتـمــاع
السابع للجنة وزراء الصحة
بـ ـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
وال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ــراب ـ ــع
والثمانين لمجلس الصحة
بدول مجلس التعاون.
وأكــد وكيل وزارة الصحة
 رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـمـنـظـمــةلالجتماع والمؤتمر  -في هذا
الصدد أنه في إطار استضافة
هذا االجتماع الهام والمقرر
عقده حضوري ًا خالل الفترة
مــن  20إلــى  21أكـتــوبــر 2021
بفندق الريتز كارلتون بمملكة
البحرين ،تم العمل من خالل

ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة ب ـ ــوزارة
الصحة على استكمال كافة
االسـ ـتـ ـع ــدادات وال ـت ـج ـه ـيــزات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
األمانة العامة لــدول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ،وأنـ ـ ــه م ــن ال ـم ـقــرر
أن تـشـهــد أعـ ـم ــال االج ـت ـمــاع
مـ ـش ــارك ــة م ـ ــن كـ ــافـ ــة وزارات
الصحة بدول المجلس.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ول ـي ــد
الـمــانــع ال ــى أن ــه سيعقد يــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء  20أكـ ـت ــوب ــر 2021
اجتماع تحضيري لالجتماع
السابع للجنة وزراء الصحة
بدول مجلس التعاون ،يتم من
خالله مناقشة الموضوعات
المدرجة على جدول األعمال
وص ـيــاغــة م ـشــاريــع الـ ـق ــرارات

{ د .وليد المانع.
لـتـعــرض عـلــى وزراء الصحة
بـ ـ ــدول م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون فــي
اجتماعهم يــوم الخميس 21
أكتوبر .2021

وف����د م���ن م���ظ��ف��ي ال��ك���ن��ج��ر���ص الأم���ري���ك���ي ي�����ص��ي��د ب��ح�����ص���ل
البحري���ن عل���ى الفئ���ة الأول���ى ف���ي مكافح���ة التج���ار بالأ�ص���خا�ص
أش ـ ــاد وفـ ــد م ــن ال ـكــون ـجــرس
األم ـ ـ ــريـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي بـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود م ـم ـل ـك ــة
البحرين في تطوير سوق العمل
واعتماد أعلى المعايير الدولية
في احترام وحفظ حقوق أطراف
ال ـع ـمــل ،م ــؤك ــدً ا أن ــه لـمــس عـمـ ًـال
مؤسسيا متكام ًال من قبل هيئة
ً
تنظيم س ــوق الـعـمــل وشــركــائـهــا،
وحــركــة دؤوب ــة لمراجعة وتطوير
اإلج ــراءات بما يسهم فــي تعزيز
بيئة العمل وتوفير كافة الظروف
التي تحقق العدالة واإلنصاف.
ونــوه الوفد بجهود المملكة
الريادية على مستوى المنطقة
والعديد من دول العالم في مجال
مـكــافـحــة االتـ ـج ــار بــاألش ـخــاص،
م ـش ـيـ ًـرا إل ــى ان ـع ـكــاس ذل ــك على
مكانة المملكة وفــقً ــا لما تؤكده
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـقــاريــر الــدول ـيــة
واألمـ ـمـ ـي ــة ،وم ـن ـهــا ت ـقــريــر وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة الـمـعـنــي
ب ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ــي م ـج ــال
مـكــافـحــة االتـ ـج ــار باألشخاص,
حيث انفردت البحرين بتحقيق
الفئة األول ــى للعام الــرابــع على
ال ـت ــوال ــي ع ـلــى م ـس ـتــوى منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

{ وزير العمل لدى لقائه المسؤولة األمريكية.

وزي���ر العم���ل يطل���ع القائ���م باأعمال ال�ص���فارة
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ب ��رام ��ج ح��م��اي��ة ال��ع��م��ال

{ وفد الكونجرس األمريكي وهيئة تنظيم سوق العمل.
ج ــاء ذل ــك خ ــالل زي ـ ــارة وفــد
م ـ ــن م ــوظـ ـف ــي أعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ وال ـ ـنـ ــواب األمــري ـك ـي ـيــن
لهيئة تنظيم سوق العمل ،حيث
كان في استقبالهم نائب الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـمــوارد وال ـخــدمــات
أشرف حافظ إمام ،ومديرة إدارة
ال ـت ـظ ـل ـمــات وال ـح ـم ــاي ــة ال ـس ـيــدة
شيرين خليل الساعاتي ،بحضور
ممثلين عن وزارة الخارجية.
واسـتـعــرض مـســؤولــو الهيئة

جهود المملكة واإلجــراءات التي
ن ـفــذت ـهــا ال ـه ـي ـئــة الس ـت ـي ـعــاب أي
تــأث ـيــرات مـبــاشــرة وغ ـيــر مباشرة
على سوق العمل والعمالة بصورة
عامة ناتجة عن جائحة فيروس
كورونا (كوفيد .)19
وت ـط ــرق  -االج ـت ـم ــاع  -إلــى
أبــرز المشاريع والـمـبــادرات التي
اتخذتها الهيئة في إطــار حفظ
ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ــة ،م ـن ـهــا م ـشــروع
نـ ـ ـظ ـ ــام ح ـ ـمـ ــايـ ــة األج ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ــذي

ب ــدأت هيئة تنظيم ســوق العمل
بـتـطـبـيـقــه ش ـهــر مــايــو ال ـمــاضــي،
حيث يلزم جميع أصحاب العمل
بسداد أجور العمالة في القطاع
ال ـخ ــاص م ــن خ ــالل الـمــؤسـســات
الـمــالـيــة والـمـصــرفـيــة المعتمدة
فــي المملكة ،موضحين أن هذا
الـ ـنـ ـظ ــام ي ـع ــد أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـب ــادرات
ال ـ ــرائ ـ ــدة ل ـت ـطــويــر ب ـي ـئــة الـعـمــل
والـ ـ ــذي م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يسهم
في الحدّ من القضايا العمالية

المتعلقة بــاألجــور وســرعــة البت
فيها وحسمها.
وأكــد مسؤولو الهيئة حرص
المملكة على صــون بيئة العمل
ومكافحة أي إج ــراءات قد تؤدي
إلـ ــى االس ـت ـغ ــالل أو االب ـ ـتـ ــزاز أو
االتـ ـج ــار ب ــاألش ـخ ــاص ،مــؤكــديــن
أن اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرام ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق األف ـ ـ ـ ـ ــراد
وال ـم ـســاواة بينهم يعد سمة من
الثقافة المجتمعية السائدة في
المملكة.

«هيئ���ة الف�صاء» ت�ص���ارك ف���ي برنام���ج تدريبي برو�ص���يا

{ منيرة المالكي.

سـعـيــا م ــن ال ـه ـي ـئــة الــوطـنـيــة
لعلوم الفضاء لتحقيق أهدافها
ع ـبــر اس ـت ـغــالل أحـ ــدث الـتـقـنـيــات
العلمية ،منها الذكاء االصطناعي
وإنترنت األشياء والتعلم العميق
وت ـع ـلــم اآلل ـ ــة ب ـمــا ي ــواك ــب ال ـث ــورة
الصناعية الرابعة ،وحرصا منها
ع ـلــى تـمـكـيــن كـ ــوادرهـ ــا الــوطـنـيــة
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ورف ـ ـ ــده ـ ـ ــم ب ــالـ ـمـ ـع ــارف
وال ـم ـه ــارات للتميز ف ــي مـجــاالت

عملهم ،شاركت المهندسة منيرة
ال ـمــال ـكــي ع ـضــو ف ــري ــق الـبـحــريــن
ل ـل ـف ـض ــاء فـ ــي ب ــرن ــام ــج ت ــدري ـب ــي
بـ ـعـ ـن ــوان «ن ـ ـظـ ــريـ ــات وت ـط ـب ـي ـقــات
التعلم اآللي» الذي نظمته جامعة
سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا
االتحادية.
تـ ـن ــاول ال ـب ــرن ــام ــج ال ـتــدري ـبــي
ع ــدة م ـح ــاور مـهـمــة تـشـكــل أســس
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وال ـت ـع ـلــم

اآلل ــي ،وتـفــرعــت الـ ــدورة المكثفة
لمحاور تصميم وبرمجة نموذج
يحتوي على خــوارزمـيــات التعلم
اآللــي وربطها بمقاييس ومعايير
ال ـت ـح ـق ــق مـ ــن ص ـح ــة الـ ـنـ ـم ــوذج،
وك ـ ــذل ـ ــك االطـ ـ ـ ـ ــالع والـ ـمـ ـم ــارس ــة
العملية في تصنيف خوارزميات
الـتـعـلــم اآلل ــي وتـقـنـيــات معالجة
الـبـيــانــات ،مــن ضمنها التصنيف
الثنائي واالنحدار اللوجستي.
الـمـهـنــدســة م ـن ـيــرة الـمــالـكــي
تميزت في هذه المشاركة ومثلت
الـهـيـئــة ومـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن خير
تـمـثـيــل م ــن خ ــالل الـنـتــائــج الـتــي
حققتها ،وقد نالت ثناء المشرفين
ع ـلــى ال ـبــرنــامــج ال ـت ــدري ـب ــي .لقد
أتمت البرنامج التدريبي بنجاح
بــاهــر ،إذ حصدت أعلى الــدرجــات
م ــن بـيــن الـمـشــاركـيــن ف ــي الـ ــدورة
وت ـخــرجــت ب ـم ـعــدل «امـ ـتـ ـي ــاز» ،ما
أهلها للحصول على المركز األول
ضـمــن مـجـمــوعــة مــن المتدربين
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـجــال
الرائد من مختلف أنحاء العالم.
عن مشاركتها قالت المالكي:
«إن إشـ ــراك منتسبي الـهـيـئــة في

دورات عـلــوم المستقبل سيحقق
منافع كثيرة لتصب نواتج المعرفة
ال ـم ـك ـت ـس ـبــة ف ــي ح ـق ــل الـتـطـبـيــق
الفعلي ،وخصوصا في المشاريع
الـمـتـنــوعــة ال ـتــي تـنـفــذهــا الهيئة
لتخدم التنمية المستدامة في
مملكة الـبـحــريــن .لقد أكسبتني
هذه الدورة معارف كثيرة ومهارات
عديدة سأسخرها جميعا لتطوير
م ـس ـتــوى ال ـع ـمــل ع ـبــر رب ــط عـلــوم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ب ـ ـع ـ ـلـ ــوم ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء،
واالن ـطــالق نحو تحقيق دراس ــات
أكثر وتصميم خوارزميات التعلم
اآللي بشكل أكثر احترافية».
وأضافت المالكي« :إن حرص
اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة لـلـهـيـئــة على
اسـ ـتـ ـغ ــالل ال ـ ـفـ ــرص ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
وال ـت ــدري ـب ـي ــة ال م ـث ـيــل ل ـ ــه ،فـهــي
مستمرة في تحفيزنا بما يعكس
رغبة حقيقية لدى القائمين على
الـهـيـئــة الــوطـنـيــة لـعـلــوم الـفـضــاء
لـ ــالرت ـ ـقـ ــاء بـ ــال ـ ـكـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة،
ولـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الطموحة لتأسيس قطاع فضاء
مستدام في مملكة البحرين».

الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـم ــل
والتنمية االجتماعية ،رئيس
م ـج ـلــس إدارة ه ـي ـئــة تـنـظـيــم
سـ ــوق ال ـع ـمــل ،ال ـس ـيــد جميل
بن محمد علي حميدان ،في
مكتبه ،القائم بأعمال سفير
الواليات المتحدة األمريكية
لدى مملكة البحرين ،السيدة
مارغريت ناردي.
وخ ـ ـ ـ ـ ــالل الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء أش ـ ـ ــاد
حـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان بـ ـ ـح ـ ــرص س ـ ـفـ ــارة
الواليات المتحدة األمريكية
على متابعة كافة التطورات في
مملكة البحرين على مختلف
األصعدة ،واهتمامها بتقديم
كافة أوجــه الدعم والمساندة
لألجهزة الحكومية.
وق ــد اس ـت ـعــرض حـمـيــدان
أبرز المبادرات التي قامت بها
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن ف ــي مـجــال
رعاية حقوق العمال والحماية
االجتماعية ،وعلى األخص ما
يتعلق بإطالق برنامج حماية
األج ـ ـ ــور ،واإليـ ـج ــابـ ـي ــات الـتــي
يوفرها هذا البرنامج لضمان
ح ـص ــول الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة في

{ نائب محافظ المحرق لدى استقبال المتطوعين.
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تط�ر نتائج  279طالبة بعد تفعيل المختبرات الفترا�صية بمدر�صة البديع
من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم
ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل م ـخ ـت ـب ــرات الـ ـعـ ـل ــوم فـ ــي عـمـلـيــة
التعليم والـتـعـلــم ،وحــرص ـ ًا منها عـلــى تقديم
أفـ ـض ــل الـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وتــوظ ـي ـف ـهــا
لخدمة الطلبة ،طبقت معلمات م ــادة العلوم
بمدرسة البديع االبتدائية اإلعــداديــة للبنات
التجارب العلمية في الصفوف الدراسية ،في
إطــار التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا
فــي العملية التعليمية ،مــن خ ــالل اسـتـخــدام
المختبرات االفتراضية ،التي تم تطبيقها على
 279طالبة ،ما انعكس إيجابيا على الطالبات
المستفيدات ،وكان له األثر الواضح في تحفيز
الطالبات في مجال العلوم والتجارب وإجــراء
البحوث العلمية ،كونها ضــرورة مستقبلية في
الـمـجــال الـعـلـمــي إلي ـجــاد جـيــل مبتكر ومـبــدع
يوظف األدوات الرقمية بشكل مبهر في التعليم
ويستثمرها في رسم المستقبل المهني.

القطاع الخاص على أجورها
فــي الـمــواعـيــد الـمـحــددة .كما
ت ـ ـنـ ــاول جـ ـه ــود ال ـم ـم ـل ـكــة فــي
مـجــال مكافحة التمييز بين
العاملين الخاضعين لقانون
ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـط ــاع األه ـل ــي
والتعديالت التي أقرت مؤخر ًا
في هذا المجال ،وما قامت به
الوزارة في مجال الرقابة على
سوق العمل.
وتطرق الوزير إلى النتائج
المتحققة من تنفيذ البرنامج
الوطني للتوظيف في نسخته
الـثــانـيــة ،والـجـهــود الـتــي تقوم
ب ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـت ــوف ـي ــر ف ــرص
ال ـع ـمــل الــالئ ـقــة لـلـمــواطـنـيــن
إل ــى جــانــب االم ـت ـي ــازات الـتــي
يمنحها الـبــرنــامــج ألصـحــاب
الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن دع ـ ـ ــم ال ـ ــروات ـ ــب
وب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ل ـتــأه ـيــل
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة الــوط ـن ـيــة
ب ـمــا ي ـت ــواف ــق م ــع اح ـت ـيــاجــات
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل ،ذل ـ ــك إل ــى
جـ ــانـ ــب اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض األدوار
ال ـتــي ت ـقــوم ب ـهــا وزارة الـعـمــل
والتنمية االجتماعية وهيئة

تنظيم سوق العمل في مجال
م ـك ــافـ ـح ــة االت ـ ـ ـجـ ـ ــار بــال ـب ـشــر
والخطوات المتخذة لتطوير
متابعة تنفيذ نـظــام اإلحــالــة
ال ــوطـ ـن ــي ل ـض ـح ــاي ــا االتـ ـج ــار
بـ ـ ــاألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـ ـم ـ ــا ي ـح ـق ــق
الـحـمــايــة الـكــامـلــة للضحايا.
وحــول الحماية االجتماعية،
أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ح ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان حـ ـ ــرص
الـ ــوزارة على اسـتـمــرار تقديم
ال ـ ــدع ـ ــم ل ـل ـف ـئ ــات ال ـض ـع ـي ـفــة
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ،إلـ ـ ــى جــانــب
اه ـت ـمــام ـهــا ب ــإط ــالق م ـب ــادرات
جديدة في إطار تنفيذ قانون
العدالة اإلصالحية لألطفال.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ــادت
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردي بـ ـعـ ـم ــق
الـ ـع ــالق ــات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـتــي
ت ــرب ــط الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األمريكية بمملكة البحرين،
م ــؤك ــدة ح ـ ــرص ب ــالده ــا عـلــى
تـنـمـيــة أوجـ ــه ال ـت ـعــاون الـبـنــاء
والمثمر على كافة المستويات
بالشكل الذي يلبي المصالح
المشتركة للبلدين والشعبين
الصديقين.

{ استخدام المختبر االفتراضي.

أك ــد الـعـمـيــد ع ـب ــداهلل بن
خليفة الجيران نائب محافظ
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــرق ال ـ ـ ــدور
المهم والبارز للمتطوعين من
الجنسين فــي كــل المجاالت،
م ــؤك ــدا أن الـمـحــافـظــة تفخر
بأبنائها المتطوعين وتعدهم
ش ــرك ــاء فــاع ـل ـيــن ف ــي ال ـن ـجــاح
وخ ــدم ــة الـ ــوطـ ــن .ج ـ ــاء ذل ــك
خ ـ ـ ــالل اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه الـ ـسـ ـي ــدة
سميرة بوجيري رئيسة فريق
ال ـع ـط ــاء ال ـت ـط ــوع ــي وال ـس ـيــد
مرشد محمد المرشد رئيس
ف ــري ــق «الـ ـبـ ـح ــري ــن ت ـس ـتــاهــل»
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدة ب ـ ـشـ ــرى
الـهـنــدي أخـصــائــي أول تعزيز
الصحة بــوزارة الصحة منسق
برنامج المدن الصحية ،حيث
قـ ــدم ن ــائ ــب ال ـم ـحــافــظ شـكــره
وت ـقــديــره للجهود التطوعية
وال ـت ـعــاون مــع المحافظة في

برامجها الوطنية.
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ق ـ ــدم ـ ــت
السيدة بشرى الهندي شرحا
مفصال ح ــول م ـشــروع الـمــدن
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــاب ــع لـمـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ـش ـيــرة
إلى أهمية وجود المتطوعين
ف ــي ه ــذا ال ـم ـشــروع الـخــدمــي،
م ــؤك ــدة أن الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
والمبادرات الوطنية والشراكة
المجتمعية تعتبر من أهدافه
الرئيسية .وتم خالل االجتماع
وض ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ــرئ ـي ـس ــة
واستعراض المهام المطلوبة
خالل مراحل تنفيذ المشروع،
ح ـي ــث أك ـ ــد ال ـع ـم ـي ــد ع ـب ــداهلل
الجيران أن المحافظة وضعت
بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــا زم ـ ـن ـ ـيـ ــا ي ـت ـض ـمــن
العديد من المبادرات تمهيدا
للوصول إلى اإلعالن الرسمي
في القريب العاجل.
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يقام برعاية ولي العهد رئي�س الوزراء

ف���ت���ح ب������اب ت���ق���دي���م الأب������ح������اث ال���م�������ش���ارك���ة
ف�����ي م����وؤت����م����ر ال����ب����ح����ري����ن ل����ط����ب ال�����ط�����وارئ
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ج ـم ـع ـي ــة األطـ ـ ـب ـ ــاء
ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة فـ ـت ــح الـ ـ ـب ـ ــاب أم ـ ــام
األطباء واألخصائيين من داخل
ال ـب ـح ــري ــن وخ ــارجـ ـه ــا الــراغ ـب ـيــن
بتقديم أبحاث لمؤتمر البحرين
الثاني لطب الطوارئ الذي سيقام
خالل الفترة من  27- 25نوفمبر
القادم تحت رعاية صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء.
وأوض ـحــت رئيسة الجمعية،
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
للمؤتمر ،الــدكـتــورة غ ــادة محمد
ال ـق ــاس ــم أن آخـ ــر م ــوع ــد لتسلم
األبحاث هو الخامس من نوفمبر
الـ ـ ـق ـ ــادم ،ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى ل ـ ّل ـج ـنــة
المعنية مراجعة البحوث وإعالن
أسماء الفائزين خــالل المؤتمر،
وذكرت أن طريقة تقديم األبحاث
سـتـكــون إم ــا مــن خ ــالل تسليمها
مطبوعة أو إلقائها مباشرة خالل
المؤتمر.
وبينت أن البروفيسور افيس
ه ـب ـلــو وهـ ــو ب ــروف ـي ـس ــور ف ــي طــب

الـ ـ ـط ـ ــوارئ م ــن ب ـل ـج ـي ـكــا سـيـكــون
رئ ـ ـيـ ـ ًـسـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـب ـ ـحـ ــوث فــي
مؤتمر طب الطوارئ ،فيما تضم
اللجنة عضوية كل من الدكتورة
مـ ـ ــوزة ال ـن ـع ـي ـمــي أخـ ـص ــائ ــي طــب
الطوارئ بالمستشفى العسكري،
والدكتورة دانة الذوادي أخصائي
طب الطوارئ بمستشفى الملك
حمد الجامعي ،والــدكـتــور ناصر
ال ـجــودر أخـصــائــي طــب ال ـطــوارئ
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــك حـ ـم ــد
الـ ـج ــامـ ـع ــي ،وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة شـيـخــة
الـمـنـصــور طبيبة طــب ال ـطــوارئ
بالمستشفى العسكري.
ويـتـضـمــن مــؤت ـمــر الـبـحــريــن
الثاني لطب الـطــوارئ ســت ورش
عمل من المقرر عقدها في مركز
ول ــي ال ـع ـهــد ل ـل ـتــدريــب وال ـبـحــوث
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة بـ ــال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ـب ـيــة
الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة ،وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ــورش،
ورشـ ــة عـمــل الـمـسـعـفـيــن ،وورش ــة
ع ـم ــل ل ـل ـت ـم ــري ــض وال ـت ـص ـن ـي ــف،
وورش ـ ــة عـمــل ح ــول األش ـع ــة فــوق
ال ـص ــوت ـي ــة واسـ ـتـ ـخ ــدام ــاتـ ـه ــا فــي
الـ ـط ــوارئ ،وورشـ ــة عـمــل فــي طب

طـ ـ ــوارئ األط ـ ـفـ ــال ،وورشـ ـ ــة عمل
لمبادئ تخطيط القلب وأخـيـ ًـرا
ورش ــة عـمــل خــاصــة للتعامل مع
الحوادث.
ويـتــابــع المؤتمر أعـمــالــه في
اليومين التاليين عبر مناقشة
الـعــديــد مــن الـمـحــاور ،مــن بينها
دور أقسام الطوارئ في التصدي
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا (كــوف ـيــد ،)19-
وأهـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ألط ـ ـبـ ــاء
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ فـ ـ ــي مـ ـك ــافـ ـح ــة هـ ــذا
ال ـف ـيــروس ،وال ـح ــوادث وال ـك ــوارث،
وأه ــم الـتـطــورات فــي طــب طــوارئ
الـكـبــار مـثــل كيفية الـتـعــامــل مع
جلطات القلب والــدمــاغ وحــاالت
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة ،وأهـ ـ ــم
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فـ ــي طـ ــب األط ـ ـفـ ــال،
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــوث الـ ـطـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي طــب
الـطــوارئ ،وإدارة أقسام الطوارئ،
والجودة في أقسام الطوارئ.
ويـ ـ ـق ـ ــام الـ ـم ــؤتـ ـم ــر بـ ـش ــراك ــة
استراتيجية مع كل من المجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـص ـح ــة ،وم ـس ـت ـش ـفــى
ق ــوة دفـ ــاع ال ـب ـحــريــن -الـخــدمــات
الطبية الملكية ،والمستشفيات

{ رئيس األمن العام يترأس اجتماع المجلس العلمي لأكاديمية الملكية للشرطة.

بحث م�صتجدات م�صروع الذكاء ال�صطناعي في الأكاديمية

رئي�س الأمن العام يتراأ�س اجتماع المجل�س العلمي للأكاديمية الملكية لل�شرطة
{ د .غادة القاسم.
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ووزارة ال ـص ـح ــة،
ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــك حـ ـم ــد
الـ ـج ــامـ ـع ــي ،والـ ـكـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـل ـك ـيــة
للجراحين بــأيــرلـنــدا-الـبـحــريــن،
وجامعة الخليج العربي ،ومركز
م ـح ـمــد ب ــن خ ـل ـي ـفــة ب ــن سـلـمــان
آل خـلـيـفــة الـتـخـصـصــي للقلب،
وذلــك بالتعاون مــع جمعية طب
ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي ك ــل م ــن الـمـمـلـكــة
العربية السعودية ،ودولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ودولة الكويت،
وسلطنة عمان.

تـ ـ ــرأس الـ ـف ــري ــق طـ ـ ــارق بــن
ح ـس ــن ال ـح ـس ــن رئـ ـي ــس األمـ ــن
ال ـعــام رئـيــس المجلس العلمي
لــأكــاديـمـيــة الـمـلـكـيــة للشرطة
اجتماع المجلس بحضور آمر
األكاديمية وأعضاء المجلس.
وفــي بــدايــة االجتماع رحب
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ب ــاألعـ ـض ــاء،
م ــؤك ــدا ال ـم ـضــي ق ــدم ــا بتنفيذ
توجيهات وزيــر الداخلية رئيس
مـ ـجـ ـل ــس أم ـ ـ ـنـ ـ ــاء األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
الملكية للشرطة المتمثلة في
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ج ـ ــودة ال ـبــرامــج
التعليمية والتدريبية والتطوير

رئي����س البرلم���ان العرب���ي :مب���ادرة المل���ك لتبن���ي برنام���ج ال�ش���جون
المفتوح���ة نت���اج فك���ري متح�ش���ر ف���ي مج���ال تعزي���ز حق���وق الإن�ش���ان
مطالب��ة المجتم��ع الدول��ي بتحم��ل م�س��وؤولياته لوق��ف جرائ��م الحوثيي��ن
القاهرة  -سيد عبدالقادر:
أك ــد ع ــادل بــن عـبــدالــرحـمــن
العسومي رئيس البرلمان العربي
أن م ـم ـل ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن حـقـقــت
العديد من اإلنجازات الحقوقية
بفضل توجيهات حضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة ملك الـبــالد المفدى
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل تـ ـبـ ـن ــي ح ـ ــزم ـ ــة مــن
الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي ت ــرس ــخ م ـبــادئ
ح ـقــوق اإلن ـس ــان وم ــا تـحـظــى به
مــن رعــايــة واه ـت ـمــام مـبــاشــر من
جاللته لتدعيم دولة المؤسسات
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وت ـع ـب ــر بـ ـص ــدق عــن
تــوج ـهــات ال ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة في
إدارة الملف الحقوقي.
جاء ذلك خالل ترؤسه أمس
جلسة البرلمان العربي األولــى
من دور االنعقاد الثاني للفصل
التشريعي الثالث والتي أقيمت
صباح أمس السبت بمقر جامعة
الدول العربية بالقاهرة.
وأش ـ ــاد بــال ـت ـطــور الـمـتـنــامــي
ف ــي م ـن ـظــومــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
بـمـمـلـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،م ــن خ ــالل
وضع اآلليات التنفيذية الالزمة
لتبني بــرنــامــج مــراكــز اإلص ــالح
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــون ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ف ــي
مملكة الـبـحــريــن ،وال ــذي يمثل
نقلة نوعية رائ ــدة ،ونـتــاج فكري
مـتـحـضــر وم ـس ـت ـن ـيــر ف ــي مـجــال
تعزيز حقوق اإلنسان إلى جانب
ال ـم ـب ــادرات األخ ـ ــرى ال ـتــي ب ــدأت
ال ـم ـم ـل ـكــة ف ـع ـل ـ ًّيــا ف ــي تطبيقها
بنظام العقوبات البديلة وقانون
ال ـع ــدال ــة اإلص ــالح ـي ــة لــأطـفــال
والــذي يتوافق مع أعلى معايير
حـقــوق اإلن ـســان عـلــى المستوى
الــدولــي وهــي ذات أبـعــاد إنسانية
تــرســخ مـكــانــة المملكة فــي هــذا
المجال.
فــي الــوقــت نفسه أك ــد عــادل
الـ ـعـ ـس ــوم ــي رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـب ــرلـ ـم ــان
الـ ـع ــرب ــي أن م ـل ـي ـش ـيــا ال ـح ــوث ــي
اإلره ــاب ـي ــة ت ـت ـمــادى ف ــي ارت ـك ــاب
جرائمها ضد اإلنسانية وجرائم

المستمر للمناهج بما يواكب
المتغيرات األمنية والتحديات
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ،م ــع م ـتــاب ـعــة ه ــذه
ال ـبــرامــج بشكل مستمر بهدف
تقويمها وتطويرها.
وقـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ــاق ـ ـ ــش الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
العلمي ع ــدد ًا مــن الموضوعات
المدرجة على جــدول األعمال،
ُ
منها بحث التعاون مع أكاديمية
م ـح ـمــد ب ــن مـ ـب ــارك آل خليفة
لـلــدراســات الدبلوماسية وس ُبل
تـعــزيــز ه ــذا ال ـت ـعــاون مــن خــالل
تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج
التدريبية المشتركة.

ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
االجتماع استعراض مستجدات
مشروع الذكاء االصطناعي في
األكاديمية ،حيث أكد المجلس
أه ـم ـيــة ال ـم ـش ــروع ل ـمــا ف ـيــه من
استثمار للتقنية الحديثة في
ال ـم ـج ــال األمـ ـن ــي واألك ــاديـ ـم ــي
ومواكبة المتغيرات.
وشـ ــدد رئ ـيــس األمـ ــن الـعــام
على أهمية مــواصـلــة التطوير
وااله ـت ـمــام بــالـجــودة فــي كــل ما
تقدمه األكاديمية من البرامج
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـت ــدري ـب ـي ــة وبـمــا
ي ـح ـقــق رس ــال ـت ـه ــا ع ـل ــى ال ــوج ــه

األكمل.
وبعد ختام االجتماع اطلع
رئيس األمن العام على البرامج
والــدورات المقامة باألكاديمية،
مشيدا بالجهود المبذولة في
مجال تطوير المناهج العلمية
وال ـتــدري ـب ـيــة وتـنـظـيــم ال ـ ــدورات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
ت ـس ـهــم ف ــي رفـ ــع كـ ـف ــاءة وصـقــل
قـ ـ ــدرات مـنـتـسـبــي األم ـ ــن ال ـعــام
ليضطلعوا بــدورهــم فــي تنفيذ
القانون وحفظ األمن والنظام
العام.

«تن�ش���يقي» ال�ش���مالية ي�ش���يد بجه���ود الت�ش���دي
لكورون���ا ويناق����س اأو�ش���اع الط���رق بالمحافظ���ة
ت ـ ـ ــرأس الـ ـسـ ـي ــد عـ ـل ــي بــن
الشيخ عبدالحسين العصفور
محافظ المحافظة الشمالية
اجتماع المجلس التنسيقي
العاشر لعام  ،2021وذلك عبر
تقنية االتصال المرئي.
وق ـ ــد اس ـت ـه ــل االج ـت ـم ــاع
ب ــاإلش ــادة بــالـجـهــود الوطنية
في التصدي لجائحة كورونا
وت ـف ـع ـيــل إجـ ـ ـ ــراءات ال ـســالمــة
الوقائية التي أسهمت بشكل
ف ـ ـعـ ــال فـ ــي خـ ـف ــض مـ ـع ــدالت
اإلصابة وتسطيح مستوياتها
بقيادة صاحب السمو الملكي
األم ـي ــر س ـل ـمــان ب ــن ح ـمــد آل
خ ـل ـي ـفــة ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد رئ ـيــس
مجلس ال ـ ــوزراء رئـيــس فريق
البحرين الوطني ،الــذي نال
إشادة وتقدير العالم.
وخـ ـ ـ ـ ــالل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع تــم
اس ـت ـعــراض م ــوض ــوع الـحــركــة
المرورية في طرق المحافظة
مـ ــن خ ـ ــالل وض ـ ــع ال ـمــرئ ـيــات
لتخفيف الضغط عن الشبكة
المرورية والمساهمة في رفع
م ـس ـتــوى ال ـث ـقــافــة ال ـم ــروري ــة
لدى المواطن والمقيم ،وفي
ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق ق ــدم ــت رئ ـيــس
قسم التصاميم والطرق بوزارة
األش ـ ـغـ ــال وش ـ ـ ــؤون ال ـب ـلــديــات
والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــط ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي

{ اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظة الشمالية.
المهندسة الشيخة لينا بنت
ع ـ ـبـ ــداهلل آل خ ـل ـي ـفــة عــرضــا
لخطط الـ ــوزارة المستقبلية
لتطوير شارع الجنبية الممتد
من تقاطع شارع البديع حتى
تـ ـق ــاط ــع ك ـ ــوب ـ ــري الـ ـجـ ـس ــرة،
وتحويله إلــى ثالثة مسارات،
ح ـي ــث أشـ ـ ــار ال ـم ـح ــاف ــظ إل ــى
ض ــرورة رب ــط ش ــوارع المدينة
الشمالية بشبكة النقل العام
وتطوير شــارع  27في منطقة
سار الممتد من شــارع الشيخ
عيسى بن سلمان وصوال إلى
شبكة ال ـشــوارع الــداخـلـيــة في
ســار والجنبية وتحويله إلى
مـســاريــن مـ ــزدوج ،إضــافــة إلــى
وض ـ ــع ال ـح ـل ــول ال ـم ـس ـتــدامــة
لـ ـ ـش ـ ــارع  35وشـ ـ ـ ـ ــارع  13فــي

منطقة سار ودوار القدم على
شارع البديع.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض االجـ ـتـ ـم ــاع
كذلك الجهود التي قامت بها
المحافظة لتصحيح أوضــاع
السكن االجتماعي المشترك
في مناطق وقــرى المحافظة
وفق إحصائيات هيئة تنظيم
سوق العمل ،حيث تم تشكيل
فريق عمل يضم كل الجهات
ذات ال ـ ـعـ ــالقـ ــة ل ـل ـك ـش ــف عــن
حاالت االكتظاظ في مساكن
العمالة الوافدة والعمل على
تصحيح أوضاعها ،كما ناقش
مــد شبكة الـطــرق والخدمات
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع
ال ـص ـن ــاع ـي ــة والـ ـخ ــدمـ ـي ــة فــي
منطقة سلماباد الصناعية.

{ جانب من جلسة البرلمان العربي.
الحرب التي ترتكبها ضد أبناء
شعبنا اليمني ،وخاصة األبرياء
مــن الـنـســاء واألطـ ـف ــال ،وكــذلــك
اع ـ ـتـ ــداءات ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ضــد
األعـ ـ ـي ـ ــان ال ـم ــدن ـي ــة وال ـم ـن ـش ــآت
االقتصادية والمطارات المدنية
في المملكة العربية السعودية.
وثـ ـم ــن ال ـع ـس ــوم ــي ال ـج ـهــود
المخلصة والـ ُـمـقـدَرة التي تقوم
ُ
بها المملكة العربية السعودية،
بقيادة خادم الحرمين الشريفين
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
وولي عهده األمين صاحب السمو
الملكي األمير محمد بن سلمان،
من أجــل حل هــذه األزمــة إلنهاء
معاناة الشعب اليمني الشقيق
وتحقيق تطلعاته المشروعة في
األمن واالستقرار ،مشيدً ا بعودة

الحكومة اليمنية إلى العاصمة
ومتمنيا لها كل
المؤقتة ع ــدن،
ً
التوفيق والنجاح.
وطـ ــالـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـب ــرل ـم ــان
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي
ب ــالـ ـتـ ـح ــرك الـ ـ ـف ـ ــوري والـ ـع ــاج ــل
وت ـح ـمــل م ـســؤول ـي ـتــه الـقــانــونـيــة
واألخالقية ،لوقف هذه الجرائم،
وإن ـهــاء الــوضــع الـمــأســاوي الــذي
ي ـع ـي ـش ــه األش ـ ـ ـقـ ـ ــاء ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
مــأرب ومديرية العبدية ،محذ ًرا
فــي الــوقــت ذات ــه مــن أن استمرار
حالة الصمت الدولي تجاه هذه
الجرائم ستشجع هذه المليشيا
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـمـ ــادي ف ـ ــي ج ــرائ ـم ـه ــا
اإلرهابية.
وأكد العسومي «أن البرلمان
ال ـع ــرب ــي س ـي ـظــل ش ــري ــكً ــا فــاع ـ ً
ال

فـ ــي خـ ــدمـ ــة الـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـع ـل ـيــا
ـاحــا ُمكمال
لــأمــة العربية ،وجـنـ ً
للدبلوماسية الرسمية العربية
فـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن كـ ــل ال ـق ـضــايــا
العربية».
وأوضــح أن البرلمان العربي
يواصل التحرك الدولي في دعم
القضية الفلسطينية بمخاطبة
األم ـيــن ال ـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة،
ومفوض األمم المتحدة السامي
لحقوق اإلنسان ،ورئيس االتحاد
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ورؤس ـ ـ ــاء
ال ـبــرل ـمــانــات اإلقـلـيـمـيــة ،ومــديــر
ع ــام الـيــونـسـكــو ،ب ـشــأن الـجــرائــم
واالن ـت ـهــاكــات الـمـمـنـهـجــة للقوة
القائمة باالحتالل في المسجد
األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك والـ ـ ـح ـ ــرم
اإلبراهيمي الشريف ،مــؤكــدا أن

البرلمان العربي سيظل شريكً ا
فاعال في خدمة المصالح العليا
ـاحــا ُمكمال
لــأمــة العربية ،وجـنـ ً
للدبلوماسية الرسمية العربية
فـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن كـ ــل ال ـق ـضــايــا
العربية.
وخـ ـ ـ ـ ــالل ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة ،أعـ ـل ــن
رئيس البرلمان العربي تدشين
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـم ـك ــاف ـح ــة
اإلرهاب والفكر المتطرف ،كأداة
مؤسسية لتقديم الــدعــم الفني
لـلـبــرلـمــانـيـيــن ف ــي ه ــذا الـمـجــال
ال ـح ـيــوي ،وه ــو األول م ــن نــوعــه
متطلعا
على المستوى العربي،
ً
إل ــى أن يـصـبــح م ــرك ــزً ا إقـلـيـمـيــا
ودول ًّيا لدعم الجهود البرلمانية
فـ ــي مـ ـج ــال م ـك ــاف ـح ــة اإلره ـ ـ ــاب
والفكر المتطرف.

اقت�راح بقان�ون نياب�ي يج�رم التروي�ج لأف�كار ال�ش�ذوذ الجن�ش�ي والمثلي�ة
ال��ش�ج���ن � 5شن���وات وال�غ�رام���ة  5اآلف دين��ار لرف��ع عل��م المث�ل�ي�ي���ن اأو تنظي��م تجم��ع لل�ش��واذ

 50األف دينار لل�شخ�شية العتبارية واإغلق مقارها وحرمانها من الم�شروعات العامة
كتب وليد دياب:
تقدم كل من النواب «أحمد األنصاري،
عـ ـب ــدال ــرزاق حـ ـط ــاب ،ع ـلــي زايـ ـ ــد ،محمد
بوحمود ،فاضل الـســواد» باقتراح بقانون
بـتـعــديــل ب ـعــض أح ـك ــام ق ــان ــون الـعـقــوبــات
ال ـصــادر بالمرسوم بقانون رقــم  15لسنة
 .1976فــي مــادتــه األول ــى بتعديل عـنــوان
ال ـف ـصــل ال ـثــالــث م ــن الـ ـب ــاب ال ـســابــع من
القسم الخاص من قانون العقوبات ليكون
«الفجور والدعارة والشذوذ».
ونصت المادة الثانية على أن «تضاف
إل ــى قــانــون الـعـقــوبــات ال ـصــادر بالمرسوم
بـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  15ل ـس ـن ــة  1976م ــادت ـي ــن
جديدتين برقمي «  329م ـكــررا» ،و« 329
مكررا  1نصهما اآلتي»:

مادة « 329مكررا»:
يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس
سـنــوات والـغــرامــة الـتــي ال تقل عــن ثالثة
آالف دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين:
 -1ك ــل م ــن رف ـ ــع ع ـل ـمــا أو شـ ـع ــارا أو
أي ــة إش ــارة تــرمــز إل ــى فـئــة ال ـشــواذ جنسيا
«المثليين».
 -2كل من روج بأية وسيلة كانت ألفكار
ومعتقدات فئة الشواذ جنسيا «المثليين».
 -3كــل مــن دع ــا أو نـظــم أو حـضــر أي
تـجـمــع أو اج ـت ـمــاع لـفـئــة ال ـش ــواذ جنسيا
«المثليين».
مادة « 329مكررا»1:
مع عدم اإلخالل بمسؤولية الشخص
الـطـبـيـعــي طـبـقــا ألح ـك ــام هـ ــذا ال ـقــانــون،

يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة التي
ال تـقــل ع ــن ع ـشــرة آالف دي ـن ــار وال تــزيــد
على خمسين ألف دينار ،إذا ارتكبت إحدى
األفعال المذكورة في المادة « 329مكررا»،
وك ــان ذل ــك نتيجة ات ـفــاق أو عـلــم أعـضــاء
مجلس اإلدارة أو أص ـحــاب الـمــؤسـســة أو
مالكها».
وف ـ ــي ح ــال ــة ال ـح ـك ــم ب ـ ــاإلدان ـ ــة تــأمــر
المحكمة بـحــرمــان الـشـخــص االعـتـبــاري
مــن المشاركة فــي المشروعات العامة أو
بإغالق مقاره التي وقعت فيها الجريمة
أو بحله وإغالق جميع مقاره إغالقا مؤقتا
أو دائما.
وتــأمــر المحكمة فــي جميع األح ــوال
بـ ـمـ ـص ــادرة األم ـ ـ ــوال واألمـ ـتـ ـع ــة واألدوات
واألوراق مـمــا يـكــون قــد اسـتـعـمــل أو أعــد

لالستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصل
منها ،وذلك مع عدم المساس بحقوق غير
الحسن النية».
وأش ــارت الـمــذكــرة اإليضاحية إلــى أن
االقتراح بقانون يؤكد مبادئ مهمة تتمثل
فــي أن مبدأ إسالمية الــدولــة والمجتمع
البحريني مجتمع مسلم محافظ ،ومبدأ
حماية األسرة من هذه الملوثات األخالقية
والتي تسبب ضياع األســرة وتشتتها ،وفي
سبيل تحقيق هــذيــن الـمـبــدأيــن ،وتأكيدا
وتـطـبـيـقــا ع ـلــى م ــا جـ ــاء اإلس ـ ــالم ب ــه من
مبادئ وأحكام فإن االقتراح بقانون أدخل
تـعــديــال عـلــى ع ـنــوان الـفـصــل الـثــالــث من
ال ـب ــاب ال ـســابــع م ــن ال ـق ـســم ال ـخ ــاص من
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم  15لسنة  1976بإضافة كلمة الشذوذ.

{ الوفد الطالبي خالل مشاركته في جلسة البرلمان العربي.

وفد طلبي بحريني ي�شارك في جل�شة البرلمان العربي بم�شر
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـمـ ـلـ ـك ــة
البحرين الطالبي أمس السبت
ف ــي ج ـل ـســة ال ـب ــرل ـم ــان الـعــربــي
بـمـقــر جــامـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة
بجمهورية مصر العربية ،حيث
ض ــم ال ــوف ــد ك ـ ـ ًال م ــن الـطــالـبــة
رت ــاج إبــراهـيــم الـعـبــاســي رئيس
الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـط ـفــل،
والطالب تركي ال ــذوادي رئيس
لجنة حقوق الطفل بالبرلمان
العربي للطفل.
وخ ـ ـ ـ ــالل الـ ـجـ ـلـ ـس ــة أل ـق ــت
الـطــالـبــة رت ــاج الـعـبــاســي رئيس
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـل ـط ـفــل
كلمتها ال ـتــي ع ـبــرت فـيـهــا عن
سعادتها وتشرفها بالوجود في
ه ــذا الـمـحـفــل ال ـعــربــي الـمـهــم،
مثمنة تشجيع حضرة صاحب
ال ـ ـجـ ــاللـ ــة الـ ـمـ ـل ــك حـ ـم ــد بــن
عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين لها ولزمالئها الطلبة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة
والفعاليات اإلقليمية والدولية.
واستعرضت العباسي دور
البرلمان العربي للطفل الذي
ق ــدم ألع ـضــائــه مــزي ـج ـ ًا فــريــد ًا
م ـ ــن األن ـ ـش ـ ـطـ ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
المصحوبة بالتدريب الهادف
والـ ـ ــدق ـ ـ ـيـ ـ ــق ،مـ ـ ــا يـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدُ فــي

ـداف الـ ـب ــرلـ ـم ـ ِـان
ت ـح ـق ـي ـ ِـق أه ـ ـ ـ ـ ـ ِ
مـ ــن خـ ـ ــالل الـ ـ ـج ـ ــودة ال ـع ــال ـي ــة
وتـ ـحـ ـسـ ـي ـ ِـن األداء ف ـ ــي ض ــوء
أرق ــى الـمـعــايـيـ ِـر الـعــالـمـيــة ،في
مختلف الـمـجــاالت ،باإلضافة
الموضوعات التي
إلى مناقشة
ِ
تهم الطفولة العربية .وتسلم
ُّ

األعـ ـض ــاء بــال ـبــرل ـمــان ال ـعــربــي
للطفل درع ًا من رئيس البرلمان
ال ـع ــربــي عـ ــادل ال ـع ـســومــي ،في
ح ـي ــن ق ــدم ــت ال ــرئ ـي ـس ــة رتـ ــاج
العباسي هدية تذكارية مقدمة
مــن الـبــرلـمــان الـعــربــي للطفل
لرئيس البرلمان العربي.
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الأمني العام ملجل�س ال�شورى لـ«اأخبار اخلليج»:

الخطاب ال�شامي خارطة طريق لعمل ال�شلطة الت�شريعية
اإجناز  147برناجما تدريبيا للموظفني ..وتطبيق نظام «املوظف ال�شامل»
كتب أحمد عبدالحميد:
أكد المستشار أسامة أحمد العصفور األمين العام لمجلس الشورى أن األمانة
العامة لمجلس الشورى تعمل على بحث ودراسة مضامين الخطاب السامي الذي
تفضل به حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد
َّ
المفدى ،خال افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس ،وإعداد
خطة متكاملة لترجمة الخطاب السامي عبر ندوات وبرامج وفعاليات متنوعة،
وذلك تنفيذً ا لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وأوضح المستشار العصفور في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» أن األمانة
العامة لمجلس الشورى تحرص على تطوير برامج الدعم البرلماني ألعضاء
المجلس ،لتشمل حوارات ولقاءات مع سفراء وأعضاء برلمانات دولية ،الفتً ا إلى
أنَّ األمانة العامة ستضاعف الجهود وستسخر كافة اإلمكانيات والقدرات لتقديم
أعـلــى مستويات الــدعــم والـمـســانــدة ألعـضــاء المجلس ،وبـمــا يتسق مــع دورهــم
الوطني ،والمسؤولية التي يضطلعون بها في سن التشريعات والقوانين.
{ المستشار أسامة أحمد العصفور.

اإلغـاء ق�شـم المطبعـة تعـزيزا لم�شـروع «اأمانـة عـامة بل ورق»
وحــول دور األمــانــة العامة فــي ترجمة الخطاب
الملكي السامي أشاد المستشار العصفور بالخطاب
ال ـســامــي ال ــذي تـفـ َّـضــل بــه ح ـضــرة صــاحــب الـجــالــة
ال ـم ـلــك ح ـمــد ب ــن عـيـســى آل خـلـيـفــة ع ــاه ــل ال ـبــاد
المفدى ،خال افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الخامس ،ومــا تضمنه مــن مـحــاور تعتبر
خــارطــة طــريــق لعمل السلطة التشريعية ،حيث إن
دائما ما يؤكد خال خطابه
جالة الملك المفدى ً
الـســامــي عـلــى خ ـطــوات المملكة الـسـبــاقــة ،ومضيها
ـدم ــا ف ــي نـهـجـهــا اإلص ــاح ــي ال ـشــامــل ،ومساعيها
قـ ً
الــدؤوبــة لتطوير مسيرتها فــي المجال التشريعي،
وتــرس ـيــخ الـمـشــاركــة الـشـعـبـيــة ب ـهــا ،وات ـخ ــاذ مــا يلزم
لتعزيز هذا النهج بكل مفرداته ومفاصله ،والنهوض
ب ــه لـيـكــون ال ـن ــواة وال ـق ــاع ــدة األســاس ـيــة ف ــي تحقيق
األهداف والطموحات.

برامج تدريبية وفعاليات متنوعة

وأض ـ ــاف أن األم ــان ــة ال ـعــامــة لـمـجـلــس ال ـشــورى
تـنـفـيــذً ا لـتــوجـيـهــات عـلــي بــن صــالــح الـصــالــح رئيس
دائما بعد افتتاح دور االنعقاد
مجلس الشورى تعمل ً
على دراسة مضامين الخطاب السامي ،وإعداد خطة
مـتـكــامـلــة لـتــرجـمــة ال ـخ ـطــاب ال ـســامــي ع ـبــر بــرامــج
تــدريـبـيــة وفـعــالـيــات مـتـنــوعــة ،يـتــم مــن خــالـهــا دعــوة
المختصين والخبراء القانونيين إلــى التباحث في
عدد من المحاور التي تضمنها الخطاب.
وبشأن مشروع تعديل الهيكل التنظيمي لألمانة
العامة ،أكــد المستشار العصفور أن العمل اإلداري
الناجح يتسم بالحيوية والمرونة ،ويخضع لمراجعات
مـسـتـمــرة ،ولــذلــك ف ــإنَّ الهيكل التنظيمي الجديد
ل ــألم ــان ــة الـ ـع ــام ــة ج ـ ــاء بـعــد
دراس ـ ــة طــوي ـلــة ،واجـتـمــاعــات
ع ـ ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ـ ــع االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
أفضل الممارسات في تقديم
ال ــدع ــم وال ـم ـســانــدة ألعـضــاء
المجالس التشريعية ،وقمنا
ب ـت ـع ــدي ــل ال ـه ـي ـك ــل اإلداري
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزً ا ل ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ال ـخ ــدم ــة
ف ــي األمـ ــان ــة ال ـع ــام ــة وزي ـ ــادة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وأي ـ ًـض ــا نــواصــل
م ـ ــن خـ ــالـ ــه ت ـح ـق ـي ــق رؤي ـ ــة
واستراتيجية األمانة العامة
ل ـض ـم ــان اسـ ـت ــدام ــة ال ـت ـم ـيــز
وال ــري ــادة فــي الــدعــم الفاعل
ألعضاء المجلس.
وأوضح أن التغييرات في
الهيكل اإلداري ارتـكــزت على
فـلـسـفــة واضـ ـح ــة ،واألس ـ ــاس
هو استثمار الموارد البشرية
والـ ـمـ ــالـ ـي ــة بـ ـ ـص ـ ــورة أفـ ـض ــل،
وه ــذا مــا جعلنا نـقــوم بدمج
ب ـع ــض اإلدارات واألقـ ـ ـس ـ ــام،
ـوصــا الـتــي ت ــؤدي مهام
وخـصـ ً
ـرص ــا أكـبــر
م ـت ـشــاب ـهــة ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي سـيـفـتــح ف ـ ً
لزيادة برامج التدريب والتطوير للكفاءات الوطنية
الـشــابــة مــن الجنسين ،وزيـ ــادة خبراتهم وكفاءاتهم
في العمل ضمن األمــانــة العامة للمجلس ،مضيفا
أن مــن بين الـتـعــديــات الـتــي أجــريـنــاهــا فــي الهيكل
اإلداري ،أدرجنا إدارة العاقات واإلعام لتكون تحت
إشـ ــراف األم ـيــن ال ـعــام للمجلس ،ونـعـمــل اآلن على
ملما
تنفيذ مـشــروع الـمــوظــف الـشــامــل ال ــذي يـكــون ًّ
بـمـخـتـلــف ال ـم ـه ــارات ال ـتــي تـمـكـنــه م ــن أداء الـمـهــام
الــوظ ـي ـف ـيــة بـ ـج ــودة وكـ ـف ــاءة ع ــال ـي ــة ،وأل ـح ـق ـنــا قسم
البحوث والدراسات بهيئة المستشارين القانونيين،
ـوصــا أن هـيـئــة الـمـسـتـشــاريــن ت ـضـ ّـم عـ ــددً ا من
وخ ـصـ ً
األكاديميين والمتخصصين والخبراء في المجال
القانوني ،ويمكنهم اإلشراف والمتابعة على البحوث
والـ ــدراسـ ــات ال ـتــي ي ـعــدّ هــا ال ـبــاح ـثــون ف ــي الـمـجـلــس،
وكذلك المكتبة البرلمانية أصبحت ضمن إشــراف
هيئة المستشارين القانونيين ،ليعملوا خال الفترة
المقبلة على تعزيز دور المكتبة البرلمانية باعتبارها
المكتبة التشريعية الــوحـيــدة فــي البحرين ،وتضم
أع ــدادً ا كبيرة مــن المصادر والموسوعات والمراجع
التي تساند عمل اللجان في المجلس.
وك ـش ــف أن الـهـيـكــل ال ـجــديــد ش ـهــد إل ـغ ــاء قسم
ال ـط ـبــاعــة ،وج ـم ـيــع ال ـم ـهــام ال ـتــي ال تـحـقــق أه ــداف
ال ـتـطــور فــي الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ،وب ـمــا ي ـعــزز مـشــروع
«أمانة عامة با ورق» ،والذي تجاوزنا في تنفيذه نسبة
 90في المائة.
وبـشــأن وج ــود أي تــوجــه العتماد سياسة العمل
ع ــن ُب ـعــد بـشـكــل مـسـتـمــر ح ـتــى م ــع ان ـت ـهــاء جــائـحــة
كــورونــا ،أشــار األمين العام لمجلس الشورى إلــى أنه

تــم خــال الفترة الماضية إج ــراء دراس ــة شاملة عن
الـعـمــل م ــن ال ـم ـنــزل ،وحــرص ـنــا عـلــى اس ـت ـطــاع رأي
جميع الموظفين وماحظاتهم واقتراحاتهم في هذا
ال ـخ ـصــوص ،والـنـتــائــج تشير إل ــى أن هـنــاك وظــائــف
يمكن إنجازها من خال العمل عن بُعد ،ولكن وفق
ضوابط محددة تضمن اإلنجاز والدقة وأداء المهام
في الوقت المطلوب ،وهنا نتحدث عن الوظائف التي
ال تتطلب من الموظفين التواجد في مكاتب األمانة
العامة.

تقييم األداء

وبشأن تقييم أداء منتسبي األمانة العامة ،أوضح
أن هناك أنظمة معتمدة في تقييم جميع الموظفين
بحسب أوصافهم الوظيفية ،والمهام التي توكل إليهم،
وخال الفترة الماضية قمنا بتحديث نظام التقييم
السنوي بالشراكة والتعاون مع معهد اإلدارة العامة،
وهـ ــذا يـتـســق بـشـكــل مـبــاشــر م ــع اس ـت ـمــراريــة تــدريــب
وت ـطــويــر الـمــوظـفـيــن لـيـكــونــوا عـلــى اطـ ــاع ومـعــرفــة
بــالــوســائــل الـحــديـثــة والـمـتـطــورة فــي دع ــم ومـســانــدة
نسب
الـعـمــل الـتـشــريـعــي ،وال ـتــي تضمن لـهــم إحـ ــراز ٍ
عالية في التقييم ،وفي الوقت ذاته تحقيق األهداف
االستراتيجية للمجلس ،وال بد هنا من اإلشارة إلى
تنظيميا
مدونة السلوك الوظيفي التي تشكل إطا ًرا
ً
ومرجعا لحقوق وواجبات الموظف ،وتضم المعايير
ً
والقواعد والقيم التي يجب على الموظفين االلتزام
بها في أداء العمل.
وع ــن أب ــرز ال ـم ـب ــادرات وال ـم ـشــاريــع ال ـتــي نفذتها
األمــانــة الـعــامــة لــدعــم ومـســانــدة الـعـمــل التشريعي،
لـفــت إل ــى أن األم ــان ــة ال ـعــامــة وض ـعــت اسـتــراتـيـجـيــة
م ـت ـكــام ـلــة ل ــدع ــم وم ـس ــان ــدة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي بـشـكــل
عـ ـ ــام ،ت ـت ـضــافــر ف ـي ـهــا ج ـهــود
ك ـ ـ ــل إدارات ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا وأق ـ ـسـ ــام ـ ـهـ ــا
ال ـم ـت ـنــوعــة ،وكـ ــلٌ يـ ــؤدي دوره
مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــور م ـت ـخ ـص ــص
ومــوضــوعــي ،وبـمــوجــب أســس
وق ـ ــواع ـ ــد ث ــابـ ـت ــة وواضـ ـ ـح ـ ــة،
ومنذ بداية الجائحة ،عزّزنا
جــاهــزيــة األمــانــة الـعــامــة من
خ ــال الـتــركـيــز عـلــى تطوير
م ـن ـظــوم ـت ـهــا ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
والرقمية ،والتحول الرقمي،
واس ـت ـل ـه ـم ـن ــا مـ ــن ال ـجــائ ـحــة
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات وأطـ ـ ـ ـ ــرا ج ـع ـل ـت ـنــا
ق ــادري ــن ع ـلــى ال ـت ـعــاطــي مع
مـخـتـلــف ال ـت ـح ــدي ــات ،س ــواء
الصحية أو التقنية ،وكذلك
أداء ال ـم ـهــام وإنـ ـج ــاز الـعـمــل
بــاح ـتــراف ـيــة ومـهـنـيــة عــالـيــة،
وهذا ما وجدناه عبر تطبيق
نـ ـظ ــام ال ـع ـم ــل م ــن ال ـم ـن ــزل،
ال ــذي استمر حتى منتصف
سبتمبر الماضي.
وتابع قائا :هناك الكثير من المشروعات التي
تــم إنـجــازهــا خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ..فعلى سبيل
الـمـثــال ،قــامــت إدارة تقنية المعلومات واالتـصــاالت
ف ــي األم ــان ــة ال ـعــامــة بــالـتـحــول الــرق ـمــي الـكـلــي على
ال ـحــوس ـبــة ال ـس ـحــاب ـيــة ،ع ـبــر ق ــاع ــدة ب ـيــانــات ال ـمــزود
العالمي شــركــة أمـ ــازون ،وتــم نقل  7أنظمة رئيسية
داخلية مخصصة لخدمة الـســادة أعضاء المجلس
وموظفي األمــانــة العامة إلــى الحوسبة السحابية،
بما يسهم فــي تحسين إنتاجية الموظفين ويرفع
جــودة تقديم الـخــدمــات ،ونعمل حالي ًا على اعتماد
سياسة إعامية متط ّورة وحديثة للظهور اإلعامي
للمجلس ،وتتماشى مع متطلبات اإلعــام الجديد،
وتضمن الظهور والتسويق والـتــرويــج لكافة أنشطة
وأعمال المجلس بالشكل الذي تبرز جهوده وإنجازاته
طورنا منظومة التقدم بطلب الكثير
التنموية ،كما َّ
مــن الخدمات لألعضاء ،بما يشمل نظام الحقيبة
البرلمانية وغيرها.
وتطرق إلى وضع خطة متكاملة الستئناف عقد
اجتماعات لـجــان المجلس حـضــور ًيــا ،وتــم االنتهاء
مــن تجهيز كــافــة الـقــاعــات المخصصة الجتماعات
ال ـل ـجــان ،بـمــا يـحـقــق الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي ،وأيـ ًـضــا
االل ـت ــزام بــالـضــوابــط ال ـم ـحــددة ،بـحـيــث يـمـكــن عقد
االج ـت ـمــاعــات ح ـض ــور ًي ــا ،إل ــى جــانــب إم ـكــان ـيــة عقد
االجتماعات عن بُعد ،وهذا األمر مرتبط بتعليمات
الـفــريــق الــوطـنــي الطبي للتصدي لجائحة كــورونــا،
ونـظــام اإلش ــارة الضوئية المعتمد ،مشيرا إلــى دعم
األمانة العامة ومساندتها ألعضاء المجلس لعقد
الجلسات واالجتماعات عن بُعد ،منذ بدء إجــراءات

تطوير برامج
الدعم البرلماني
لت�شمل لقاءات
مع �شفراء
وبرلمانيين
دوليين

ال ـتـصــدي لـجــائـحــة ك ــورون ــا ،مــع تنفيذ ال ـعــديــد من
المبادرات التي أسهمت في انسيابية انعقاد الجلسات
واجتماعات اللجان ،وتطويع التقنيات الحديثة في
خدمة العمل التشريعي.
وح ــول بــرامــج الــدعــم البرلماني لــألعـضــاء ،أكد
األمـيــن الـعــام لمجلس ال ـشــورى أن رئـيــس المجلس
يــوجــه األم ــان ــة الـعــامــة بـشـكــل مـتــواصــل إل ــى تطوير
برامج الدعم البرلماني المقدمة لألعضاء ،إيمان ًا
بــأهـمـيــة ه ــذه ال ـبــرامــج ف ــي الـتـنـفـيــذ ال ـفــاعــل لـلــدور
المنوط بالسلطة التشريعية ،ويساعد أعضاءها على
تعزيز مسيرة العمل التشريعي بالمملكة ،وخــال
األشـهــر الماضية أنـجــزنــا  16بــرنــامــج دعــم برلماني
لــألعـضــاء ،وحرصنا على تطويرها لتشمل لـقــاءات
وح ــوارات مــع مسؤولين وس ـفــراء ،وبــرلـمــانــات دولـيــة،
ّ
ويعظم
وهذا ما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب،
االستفادة من برامج الدعم البرلماني.
ومـ ــن ض ـمــن عـمـلـيــة ال ـت ـطــويــر ل ـب ــرام ــج الــدعــم
البرلماني استثمار اللقاءات واالجتماعات والحوارات
االفتراضية خال جائحة كورونا ،إذ توسعنا عبر قسم
تنمية األداء البرلماني في اإلعــداد والتنظيم لعقد
العديد من اللقاءات والحوارات والجلسات النقاشية
االفتراضية مع عدد من المجالس التشريعية ،والتي
أت ــاح ــت ال ـفــرصــة أمـ ــام األعـ ـض ــاء إلب ـ ــراز الـمـنـجــزات
الـتـشــريـعـيــة ،وت ـطــويــر ال ـم ـس ـيــرة الــدي ـم ـقــراط ـيــة في
مملكة الـبـحــريــن ،وأيـ ًـضــا االط ــاع على الممارسات
وال ـم ـس ـت ـجــدات اإلقـلـيـمـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ف ــي الـمـجــال
التشريعي.
عن برامج التدريب والتطوير لمنتسبي األمانة
ال ـعــامــة ،ش ــدد الـمـسـتـشــار الـعـصـفــور عـلــى أن بــرامــج
التدريب والتطوير المخصصة
للموظفين يتم تنفيذها وفق
خـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـم ـع ـت ـم ــدة
ل ـج ـم ـيــع ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،وت ـك ــون
مستمرة على مــدار العام ،وإذا
تحدثنا عن ذلك بلغة األرقــام
فــي إحـصــاءاتـنــا حتى سبتمبر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي نـ ـج ــد أن األمـ ــانـ ــة
ال ـع ــام ــة ق ــام ــت خـ ــال ال ـف ـتــرة
برنامجا
الماضية بتنظيم 147
ً
تدريبيا للموظفين سواء بشكل
ً
خ ــاص ،أو مــن خ ــال الـشــراكــة
م ــع ج ـه ــات أخـ ـ ــرى ،م ــن بينها
برنامجا
عاما65 ،
56
برنامجا ً
ً
ً
برنامجا لنشر
تخصصيا ،و11
ً
ً
الثقافة البرلمانية ،إلى جانب
ـدد م ــن الـمــوظـفـيــن
ت ــدري ــب ع ـ ـ ٍ
ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ــوطـ ـن ــي
لتطوير ال ـق ـيــادات ،وتنظيم 4
ب ــرام ــج ل ـت ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات مع
المجالس التشريعية الشقيقة
والصديقة.
وبـ ـ ـش ـ ــأن وجـ ـ ـ ــود مـ ـ ـب ـ ــادرات
لـتـطــويــر ال ـمــوقــع االل ـك ـتــرونــي لـلـمـجـلــس ،أش ــار إلــى
أنــه مع تزايد المعلومات والبيانات ،وأيـ ًـضــا التطور
التقني ،ووجــود البرمجيات الحديثة ،تصبح عملية
وخصوصا أنه
تطوير الموقع اإللكتروني مهمة جدً ا،
ً
يعتبر واجهة للمجلس واألمانة العامة ،وهو بمثابة
مرجع للمعلومات واألخبار والبيانات ،وكذلك الصور
ومـضــابــط الـجـلـســات وغـيــرهــا مــن ال ـمــواد المتعلقة
بــالـجــانــب الـتـشــريـعــي ،ولــذلــك قمنا بتشكيل لجنة
خاصة لوضع خطة متكاملة من أجل تطوير الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي لـلـمـجـلــس ،وتــوف ـيــر مـحـتــوى إلـكـتــرونــي
يسهل الوصول إليه ،واالستفادة منه.

الذين قدموها ،وسنعلن خال الفترة المقبلة األفكار
الفائزة ،وحتى األفـكــار التي لم تحصل على تقييم
ـال ل ـل ـفــوز ،سـيـتــم إحــالـتـهــا إل ــى اإلدارات المعنية
عـ ٍ
لجعلها ضمن الخطط التطويرية في األمانة العامة.
وشدد على أن التنسيق والتعاون بين األمانتين
الـعــامـتـيــن لـمـجـلـســي الـ ـش ــورى والـ ـن ــواب مـسـتـمــران،
ونراهما متمثلين في العديد من الفعاليات واألنشطة
والـ ـن ــدوات وال ـمــؤت ـمــرات ،وأي ـ ًـض ــا الــدعــم والـمـســانــدة
ألع ـضــاء المجلسين عند مشاركتهم فــي المحافل
الدولية .ومسؤولو اإلدارات واألقـســام في األمانتين
العامتين يعقدون اجتماعات بشكل مستمر من أجل
تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم العمل التشريعي.
وكـشــف عــن أن األمــانــة الـعــامــة للمجلس وقعت
ـدد من الجامعات والمؤسسات
مذكرات تفاهم مع عـ ٍ
التعليمية والتدريبية المرموقة بمملكة البحرين،
من منطلق حرص رئيس مجلس الشورى ،وتوجيهاته
الـمـسـتـمــرة فــي سـبـيــل تـعــزيــز الـعـمــل الـمـشـتــرك مع
مؤسسات التعليم العالي ،وتحقيق التعاون العلمي
والـمـعــرفــي الـمـتـبــادل بـيــن الـطــرفـيــن ،مــن خ ــال ما
يملكه كــل طــرف مــن ك ــوادر بشرية وإمـكــانـيــات فنية
متنوعة ،وقــد ر ّكــزنــا من خــال هــذه االتفاقيات على
تنظيم وعقد البرامج التدريبية ،وورش العمل وتقديم
الخدمات االستشارية التي يحتاج إليها المجلس،
والمؤسسات التعليمية والتدريبية بالمقابل ،فض ًا
عن تدريب طلبة الجامعات الوطنية ضمن متطلبات
تخرجهم.
وأكد أن العائد من هذه االتفاقية كبير جد ًا على
المستوى البعيد ،وقد ال تظهر نتائجها اإليجابية في
الوقت الحالي ،ألننا عولنا من خال هذه االتفاقيات
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي رف ــع
ك ـ ـفـ ــاءة م ـن ـت ـس ـبــي األمـ ــانـ ــة
الـ ـع ــام ــة وتـ ـع ــزي ــز ق ــدرات ـه ــم
وخبراتهم التراكمية ،بهدف
تــوف ـيــر ال ــدع ــم وال ـم ـســانــدة
ألعضاء المجلس في تأدية
مهامهم.
وح ـ ـ ـ ـ ــول اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
األم ــان ــة ال ـعــامــة السـتـقـبــال
الـ ـ ـ ـ ــزوار وطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـمـ ــدارس
ضمن خطط تعزيز الوعي
وال ـت ـث ـق ـيــف ب ـع ـمــل مجلس
الشورى ،أشار إلى أن الشراكة
والتعاون بين األمانة العامة
لمجلس الشورى ومختلف
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك
منظمات المجتمع المدني،
مهما وضرور ًيا
تعتبر
جزءا ً
ً
ل ـت ـعــزيــز ال ـث ـق ــاف ــة وال ــوع ــي
بـ ـعـ ـم ــل مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى
واخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــاتـ ــه ،ول ــذل ــك
ـرص ــا كـبـيـ ًـرا
فــإن ـنــا ن ــول ــي ح ـ ً
لترتيب زيارات طلبة المدارس الحكومية والخاصة،
والجامعات وممثلي الجمعيات والمؤسسات األخرى،
وه ــي ت ـك ــون ف ــي جـ ــدول أس ـب ــوع ــي ،وغ ــال ـ ًب ــا م ــا يـكــون
يــوم األح ــد ،باعتبار أنـنــا نتيح الـفــرصــة أم ــام ال ــزوار
لـحـضــور ج ــزء مــن الـجـلـســة ،واالس ـت ـمــاع لمناقشات
األع ـضــاء ،إلــى جــانــب حـضــور مـحــاضــرة تــوعــويــة عن
عمل المجلس ،وكــذلــك زي ــارة بعض مــرافــق األمانة
العامة ،مشيدا بما تقوم به وزارة التربية والتعليم في
إطار الشراكة والتعاون ،لتحفيز إدارات المدارس على
ترتيب زيارات لمجلس الشورى.

تعديل الهيكل
التنظيمي للأمانة
العامة لتعزيز
ال�شتثمار الأمثل
للموارد الب�شرية
والمالية

نتائج مسابقة «أبدع بفكرة»

وعن نتائج مسابقة «أبدع بفكرة» التي تم إطاقها
مؤخرا ،أوضح أن اإلبداع واالبتكار والتنافسية أسس
رك ــائ ــز مـهـمــة إلح ـ ــداث الـتـغـيـيــر اإلي ـجــابــي ف ــي بيئة
ال ـع ـمــل ،وه ــذا م ــا يـتـطـلــب االس ـت ـمــراريــة ف ــي تقديم
األفـكــار وال ـم ـبــادرات مــن الموظفين أنفسهم ،ألنهم
المعنيون بتطبيق اإلج ـ ــراءات واألنـظـمــة ،وه ــذا ما
دفعنا إلطاق مسابقة بعنوان «أبدع بفكرة» ،وتأتي في
إطار تحفيز وتشجيع الموظفين على المشاركة في
اتخاذ قرارات تكون لها انعكاسات إيجابية على طبيعة
العمل ،وجودة اإلنتاج ،وتحسين بيئة العمل ،وكذلك
تعزيز جـهــود الــدعــم والـمـســانــدة ألعـضــاء المجلس،
وفي الوقت نفسه تسهم في تعزيز االستخدام األمثل
ل ـل ـمــوارد الـبـشــريــة والـمــالـيــة ،مضيفا أنـهــم اآلن في
الـمــراحــل النهائية إلع ــان األف ـكــار الـفــائــزة ،بعد أن
تسلمت اللجنة المعنية أكثر مــن  30فـكــرة ،وقامت
بــدراسـتـهــا وبحثها ،وأج ــرت ل ـقــاءات مــع الموظفين

استئناف زيارات الطلبة للمجلس

وأشار إلى أنهم بصدد الترتيب الستئناف زيارات
الطلبة للمجلس بعد افتتاح دور االنـعـقــاد الــرابــع،
مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار كــل اإلجـ ــراءات والتدابير
االحترازية المحددة للتصدي لفيروس كورونا ،وبما
يضمن صحة وسامة الجميع.
وحـ ــول ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق م ــع وس ــائ ــل اإلع ــام
المختلفة أكد المستشار العصفور أن جميع وسائل
اإلعــام ،ســواء المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة،
وكذلك وسائل التواصل االجتماعي ،نعتبرهم شركاء
أســاسـيـيــن مـعـنــا ،ويـلـعـبــون دو ًرا م ـحــور ًيــا فــي توعية
وتـنــويــر الـ ــرأي ال ـع ــام ،ون ـقــل مــا ي ــدور فــي الجلسات
العامة بكل أمــانــة وشفافية ومــوضــوعـيــة ،مــؤكــدا أنَّ
التعاون والتنسيق بين األمانة العامة ووسائل اإلعام
بـلــغ مـسـتــويــات عــالـيــة ،وه ــذا مــا نــاحـظــه مــن خــال
تخصيص مساحات لنشر أخبار المجلس واألمانة
الـعــامــة ،واإلس ـهــام فــي استمرارية الظهور اإلعامي
بالصورة المناسبة.

اقـــــتـــــراح هــولــمــز
halakamal99@hotmail.com

هالة كمال الدين

نشر رائد األعمال الكندي ريان هولمز الرئيس التنفيذي
التقني لمنصة هــوتـســوت لـلـتــواصــل االجـتـمــاعــي مـقــاال حقق
انتشارا كبيرا وجدال واسعا بعنوان «لماذا حان الوقت لتحفيز
الموظفين ماديا لممارسة التمارين الرياضية أثناء العمل»؟!
فمن الصعب الحفاظ على مستوى اإلنتاجية واألداء طالما
يموت الموظفون بأمراض القلب والسرطان والوعكات التنفسية
التي يمكن الوقاية منها بالمحافظة على اللياقة البدنية والوزن
الصحي!!
مــؤخــرا أك ــد الـفــريــق طبيب الـشـيــخ محمد بــن ع ـبــداهلل آل
خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس جمعية البحرين
للسكري أن البحرين تولي جهود مكافحة السمنة أولوية خاصة،
وذل ــك فــي إط ــار الـخـطــة الــرام ـيــة إل ــى تنفيذ أهـ ــداف التنمية
المستدامة ،وتحديدا الهدف المتعلق بخفض الوفيات المبكرة
من األمراض غير السارية بحلول عام .2030
كما شــدد على اتـخــاذ إجـ ــراءات جــذريــة لمكافحة السمنة
بعد تزايد معدالتها ،إذ بلغت أكثر من ثاثة أضعاف المعدالت
االعتيادية على مستوى العالم ،معلنا عن برنامج تعليمي شامل
لخمسة وأربعين طبيبا في البحرين للتعرف على كل ما يتعلق
بالوقاية من السمنة وتشخيصها وإدارتها.
من جانبها قالت الوكيل المساعد للصحة العامة بــوزارة
الصحة د .مريم الهاجري إن المسح الصحي الوطني الذي تم
في مملكة البحرين عام  2018أظهر أن نسبة السمنة في المملكة
تبلغ  %26.7بين المقيمين و %42.8بين المواطنين ،مشيرة إلى
أنه أصبح من الضروري القيام بمنح السمنة األولوية ،وتمكين
األفـ ــراد وأخـصــائــي الــرعــايــة الصحية ودعـمـهــم ،بــاإلضــافــة إلى
تعاون الحكومة والمنظمات والمجتمعات لمكافحة السمنة.
وأض ــاف ــت أن الـمـمـلـكــة ب ـص ــدد إصـ ـ ــدار ال ــدل ـي ــل اإلرشـ ـ ــادي
للعاملين في القطاع الصحي حــول تشخيص وعــاج السمنة
عند األطـفــال والبالغين ،وال ــذي كــان نتاج جهد مشترك بين
خبراء محليين في هذا المجال بالبحرين من مجمع السلمانية
الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفيي الملك حمد
الـجــامـعــي ،تحت إش ــراف قسم التغذية ب ــإدارة الصحة العامة
والرعاية األولية ،وبمتابعة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة
األمراض المزمنة غير السارية.
ال شك أن ما سبق يعكس اهتماما ووعيا شديدين بمشكلة
السمنة مــن قبل المعنيين بــاألمــر ،ولكن فــي رأيــي المتواضع
أستطيع أن أجــزم هنا أن القضية بحاجة إلــى ما هو أكبر من
ذلك ،فالمسألة باتت بحاجة إلى جهود من نوع آخر قد ال تقل
أهمية وتــأثـيــرا ،وإلــى الــوصــول إلــى الـنــاس فــي عقر داره ــم ،من
خال حمات تنفذ داخل المدارس والجامعات والبيوت وأماكن
العمل ،بل إلى حوافز مادية ومعنوية سيكون نتاجها أكبر بكثير
مما قد يتم إنفاقه عليها كما ذكر هولمز.
في بريطانيا أجريت دراسة شملت أكثر من مائتي موظف،
خلصت إلــى أن الموظفين الــذيــن استخدموا صــاالت األلعاب
الــريــاض ـيــة الـمـلـحـقــة بـشــركــاتـهــم زادت قــدرت ـهــم عـلــى الـتــركـيــز
واإلنجاز أثناء النهار ،وكانوا أكثر رضا عن العمل في األيام التي
تمرنوا فيها خال ساعات العمل.
لذلك أقدمت بعض جهات العمل هناك على توفير مزايا
الحصول على فترات الراحة لممارسة الرياضة البدنية ،واليوم
ه ـنــاك ج ــدل واس ــع دائ ــر بـيــن الـمــؤسـســات الـصـحـيــة وأص ـحــاب
الشركات حول إمكانية فرض التمارين الرياضية كواجب إجباري
على الموظفين في الشركات بهدف محاربة الخمول البدني
الــذي تسرب إلــى بيئات ،ولــم يقتصر األمــر على بيئات العمل
فقط بل تعدى ذلك أيضا إلى المدارس االبتدائية والثانوية،
حيث يسمح للتاميذ بــالـخــروج مــن الصف لـمــزاولــة النشاط
الـبــدنــي ،والـلـعــب ،مــا يساعدهم على االنـتـبــاه وتحسن أدائـهــم
المعرفي لديهم.
يـحــدث هــذا فــي دول ــة مثل بريطانيا ألنــه بحسبة بسيطة
اتضح للمسؤولين أن عدم ممارسة التمارين الرياضية بالمعدل
ال ـيــومــي ال ـمــوصــى ب ــه وه ــو  150دقـيـقــة أسـبــوعـيــا يـكـلــف هيئة
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة الــوطـنـيــة الـبــريـطــانـيــة  1.2مـلـيــار جنيه
إسترليني سنويا.
هــذا يعني أن ممارسة الرياضة للحد من السمنة والــوزن
الزائد لم تعد ترفا لشغل الوقت أو لقتل الفراغ أو للتسلية أو
المتعة ،بل تحولت إلى ضرورة اجتماعية وصحية واقتصادية،
اللهم في زمن كورونا الذي أصبح معها ملء البطون هو الشغل
الشاغل للكثيرين ،والوسيلة األولى للتخلص من مشاعر الملل
والقلق والكآبة التي فرضتها علينا جميعا ظروف هذه األزمة!!
فهل نأخذ اقتراح هولمز مأخذ الجدية توفيرا لهدر الكثير
من المال والصحة؟!!

الجـوازات :باإمـكان المواطنيـن تـقــديم طلـب
التاأ�شـيرات علـى �شمانـتـهــم ال�شخ�شــية عبـر
الـبـوابــة الـوطـنـيــة لـلحــكومة الإلكترونيـة
أك ــدت ش ــؤون الجنسية وال ـج ــوازات واإلقــامــة أنــه بإمكان
المواطنين ال ـكــرام تقديم طلب الـتــأشـيــرات على ضمانتهم
الشخصية ،وذلك عبر البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية:
 ،www.bahrain.bhحيث تتطلب هذه الخدمة تفعيل الضامن
للمفتاح اإللكتروني بالمستوى األســاســي بالبوابة الوطنية
والتي ستتيح للعماء بعد إتمام إجراءات التسجيل االستفادة
من خدمات تقديم طلبات التأشيرات وتمديدها ودفع الرسوم
وتـسـلــم الـتــأشـيــرة أو إلـغــائـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى إدارة الطلبات
واالستعام عن حالتها.
وأش ـ ــارت ش ــؤون الـجـنـسـيــة والـ ـج ــوازات واإلق ــام ــة إل ــى أنــه
فــي إطــار رسالتها لتطوير كــل خدماتها وتقديم التسهيات
للعماء مــن مواطنين ومقيمين وزوار فإنها تــدعــوهــم إلى
استخدام المنصات اإللكترونية لسهولة اإلجراءات المطلوبة
عن طريق النظام اإللكتروني وما يوفره من وقت وجهد في
إنجاز المعامات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
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حميدان يلتقي القائم باأعمال
�شفارة الوليات املتحدة الأمريكية

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية رئي�س جمل�س
اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل جميل بن حممد علي
حميدان ،يف مكتبه ،القائم باأعمال �شفري الوليات املتحدة
الأمريكية لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي.
وخالل اللقاء ،اأ�شاد حميدان بحر�س �شفارة الوليات
املتحدة الأمريكية على متابعة جميع التطورات يف مملكة
البحرين على خمتلف الأ�شعدة ،واهتمامها بتقدمي جميع
اأوجه الدعم وامل�شاندة لالأجهزة احلكومية.
وقد ا�شتعر�س حميدان اأبرز املبادرات التي قامت بها
مملكة البحرين يف جمال رعاية حقوق العمال واحلماية
الجتماعية ،وبالأخ�س ما يتعلق باإطالق برنامج حماية
الأجور ،والإيجابيات التي يوفرها هذا الربنامج ل�شمان
ح�شول القوى العاملة يف القطاع اخلا�س على اأجورها يف
املواعيد املحددة؛ كما تناول جهود اململكة يف جمال مكافحة
التمييز بني العاملني اخلا�شعني لقانون العمل يف القطاع
الأهلي والتعديالت التي اأقرت موؤخ ًرا يف هذا املجال ،وما
قامت به الوزارة يف جمال الرقابة على �شوق العمل.
وتطرق الوزير اإىل النتائج املتحققة من تنفيذ الربنامج
الوطني للتوظيف يف ن�شخته الثانية ،واجلهود التي تقوم
بها الوزارة لتوفري فر�س العمل الالئقة للمواطنني ،اإىل
جانب المتيازات التي مينحها الربنامج لأ�شحاب العمل
من دعم الرواتب وبرامج التدريب لتاأهيل املوارد الب�شرية
الوطنية مبا يتوافق مع احتياجات اأ�شحاب العمل.

www.alayam.com

يقام حتت رعاية ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

«الأطباء» تفتح باب تقدمي الأبحاث امل�شاركة يف موؤمتر البحرين لطب الطوارئ
اأعلنت جمعية الأطباء البحرينية عن فتح الباب
اأمام الأطباء والأخ�شائيني من داخل البحرين وخارجها
الراغبني بتقدمي اأبحاث ملوؤمتر البحرين الثاين لطب
الطوارئ الذي �شيقام خالل الفرتة من  27- 25نوفمرب
القادم حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
واأو�شحت رئي�شة اجلمعية ،رئي�شة اللجنة التنظيمية
للموؤمتر ،الدكتورة غادة حممد القا�شم اأن اآخر موعد
ل�شتالم الأبحاث هو اخلام�س من نوفمرب القادم ،وذلك
حتى يت�شنى للجنة املعنية مراجعة البحوث واإعالن اأ�شماء
الفائزين خالل املوؤمتر ،وذكرت اأن طريقة تقدمي الأبحاث
�شتكون اإما من خالل ت�شليمها مطبوعة اأو اإلقائها مبا�شرة
خالل املوؤمتر.
وبينت اأن الربوفي�شور افي�س هبلو وهو بروفي�شور
يف طب الطوارئ من بلجيكا �شيكون رئي�شً ا للجنة البحوث
يف موؤمتر طب الطوارئ ،فيما ت�شم اللجنة ع�شوية كل
من الدكتورة موزة النعيمي اخ�شائي طب الطوارئ
بامل�شت�شفى الع�شكري ،والدكتورة دانة الذوادي اأخ�شائي

البحرين ت�شت�شيف اأعمال اجتماع وزراء ال�شحة لدول جمل�س التعاون
�شرح الدكتور وليد بن خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة باأن مملكة البحرين
ت�شت�شيف اأعمال الجتماع ال�شابع للجنة وزراء ال�شحة بدول جمل�س التعاون،
واملوؤمتر العام الرابع والثمانني ملجل�س ال�شحة بدول جمل�س التعاون.
واأكد وكيل وزارة ال�شحة ،رئي�س اللجنة املنظمة لالجتماع واملوؤمتر ،يف هذا
ال�شدد اأنه يف اإطار ا�شت�شافة هذا الجتماع املهم واملقرر عقده ح�شوريا ً خالل الفرتة
من  20اإىل  21اأكتوبر  2021بفندق الريتز كارلتون مبملكة البحرين ،مت العمل من
خالل اللجنة التنظيمية بوزارة ال�شحة على ا�شتكمال جميع ال�شتعدادات والتجهيزات

بن دينة ي�شارك يف موؤمتر تغري املناخ الثاين
لدول �شرقي البحر املتو�شط وال�شرق الأو�شط
�شارك الدكتور حممد بن مبارك
بن دينة املبعوث اخلا�س ل�شوؤون
املناخ الرئي�س التنفيذي للمجل�س
الأعلى للبيئة ،عن بُعد ،يف موؤمتر
تغري املناخ الثاين لدول �شرقي
البحر املتو�شط وال�شرق الأو�شط
الذي حتت�شنه جمهورية قرب�س،
بح�شور وم�شاركة عدد كبري من
الوزراء واملخت�شني وامل�شوؤولني
املعنيني بالبيئة وتغري املناخ.
ويف كلمة له خالل املوؤمتر،
� 6شاد املبعوث اخلا�س ل�شوؤون
املناخ باجلهود املتميزة التي تقوم
بها جمهورية قرب�س ال�شديقة من
اأجل توحيد اجلهود الدولية نحو
تعزيز التعاون البيئي واملناخي،
وتبادل املعلومات واخلربات بني
الدول امل�شاركة يف املوؤمتر الدويل

الثاين لتغري املناخ يف �شرقي البحر
املتو�شط وال�شرق الأو�شط يف جمال
التكيف مع اآثار تغري املناخ ،موؤكدا
حر�س مملكة البحرين على دعم
كافة اجلهود الدولية من اأجل اإحراز
تقدم وا�شح يف مواجهة تغري املناخ.
واأ�شار الدكتور حممد بن دينة
اإىل اأن ملف تغري املناخ يف مملكة

البحرين يحظى باهتمام كبري
من خالل الروؤى ال�شرتاتيجية
والتوجيهات ال�شامية من ح�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،املتابعة
املتوا�شلة من �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

امل�شاركة يف الن�شخة احلادية ع�شرة من اجلائزة

جلنة حتكيم جائزة التميز تنتهي من تقييم الأعمال
اأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة
التميز للحكومة الإلكرتونية 2021
انتهاء عملية تقييم الأعمال امل�شاركة
يف الن�شخة احلــاديــة ع�شرة من
اجلائزة ،واملقامة حتت رعاية �شمو
ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
اللجنة العليا لتقنية املعلومات
والت�شالت ،م�شرية اإىل الأعمال التي
جرى تقييمها لهذا العام قد �شمت 3
فئات �شملت القطاع العام ،والقطاع
اخلا�س ،وقطاع الأفراد.
اإذ اأ�شار عبداهلل حبيب رئي�س
اللجنة املنظمة اإىل اأن عملية تقييم
الأعمال املقدمة من قبل اجلهات
احلكومية واخلا�شة والأفراد قد متت
من قبل جمموعة من اخلرباء املحليني
والدوليني ،والذين مت اختيارهم
وفقا ملوؤهالتهم وخرباتهم ،ومبا
يتنا�شب مع طبيعة فئات اجلائزة،
مــع �شمان تنوع تخ�ش�شاتهم
وجمالت خرباتهم ،ومبا ميكنهم من

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

طب الطوارئ مب�شت�شفى امللك حمد اجلامعي ،والدكتور
نا�شر اجلودر اخ�شائي طب الطوارئ مب�شت�شفى امللك حمد
اجلامعي ،والدكتورة �شيخة املن�شور طبيبة طب الطوارئ

بامل�شت�شفى الع�شكري.
هذا ويت�شمن موؤمتر البحرين الثاين لطب الطوارئ
�شت ور�س عمل من املقرر عقدها يف مركز ويل العهد
للتدريب والبحوث الطبية باخلدمات الطبية امللكية،
وتت�شمن الور�س؛ ور�شة عمل امل�شعفني ،وور�شة عمل
للتمري�س والت�شنيف ،وور�شة عمل حول الأ�شعة فوق
ال�شوتية وا�شتخداماتها يف الطوارئ ،وور�شة عمل يف
طب طوارئ الأطفال ،وور�شة عمل ملبادئ تخطيط القلب،
واأخريًا ور�شة عمل خا�شة للتعامل مع احلوادث.
ويتابع املوؤمتر اأعماله يف اليومني التاليني عرب مناق�شة
العديد من املحاور ،من بينها دور اأق�شام الطوارئ يف
الت�شدي لفريو�س كورونا (كوفيد ،)19-واأهم امل�شتجدات
لأطباء الطوارئ يف مكافحة هذا الفريو�س ،واحلوادث
والكوارث ،واأهم التطورات يف طب طوارئ الكبار مثل
كيفية التعامل مع جلطات القلب والدماغ وحالت الطوارئ
التنف�شية ،واأهم التطورات يف طب الأطفال ،والبحوث
الطبية يف طب الطوارئ ،واإدارة اأق�شام الطوارئ ،واجلودة
يف اأق�شام الطوارئ.

عبداهلل حبيب

حتكيم الأعمال امل�شاركة يف اجلائزة،
مو�شحة اأن تخ�ش�شات املحكمني
قد �شملت التحول الرقمي واإدارة
جمتمع التكنولوجيا ،والحــرتاف
يف جمال تطوير ال�شتثمار ودخول
ال�شوق ،والتخ�ش�س يف جمال
التدقيق الداخلي ،والبتكار والإبداع
والأعمال وغريها.
كما ذكــر اأن جلنة املحكمني
املكونة من  8اأع�شاء ،يرتاأ�شها جورج

�شيبا�شتيو ()Jorge Sebastiao
الرئي�س التنفيذي لـNimbus
 ،DeFiوال�شريك املوؤ�ش�س ملنظمة
 Blockchainالعاملية واملوؤ�ش�س
امل�شارك لـ EcoXوالذي يُعد من كبار
املتخ�ش�شني مبجال التكنولوجيا،
كما ت�شم اللجنة يف ع�شويتها كال
من الدكتور حممد باقر ممثل عن
القطاع الأكادميي القائم باأعمال
نائب رئي�س خدمات تقنية املعلومات
وال�شوؤون الإدارية واملالية ،وعميد
كلية التعليم التطبيقي بجامعة
البحرين ،والدكتورة اإ�شراء اأحمد
ويل مدير مركز حا�شنة الأعمال
بجامعة البحرين وع�شو جمل�س
ادارة منظمة  - ISACAفرع
البحرين ممثلة عن القطاع الأكادميي
وحوكمة تقنية املعلومات ،ودانة
الري�س ممثل عن موؤ�ش�شات املجتمع
املدين نائب الرئي�س ب�شركة Smart
 Way Consultancyع�شو جمل�س
ادارة جمعية البحرين لالأنرتنت.

املطلوبة ،بالتن�شيق مع الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون ،ومن املقرر اأن ت�شهد
اأعمال الجتماع م�شاركة من جميع وزارات ال�شحة بدول املجل�س.
واأ�شار الدكتور وليد املانع اإىل اأنه �شيعقد يوم الأربعاء  20اأكتوبر  2021اجتماع
حت�شريي لالجتماع ال�شابع للجنة وزراء ال�شحة بدول جمل�س التعاون ،يتم من
خالله مناق�شة املو�شوعات املدرجة على جدول الأعمال و�شياغة م�شاريع القرارات
لتعر�س على وزراء ال�شحة بدول جمل�س التعاون يف اجتماعهم يوم اخلمي�س 21
اأكتوبر .2021
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رئي�س االأمن العام يرتاأ�س اجتماع املجل�س العلمي للأكادميية امللكية لل�صرطة

ا�صتعر�س م�صتجدات م�صروع الذكاء اال�صطناعي يف االأكادميية

االأمني العام ملجل�س التعليم
العايل ت�صتقبل النائب حممد بوحمود
ا�شتقبلت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت
عي�شى بن دعيج اآل خليفة الأمني العام
ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س
اأمناء جمل�س التعليم العايل ،مبكتبها،
النائب حممد خليفة بوحمود ع�شو جمل�س
النواب.
وقد اأعربت الأمني العام خالل اللقاء

بالنائب عن تقديرها حلر�شه على التوا�شل
مع الأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل
ومناق�شة واقع وم�شتقبل التعليم العايل،
موؤكدة نهج املجل�س يف التعاون مع ال�شلطة
الت�شريعية ،اإدرا ًكا منه باأهمية دورها
يف حتقيق الأهداف التي ي�شعى اإليها يف
الرتقاء مبخرجات التعليم العايل.

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن
احل�شن رئي�س الأمن العام رئي�س
املجل�س العلمي لالأكادميية امللكية
لل�شرطة اجتماع املجل�س ،بح�شور
اآمر الأكادميية واأع�شاء املجل�س.
وخالل الجتماع ،اأكد الفريق
طارق بن ح�شن احل�شن امل�شي
قدما بتنفيذ توجيهات وزير
الداخلية رئي�س جمل�س اأمناء
الأكادميية امللكية لل�شرطة،
املتمثلة يف الرتكيز على جودة
الربامج التعليمية والتدريبية
والتطوير امل�شتمر للمناهج
مبا يواكب املتغريات الأمنية
والتحديات املتزايدة ،مع متابعة
هذه الربامج ب�شكل م�شتمر بهدف
تقوميها وتطويرها.
وقد ناق�س املجل�س العلمي

عددًا من املو�شوعات املدرجة على
جدول الأعمال ،منها بحث التعاون
مع اأكادميية حممد بن مبارك اآل
خليفة للدرا�شات الدبلوما�شية،
و�شبل تعزيز هذا التعاون من
خالل تبادل اخلربات وتنفيذ
الربامج التدريبية امل�شرتكة.
كما ا�شتعر�س الجتماع
الذكاء
م�شروع
م�شتجدات
ال�شطناعي يف الأكادميية ،اإذ اأكد

املجل�س اأهمية امل�شروع ملا فيه
من ا�شتثمار للتقنية احلديثة يف
املجال الأمني والأكادميي ومواكبة
املتغريات.
و�شدد رئي�س الأمن العام على
اأهمية موا�شلة التطوير والهتمام
باجلودة يف كل ما تقدمه
الأكادميية من الربامج التعليمية
والتدريبية ومبا يحقق ر�شالتها
على الوجه الأكمل .وبعد ختام

الجتماع ،اطلع رئي�س الأمن العام
على الربامج والدورات املقامة
بالأكادميية ،م�شيدًا باجلهود
املبذولة يف جمال تطوير املناهج
العلمية والتدريبية وتنظيم
الدورات القانونية والأمنية التي
ت�شهم يف رفع كفاءة و�شقل قدرات
من�شوبي الأمن العام ،لي�شطلعوا
بدورهم يف تنفيذ القانون وحفظ
الأمن والنظام العام.

هيئة تنظيم �صوق العمل اجتمعت بالوفد

وفد الكوجنر�س ي�صيد بريادة البحرين يف مكافحة االجتار بالب�صر
اجلمارك توقع اتفاقية
م�صتوى اخلدمة مع م�صرح الدانة
وقعت �شوؤون اجلمارك وم�شرح الدانة،
اتفاقية م�شتوى اخلدمة ،بح�شور ال�شيخ
اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك
ورئي�س جمل�س اإدارة م�شرح الدانة عارف
رحيمي.
واأكد رئي�س اجلمارك اأن �شوؤون
اجلمارك ت�شعى دائمًا اإىل الرتقاء بالتعاون
مع قطاع ال�شركات احلكومية لتطوير

الن�شاط القت�شادي ،وتو�شيع ال�شراكة
لتحقيق الأهداف امل�شرتكة والتي تدعم
العجلة القت�شادية يف مملكة البحرين.
من جانبه اأعرب رحيمي عن خال�س
تقديره � ،شاك ًرا م�شاعي �شوؤون اجلمارك
يف دعم وتطوير قطاع ال�شركات احلكومية
التي ت�شعى لدعم وتنمية قطاع ال�شياحة
والرتفيه.

«تن�صيقي ال�صمالية» :موا�صلة جهود
ت�صحيح اأو�صاع ال�صكن االجتماعي امل�صرتك
تراأ�س حمافظ ال�شمالية علي بن ال�شيخ
عبداحل�شني الع�شفور ،اجتماع املجل�س
التن�شيقي العا�شر للعام  ،2021وذلك عرب
تقنية الت�شال املرئي.
وخالل الجتماع مت ا�شتعرا�س
مو�شوع احلركة املرورية يف طرق
املحافظة من خالل و�شع املرئيات لتخفيف
ال�شغط على ال�شبكة املروية وامل�شاهمة يف
رفع م�شتوى الثقافة املرورية لدى املواطن
واملقيم ،ويف هذا ال�شياق قدمت رئي�س
ق�شم الت�شاميم والطرق بوزارة الأ�شغال
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين
املهند�شة ال�شيخة لينا بنت عبداهلل اآل
ً
عر�شا خلطط الوزارة امل�شتقبلية
خليفة
لتطوير �شارع اجلنبية املمتد من تقاطع
�شارع البديع حتى تقاطع كوبري اجل�شرة،

اأ�شاد وفد من الكونغر�س الأمريكي
بجهود مملكة البحرين يف تطوير �شوق
العمل واعتماد اأعلى املعايري الدولية يف
احرتام وحفظ حقوق اأطراف العمل ،موؤكدًا
اأنه مل�س عمالً موؤ�ش�شيًا متكامالً من قبل
هيئة تنظيم �شوق العمل و�شركائها ،وحركة
دوؤوبة ملراجعة وتطوير الإجراءات مبا ي�شهم
يف تعزيز بيئة العمل وتوفري جميع الظروف
التي حتقق العدالة والإن�شاف.
ونوه الوفد بجهود اململكة الريادية على
م�شتوى املنطقة والعديد من دول العامل يف
جمال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س ،م�شريًا
اإىل انعكا�س ذلك على مكانة اململكة وفقا ملا
توؤكده العديد من التقارير الدولية والأممية،

ومنها تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية
املعني بت�شنيف الدول يف جمال مكافحة
الجتار بالأ�شخا�س ،اإذ انفردت البحرين
بتحقيق الفئة الأوىل للعام الرابع على التوايل
على م�شتوى منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال
اأفريقيا.
جاء ذلك خالل زيارة وفد من موظفي

العلج �صيتوفر لـ 200مري�س ب�صكل فوري ..الكاظم:

الدواء اجلديد ملر�صى ال�صكلر ي�صل البحرين خلل اأ�صابيع
خديجة العرادي:

وحتويله اإىل ثالثة م�شارات ،حيث اأ�شار
املحافظ اإىل �شرورة ربط �شوارع املدينة
ال�شمالية ب�شبكة النقل العام وتطوير
�شارع  27يف منطقة �شار املمتد من �شارع
ال�شيخ عي�شى بن �شلمان و�شولً اإىل �شبكة
ال�شوارع الداخلية يف �شار واجلنبية
وحتويله اإىل م�شارين مزدوج.

اأع�شاء جمل�س ال�شيوخ والنواب ا لأمريكيني
اإىل هيئة تنظيم �شوق العمل ،وكان يف
ا�شتقبالهم نائب الرئي�س التنفيذي للموارد
واخلدمات اأ�شرف حافظ اإمام ،ومديرة
اإدارة التظلمات واحلماية �شريين خليل
ال�شاعاتي ،بح�شور ممثلني عن وزارة
اخلارجية.

ك�شف المني العام جلمعية
البحرين لرعاية مر�شى ال�شكلر
ال�شتاذ زكريا ابراهيم الكاظم ،عن
بدء اعطاء دواء «كريزانليزوماب»
ال�شوي�شري اجلديد ملر�شى
ال�شكلر خالل ال�شابيع القليلة
املقبلة والذي بدروه �شي�شهم يف
خف�س اآلمهم.
واأعرب الكاظم عن �شكره
للقيادة ال�شيا�شية على ا�شترياد
اآخر العالجات ملر�شى ال�شكلر يف
البحرين.

زكريا الكاظم

وقال الكاظم ان البحرين
�شوف توفر عالجا فوريا لكرث

من  200مري�س بال�شكلر ب�شكل
فوري ،ولي�س �شروريا جلميع
املر�شى ،وان الوزارة بالتعاون
مع اجلهات املعنية �شوف حتدد
املر�شى الأكرث حاجة للعالج.
وا�شار الكاظم اىل ان وعي اهل
البحرين بعدم التزاوج بني حاملي
املر�س او املر�شى ،والت�شريعات
التي �شنتها التي من �شانها تفر�س
على املتزوجني الفح�س الطبي
�شاهمت يف تقليل عدد املواليد بهذا
املر�س الوراثي بن�شب جدا جدا
كبرية.
وقال اإن البحرين حجزت

لنف�شها مقعدًا مهمًا يف تقدمي
امنوذجا ً يحتذى به وحمل اإعجاب
دول العامل التي ت�شاركها البحرين
يف خمتلف املوؤمترات طيلة
ال�شنوات املا�شية ،ياأتي ذلك بعد
اأن كنا نتلقى التوجيه والإر�شاد
يف تقدمي الرعاية ملري�س ال�شكلر
بالبحرين ،وا�شبحت مكا ًنا
لال�شت�شارة ومنوذجا ومعيارا
لدول العامل ،وما مبادرة ويل
العهد المري �شلمان بن حمد يف
توفري الدواء الربيطاين اجلديد
الغايل الثمن للمر�شى يف البحرين
ال دليل عن هذا التوجه.

جنحت يف دخول الت�صنيف على مدار اأربع �صنوات متتالية

«العلوم التطبيقية» االأوىل حمليًا والـ 22يف ت�صنيف  QSللجامعات العربية
وا�صلت جامعة العلوم التطبيقية متيزها يف ت�صنيفات كيو اإ�س العاملية والعربية ،بعد اأن ارتقت اإىل املرتبة  22يف ت�صنيف كيو اإ�س للجامعات العربية  ،2022لت�صبح
بذلك اأف�صل جامعة يف مملكة البحرين ،واجلامعة الوحيدة التي تنجح يف دخول هذا الت�صنيف على مدار اأربع �صنوات متتالية وتتقدم يف الرتتيب عا ًما بعد عام.
وبنجاحها يف احل�صول على هذا املركز املتقدم تكون اجلامعة قد فر�صت نف�صها على خريطة اجلامعات املتميزة لي�س فقط على امل�صتوى املحلي بل على امل�صتويني العربي
والعاملي ،ففي ت�صنيف كيو اإ�س للجامعات العاملية للعام  2022مت ت�صنيفها باملرتبة  ،591-600بالإ�صافة اإىل ت�صنيفها �صمن اأف�صل  150جامعة نا�صئة حتت عمر 50
�صنفت �صمن اأف�صل
عا ًما على م�صتوى العامل لعام  ،2021وهي اجلامعة الوحيدة يف مملكة البحرين احلا�صلة على ترتيب اأربع جنوم يف ت�صنيف  QS Starsالعاملي ،كما ُ
 550جامعة على م�صتوى العامل يف ت�صنيف كيو اإ�س ملدى قابلية توظيف اخلريجني ل�صنة  ،2022بالإ�صافة اإىل ح�صولها على املركز  401+يف ت�صنيف التاميز العاملي يف
التاأثري وحتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة ،واملركز 37عربيًا يف ت�صنيف جرين ماتريك للجامعات اخل�صراء وال�صديقة للبيئة.
وعلى امل�شتوى املحلي جنحت اجلامعة باجتياز املراجعة
املوؤ�ش�شية من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب ،حيث
اأظهر التقرير الر�شمي للهيئة ا�شتيفاء اجلامعة لكل املعايري
واملوؤ�شرات املطلوبة ،هذا بالإ�شافة اإىل ح�شول اجلامعة على
العتماد املوؤ�ش�شي من جمل�س التعليم العايل.
كما اأن اجلامعة حا�شلة على �شهادة الآيزو يف العمل
الإداري ،و�شهادة الآيزو اخلا�شة باأنظمة اإدارة املوؤ�ش�شات
التعليمية ،وهي اأول جامعة يف البحرين واخلليج العربي
حت�شل على هذه ال�شهادة ،اإ�شافة اإىل تعاونها مع اأكادميية
التعليم العايل الربيطانية لتاأهيل اأع�شاء هيئة التدري�س
للح�شول على �شهادة الزمالة من الأكادميية ،واختيار اجلامعة
لتكون مركز تدريب معتمد من قبلها ،حيث ح�شل عدد كبري
من اأ�شاتذة اجلامعة على �شهادة الزمالة بفروعها املختلفة من
الأكادميية ،وعلى م�شتوى البحث العلمي جنحت اجلامعة يف
ن�شر  181بح ًثا علميًا يف جمالت علمية حمكمة عاملية خالل
العام املا�شي.
وبهذه املنا�شبة �شرح رئي�س جمل�س الأمناء الأ�شتاذ
الدكتور وهيب اخلاجة اأن تقدم اجلامعة يف الت�شنيفات العاملية
للجامعات يوؤكد على املكانة الرفيعة التي حتتلها على امل�شتوى
املحلي والعربي والعاملي ،الأمر الذي ي�شكل حاف ًزا لبذل املزيد
من اجلهد والعمل بكفاءة خالل ال�شنوات القادمة لال�شتمرار يف

التميز وتعزيز جودة التعليم الذي تقدمه اجلامعة لطلبتها،
متقدمًا بال�شكر والتقدير اإىل وزير الرتبية والتعليم الدكتور
ماجد بن علي النعيمي ،واأع�شاء جمل�س التعليم العايل والأمانة
العامة ملجل�س التعليم العايل واأمينها العام الدكتورة ال�شيخة
رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة على جهودهم احلثيثة يف

تطوير التعليم بالبحرين وداأبهم الدائم على دعم املنظومة
التعليمية.
من جانبه اأو�شح رئي�س اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور غ�شان
عواد اأن حتقيق هذا الإجناز جاء بف�شل جهود اأ�شرة اجلامعة
متمثلة يف اإدارتها العليا وكادرها الأكادميي والإداري ،م�شريًا

اإىل اأن اجلامعة تعمل على التح�شني والتطوير امل�شتمر لتحقيق
اأهدافها ال�شرتاتيجية باأن ت�شبح اإحدى املوؤ�ش�شات التعليمية
الرائدة على امل�شتوى العاملي ،مهن ًئا رئي�س جمل�س الإدارة �شمري
نا�س ورئي�س جمل�س الأمناء الأ�شتاذ الدكتور وهيب اخلاجة
وجميع اأع�شاء جمل�شي الإدارة والأمناء على هذا الإجناز.
بدوره اأعرب الدكتور حممد يو�شف اأحمد نائب رئي�س
اجلامعة لل�شوؤون الإدارية واملالية وخدمة املجتمع عن اعتزازه
بت�شنيف اجلامعة يف املركز  22على امل�شتوى العربي ،منوهًا
باأن هذا الإجناز ياأتي يف اإطار روؤية اجلامعة للم�شي يف
حتقيق الريادة يف التعليم العايل و�شمن م�شاعي اجلامعة
لتعزيز مكانتها بني اجلامعات العربية والعاملية مبا يخدم
ا�شرتاتيجيتها التي تركز على خلق طالب جامعي موؤهل
اأكادمييًا وف ًقا ملعايري �شمان جودة التعليم ،ومبا يتوافق مع
ا�شرتاتيجية جمل�س التعليم العايل مبملكة البحرين.
وكانت اجلامعة قد ت�شلمت درع الت�شنيف من قبل الأمني
العام لحتاد اجلامعات العربية الأ�شتاذ الدكتور عمرو عزت
�شالمة يف احلفل الذي اأقيم يف اإمارة دبي بالإمارات العربية
املتحدة ،وح�شره الأ�شتاذ الدكتور غ�شان عواد رئي�س اجلامعة
والدكتور حممد يو�شف اأحمد نائب رئي�س اجلامعة لل�شوؤون
الإدارية واملالية وخدمة املجتمع والأ�شتاذ عبداهلل اخلاجة مدير
اإدارة ال�شوؤون الإدارية واملالية.
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بعيادته يف الرفاع الغربي

«البحرين التخ�ص�صي» يك�صف عن حزم اخلدمات الطبية املتميزة
اأعلنت عيادة الرفاع التابعة
البحرين
م�ست�سفى
لإدارة
التخ�س�سي عن جمم�عة من حزم
اخلدمات الطبية املتميزة اجلديدة
واملقدمة مبقر العيادة يف منطقة
الرفاع الغربي.
واأو�سحت الإدارة اإن اخلدمات
الطبية اجلديدة ت�سم  3حزم
طبية ،وهي «حزمة ال�سحة
ال�سحية
واحلزمة
العامة،
للمتعايف من الك�فيد ،وحزمة
ال�سحة الكال�سيكية» اإىل جانب
ت�سمني فح�س فيتامني د.
واأ�سارت اإىل اأن العرو�س
ال�سحية للحزمة الأوىل -حزمة
تت�سمن
العامة-
ال�سحة
ا�ست�سارة طبية جمانية ،وعمل
فح�سا ،اأبرزها فح��سات
65
ً
الفيتامينات ( ،)2وفح��سات
الهرم�نات ( ،)4وفح��سات
ال�سكر ( ،)2وفح��سات نق�س
احلديد ( ،)3وفح��سات الكبد
( ،)11وفح��سات الده�ن (،)8
وفح��سات الكلى ( ،)6وفح�س
خمطط الب�ل ،وفح�س تعداد الدم
الهيم�غل�بني ( ،)28وتتطلب تلك
الفح��سات ال�سيام من 12-10
�ساعة ،اىل جانب فح�س فيتامني د
مع ا�ست�سارة طبية.

ولأول مره يطرح م�ست�سفى
البحرين التخ�س�سي حزمة
�سحية للمتعافني من فريو�س
ك�رونا الك�فيد ،وت�سمل احلزمة
فح�سا وا�ست�سارة جمانية
()56
ً
مع طبيب عام واأخ�سائي اأمرا�س
الرئة ،وتت�سمن هذه احلزمة
فح�س الأج�سام امل�سادة لك�فيد
 ،lgGوفح�س معدل تر�سيب
كريات الدم احلمراء ،وفح�س
فيتامني د ،وفح�س الف��سف�ر،
الربوتني
م�ست�ى
وفح�س
املتفاعل ،وفح��سات نق�س
احلديد ( ،)2وفح�س الكهارل
( ،)3وفح��سات الكبد (،)11
وفح��سات الكلى( ،)6وفح�س
تعداد الدم الهيم�غل�بني (،)28
وتتطلب تلك الفح��سات ال�سيام

من � 12-10ساعة ،اإىل جانب ذلك
�سيتم عمل التخطيط الكهربائي
للقلب وال�سعة ال�سينية.
واأما حزمة ال�سحة الكال�سيكية
فتت�سمن ا�ست�سارة جمانية
فح�سا ،منهم ()11
وعمل ()62
ً
فح�سا للكبد ،و( )8فح��سات
ً
للده�ن ،و( )6فح��سات للكلى،
و( )3فح��سات لنق�س احلديد،
و( )3فح��سات للغدة الدرقية،
وفح�سان لل�سكر ،وفح�س
فيتامني د ،اإىل جانب فح�س تعداد
الدم الهيم�غل�بني ( ،)28وتظهر
النتائج خالل � 24ساعة ،وتتطلب
تلك الفح��سات ال�سيام من -10
� 12ساعة.
واأفادت اإدارة عيادة الرفاع اأن
هذه احلزم ال�سحية والعرو�س

املعلن عنها والك�سف ال�سريع هي
فر�سة متاحة مقدمة اأمام جميع
اجلهات احلك�مية واخلا�سة
والهيئات وال�سركات الكربى وكل
امل�ؤ�س�سات باململكة لال�ستفادة
منها مل�ظفيها ومنت�سبيها كجزء
من الرعاية ال�سحية لهم.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذه
احلزم ال�سحية والفعاليات
وبرامج الفح�س الطبي التي
تطلقها اإدارة عيادة الرفاع التابعة
مل�ست�سفى البحرين التخ�س�سي
هي واحدة من �سمن جمم�عة من
الفعاليات ال�سحية التي تنظمها
اإدارة امل�ست�سفى يف م�ا�سلة
جله�د ن�سر ال�عي ال�سحي يف
املجتمع والتي تهدف اإىل الكت�ساف
والت�سخي�س املبكر عن الأمرا�س
وتقدمي العالج املنا�سب للحالت
املك�سف عنها.
وللح�س�ل على معل�مات
اأكرث عن عرو�س عيادة الرفاع
لعالج الكلى والغ�سيل يرجى
الت�ا�سل املبا�سر مع مدير التط�ير
والت�س�يق مب�ست�سفى البحرين
التخ�س�سي نا�سر الها�سمي على
الرقم  ،36614149وال�ستف�سار
على الرقم  ،13381338اأو على
الإمييل .nasser@bsh.com.bh

«الأ�صغال» :زيادة الطاقة ال�صتيعابية ل�صارع  47يف عراد
�سرحت وزارة الأ�سغال و�س�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين اأن الطاقة
ال�ستيعابية ل�سارع  47يف عراد قد
�سجلت زيادة بن�سبة  %350يف �ساعات
الذروة ( 3اأ�سعاف) ،بعد اأن كان
ي�ست�عب ح�ايل  12400مركبة يف
الي�م (يف الجتاهني) ،وذلك بعد النتهاء

من اأعمال م�سروع تط�ير ال�سارع املذك�ر
م�ؤخ ًرا.
وقد ارتفع ا�ستيعاب ال�سارع بعد
التط�ير ح�ايل  3100مركبة يف �ساعات
الذروة ،بعد اأن كان حجم احلركة
املرورية ي�سل اإىل  1100مركبة يف
ال�ساعة ال�احدة لالجتاهني قبل التط�ير.

حمليات 05

�صفارة البحرين يف �صوريا توؤكد وفاة بحرينية بـ«كورونا»
حممد بحر:
اأكد القائم باأعمال �سفارة مملكة
البحرين يف دم�سق علي بن خالد اآل
حمم�د اأن �سبب وفاة ال�سابة البحرينية
يف العا�سمة ال�س�رية دم�سق ،ه�
اإ�سابتها بفريو�س ك�رونا ،وقد وريت
الرثى اأم�س ال�سبت مبقربة منطقة
ال�سيدة زينب.
وقال القائم باأعمال �سفارة مملكة
البحرين يف دم�سق ،باأن الفقيدة �سبق
واأن اأ�سيبت باختناق يف حريق باأحد
الفنادق يف �س�ريا ،وقد مت عالجها
وغادرت امل�ست�سفى.

اإل اأنها عادت قبل اأكرث من ع�سرة
اأيام اإىل امل�ست�سفى بعد ظه�ر اأعرا�س
فريو�س ك�رونا ،ومت اتخاذ جميع
الربوت�ك�لت العالجية املتبعة يف
مثل هذه احلالت ،اإل اأنها فارقت احلياة
ي�م اجلمعة ،متاأثرة باإ�سابتها بفريو�س
ك�رونا.
وثمّن م�اطن�ن بحريني�ن يف
�س�ريا دور القائم باأعمال �سفارة مملكة
البحرين يف دم�سق والطاقم الإداري
على اجله�د املبذولة منذ وق�ع حادثة
احلريق ،ومتابعة عالج امل�اطنة كذلك
بعد اإ�سابتها بفريو�س ك�رونا.

تعزي ًزا ملنظومة التوا�صل الإلكرتوين

«اجلنوبية» تطلق خدمة «نظام املواعيد الإلكرتوين»
�سمن ت�جيهات �سم� ال�سيخ خليفة
بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ
اجلن�بية ،يف تعزيز الت�ا�سل الإلكرتوين
والتح�ل الرقمي لتحقيق مبداأ ال�سراكة
املجتمعية ،يف كافة اخلدمات والتعامالت
املقدمة للم�اطنني واملقيمني ،اأطلقت
املحافظة اجلن�بية خدمة «نظام امل�اعيد
الإلكرتوين» ،حيث تتيح هذه اخلدمة لأهايل
املحافظة اجلن�بية اإمكانية حجز م�عد
لأجل تقدمي الطلبات واإجناز املعامالت
ومتابعتها يف املجالت اخلدمية ،والأمنية،
والجتماعية.
وتعمل هذه اخلدمة من خالل اختيار
العميل لزر حجز امل�اعيد يف تطبيق
«اجلن�بية» املتاح لالأجهزة الذكية ،الذي
يحيل العميل اإىل نافذة خم�س�سة لختيار
ن�ع املعاملة املطل�بة ،و�س�لً حتى حتديد
ن�ع اخلدمة ،مرو ًرا باختيار الي�م وال�قت
املنا�سبني للعميل.
وتندرج هذه اخلدمة �سمن منظ�مة
متكاملة من القن�ات الإلكرتونية التي
ت�اكب ا�ستخدام الأجهزة الذكية ،وذلك
حتقي ًقا خلطة املحافظة اجلن�بية املن�س�دة
يف ت�سخري التقنيات احلديثة واخلدمات

الإلكرتونية يف ا�ستالم املقرتحات والآراء
باأ�ساليب مبتكرة ومي�سرة ،وذلك ان�سجامًا
مع اأهداف املحافظة الرامية اإىل حتقيق
الت�ا�سل والإبداع الإلكرتوين مبا يعزز
اللتزام بالإجراءات الحرتازية امل��سى
بها من الفريق ال�طني الطبي للت�سدي
لفريو�س ك�رونا.
اجلدير ذكره باأن املحافظة اجلن�بية
قدمت العديد من املبادرات ال�ستثنائية
الإلكرتونية ،حيث اأطلقت املكتب الذكي
والذي يقدم التطبيقات التقنية الذاتية،
وم�قعها الإلكرتوين يف حلته اجلديدة
 ،www.southern.gov.bhبالإ�سافة اإىل
جانب تعزيز الت�ا�سل مع الأهايل من خالل
«املجل�س الفرتا�سي» الأ�سب�عي والذي
يعترب من�سة هامة ل�ستالم مقرتحات
الأهايل ودرا�ستها بال�س�رة النم�ذجية
ومتابعتها اإلكرتونيًا ،وعقد الجتماعات
واللقاءات عرب من�سة زووم ،وتطبيق
«اجلن�بية» عرب اله�اتف الذكية للت�ا�سل
املبا�سر مع املحافظة لالإبالغ عن احتياجات
الأهايل من خالل ال�س�ر ،وكذلك خدمة
تلقي ال�سعارات الذكية ،و«اإحنا ن��سلك»
عرب  ،QR codeوالربودكا�ست ال�س�تي.

موؤك ًدا اختيار ال�صركة لأطباء معتمدين �صمن �صوابط و�صروط فنية خا�صة

ّ
م�صجلة يف �صناعة الأ�صنان عالية الدقة
احللواين GPS :اأول ماركة
ت�صميم البت�صامة وتطبيقها عمل ًيا يف �صراكة مع  Dental GPSالكندية

من�شور �شاكر:
قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة  GPSل�شناعة
تركيبات الأ�شنان ونظام اأطباء الأ�شنان املعتمدين
ر�شيد احللواين اإن مملكة البحرين متثل ركنًا مه ًما يف
م�شار تطور القطاع الطبي ،وهذا اجلانب يج�شد نقطة
تفوق ومتيز بنا ًء على اهتمام قيادة البالد احلكيمة.
وتابع قائالً« :اإن امل�شروع الإ�شالحي جلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
واملنطلقات التي اأ�ش�شها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء ،حفظهما اهلل.
ويف اإطار الروؤية ال�سرتاتيجية  ،2030تفتح املجال
وا�سعً ا اأمام م�ستقبل اخلدمات وال�سياحة العالجية
والطبية وم�ساهمة امل�ؤ�س�سات املتخ�س�سة يف رفد
القت�ساد ال�طني» ،معربًا عن فخره باأن تك�ن �سركة
 GPSاملاركة الرائدة يف �سناعة تركيبات الأ�سنان.
وخالل حديث له مع «الأيام» ،اأكد احلل�اين اأن
�سركة  GPS International Dental Labهي ماركة
م�سجلة وم�ث�قة يف جمال �سناعة الأ�سنان عالية الدقة
واجل�دة ،واأ�سا�س ق�سة جناحها هي مب�ساركة نخبة
من اأطباء ال�سنان الناجحني التي اعتمدتهم لتك�ين
فريق م�ث�ق به لكل من يبحث عن حتقيق الناحية
اجلمالية وال�ظيفية يف تركيبات ال�سنان وابت�سامة
ه�لي�د.
وعن اأهمية ال�سراكة بني معمل جي بي ا�س العاملي
لالأ�سنان واأطباء ال�سنان ،قال الرئي�س التنفيذي اإن
جناح تركيبات الأ�سنان هي ح�سيلة ال�سراكة بني معمل
الأ�سنان وطبيب الأ�سنان ،اإذ اإن طبيب ال�سنان ميثل

 %50من جناح الرتكيبة ومعمل  GPSميثل %50
الأخرى ،فالنجاح ه� تعا�سد والتحام بينهم .ويتابع
«لذلك اعتمدت �سركة  GPSنظام الطبيب املعتمد ،وهي
اعتماد اأطباء الأ�سنان املميزين واملبدعني على م�ساحات
جغرافية وا�سعة ومدن خمتلفة باخلليج العربي
�سمن �سروط اأكادميية وعلمية معينة ،لن�فر لطالب
البت�سامة اجل�دة واجلمالية العالية ،بالإ�سافة اإىل
اأن نك�ن اقرب له واىل م�قع اقامته ون�فر عليه عناء
ال�سفر».
وعن اآلية اختيار الأطباء املعتمدين لدى ال�سركة،
اأكد احلل�اين انه يتم اختيار الأطباء املعتمدين �سمن
�س�ابط و�سروط فنية خا�سة تعتمد على ع�امل
كثرية ،منها الدرجات العلمية لطبيب واخلربة ال�سابقة
والقدرات الفنية والبداعية.
واأو�سح الرئي�س التنفيذي اأن كل هذا مبني على
ت�ا�سل فعال وتبادل اآراء يف اأثناء مرحلة التخطيط
ومرحلة التنفيذ ،بالإ�سافة اىل تعامل ط�يل املدى

مبنى على عدد كبري من حالت خمتلفة ،كانت جتميلية
منها كالأ�سنان المامية او التع�ي�سية منها كالأ�سنان
اخللفية مع ا�ستقبال احلالت املعقدة والتي حتتاج
حتديًا كبريًا لختبار �سراكتنا ون�سبة جناحها ،وبعد
كل هذه ال�سرتاطات واجتيازها بنجاح يتم اعتماد
الطبيب واإعالن ذلك يف كل و�سائل ال�سركة ،لفخرنا
بنجاح تلك ال�سراكة ويقيننا باأن ثقة طالب البت�سامة
يف حملها.
وعن ت�سميم البت�سامة ،ي�سري احلل�اين اإىل اأن
�سركة  GPS LABهي ال�سركة املعتمدة وال�حيدة
ل�سركة الكندية  Dental GPSبال�سرق الأو�سط
و�سمال افريقيا لتقنية ت�سميم البت�سامة وتطبيقها
على ار�س ال�اقع ،بحيث يق�م الطبيب باأخذ �س�رة
واإر�سالها ل�سركة ليتم ت�سميم البت�سامة وحت�سري
اخلطة العالجية بامل�ساركة بني اأطباء وفنيي �سركة
 GPSوالطبيب املعتمد ،ليتم عر�سها على طالب
البت�سامة ليق�م بامل�افقة عليها او تعديل بع�س الأم�ر

يف حال اأراد ذلك .اأما يف ما يتعلق بامل�اد اخلام ذات
امل�ست�ى العاملي ،ي�سري مهند عبداجل�اد املدير الفني
ل�سركة GPS International Dental Company
اإىل اأن الرتكيبات ي�جد منها اأن�اع خمتلفة ،واأهم
ن�عني هما الزرك�ن والفينري ،فالزرك�ن ه� ما يحيط
ال�سن ب�سكل كامل ،والفينري هي الق�سرة ،وتطرق اىل اأن
�سركة  GPSلديها اأج�د اأن�اع الأجهزة وامل�اد العاملية،
مثل �سركة «اأيف� كالر» ال�س�ي�سرية و�سركة «امان غري
باخ» الأملانية ،ويتم اختيار ن�ع الرتكيبة على ح�سب
اخلطة العالجية التي و�سعها الطبيب املعتمد ومعمل
 ،GPSكما تطرق ا ً
أي�سا اىل اأن هناك اأجهزة تقنية كثرية
م�ستخدمة يف العمل« ،اإل اأننا ن�ستخدم (الري�سة) ،فهي
كما تق�ل (فن) ،ونخترب الفنيني على قاعدة الأ�س�س
الفنية وامل�هبة والعلم والدرا�سة وال�ستمرار ،ودعني
اأق�ل اإن اأ�سعد اللحظات بالن�سبة يل هي ردة فعل النا�س
بال�سعادة والثقة بعد و�سع تركيبات  ،GPSفهذا يعني
اأن حياته الي�مية �ستتغري ا ً
أي�سا».
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التن�سيق م�ستمر بني اخلارجية واالحتاد االأوروبي ..احلكومة:

«اأزمة الهجرة» عطلت اإجراءات اإعفاء البحرينيني من «ال�سنغن»
فاطمة �شلمان:
قالت احلك�مة اإن اأزمة الهجرة التي حلت
يف القارة الأوربية خالل الأع�ام ال�شابقة اأدت
اإىل اإيقاف جميع طلبات الإعفاء املقدمة من عدد
من الدول اإىل املف��شية الأوربية مبا فيها مملكة
البحرين.
واأكدت اأن وزارة اخلارجية قامت باتخاذ
الإجــراءات الالزمة ل�شت�شدار م�افقة الدول
الأع�شاء يف الحتاد الأوربي واأجهزته املعنية
على اإعفاء م�اطني مملكة البحرين من التاأ�شرية
امل�شبقة عند زيارة الدول الأوربية.
اإل اأن احلك�مة اأكدت يف ال�قت ذاته اأنها
ت�ا�شل متابعة طلب اإعفاء ال�شنغن ،واأ�شارت
اإىل اأنها وجهت خطابات اإىل وزراء خارجية
دول ال�شنغن ح�ل دعم وم�شاندة طلب اململكة

خالل ا�شتعرا�شه اأمام مف��شية الحتاد الأوربي
للم�افقة على انتقال اململكة اإىل قائمة الدول
املعفاة من ال�شنغن.
واأفادت يف هذا ال�شياق اأنها عقدت اجتماعً ا
«عن بُعد» مع رئي�س ال�حدة امل�ش�ؤولة عن
�شيا�شة التاأ�شريات يف املف��شية الأوربية
مبدينة بروك�شل ،حيث اأو�شح ممثل املف��شية
الأوربية اأنها م�شتعدة لل�شروع يف مراجعة
جديدة للبلدان التي تطلب الإعفاء مبجرد اأن
تتخذ ال�شلطات املخت�شة بالحتاد الأوربي قرا ًرا
�شيا�شيًا اإيجابيًا يف هذا ال�شدد ،وذلك بالإ�شارة
اإىل م��ش�ع «الهجرة».
وقالت احلك�مة اإن رئي�س ال�حدة امل�ش�ؤولة
عن �شيا�شة التاأ�شريات يف املف��شية الأوربية
اأو�شح ا ً
أي�شا باأن الإعفاء من التاأ�شرية جزء من
�شمات ال�شيادة لالحتاد الأوربــي واأن عملية

منح هذه املعاملة اخلا�شة ميكن مقارنتها
بعملية ان�شمام دولة ع�ش� جديد اإىل الحتاد
الأوربي لط�لها وتعقيدها ،كما اأن ا�شتيفاء جزء
من املعايري املدرجة يف لئحة الحتاد الأوربي
ل يعطي يف حد ذاته احلق يف احل�ش�ل على
التنازل من متطلب التاأ�شرية.
وختمت احلك�مة بالتاأكيد على اأن التن�شيق
�شي�شتمر بني اجلهات املعنية داخل اململكة
نح� متابعة ما ي�شتجد ح�ل هذا امل��ش�ع
وم�ا�شلة العمل على اإجناز املتطلبات الالزمة
لدعم طلب اململكة اأمام الحتاد الأوربي ،وذلك
من خالل ا�شتمرار العمل على ت�طيد التعاون
الثنائي بني مملكة البحرين والحتاد الأوربي
وا�شتمرار الت�ا�شل مع امل�ش�ؤولني يف املف��شية
الأوربية لتعزيز التعاون مبا يخدم طلب مملكة
البحرين.

التوا�سل مع ال�سواق بالنقال يف حال االزدحامات اأو تعطل الطرق

احلكومة ّ
حت�سر الأنظمة مرور ذكية بكلفة  30مليون دينار
حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:
ّ
حت�شر لإن�شاء م�شروع
قالت احلك�مة اإنها
اأنظمة مرور ذكية بقيمة  30ملي�ن دينار ،ومن
املزمع طرحه يف مناق�شة يف وقت لحق.
واأفادت احلك�مة باأن الأنظمة اجلديدة من
املزمع اأن ت�شاعد يف مراقبة املرور ب�ا�شطة
كامريات و�شبط �شريها ،وتعريف ال�ش�اق
والركاب عن طريق الهاتف املحم�ل باإمكانات
اللج�ء اإىل طرق اأخرى يف حالة تعطل طريق
اأو ازدحامه مما �شيع�د بالفائدة على اجلميع.
وذكــرت يف مذكرة ملجل�س الــنــ�اب اأن
الأنظمة اجلديدة �شت�شهم يف تقليل الزدحامات
املرورية وتقليل وقت الرحالت ،ورفع م�شت�ى
ال�شالمة املرورية واحلد من التل�ث البيئي،
من خالل تنفيذ ال�شرتاتيجيات اخلا�شة بهذه
الأنظمة املكملة ملرافق الطرق ،والتي �شتعزز من
ال�شتخدام الأكرث كفاءة للبنى التحتية واأنظمة

النقل القائمة حاليًا.
ّ
تخطط ب�شكل لت�شييد
وقالت احلك�مة اإنها
مدن ذكية من خالل تط�ير البنية التحتية
لقطاع الت�شالت وتقنية املعل�مات ،م�شرية
اإىل ان وزارة امل�ا�شالت والت�شالت من خالل
اخلطة ال�طنية اخلام�شة لالت�شالت قامت
ب��شع الأطر الأ�شا�شية لدعم اقت�شاد اململكة
الرقمي وتط�ير عملية التح�ّل الرقمي يف
جميع القطاعات وتنمية قطاعات جديدة ،مثل
الذكاء ال�شطناعي ،لي�شبح قطاع الت�شالت
تقنية املعل�مات اأكرث قدرة على دعم النم� يف
جميع قطاعات القت�شاد وزيادة الإ�شهام يف
النم� القت�شادي.
كما اأكدت احلك�مة وج�د م�شاعٍ حثيثة
لتعزيز وتط�ير البنية التحتية يف مملكة
البحرين وما له من دور اأ�شا�شي لدعم الث�رة
ال�شناعية الرابعة والتطبيقات اجلديدة

اجلديدة ،ل �شيما �شمان وج�د بنية حتتية
وخدمات ات�شالت رائدة عاملية ومرنة قادرة
على م�اكبة التغريات امل�شتقبلية ا�شتعدادًا
ملرحلة تاأ�شي�س مبادرات اململكة الذكية ،اإذ يتم
اإن�شاء ال�شبكة ال�طنية للنطاق العري�س فائقة
ال�شرعة وت�فري خدمة اجليل اخلام�س ،وكانت
اململكة من �شمن اأوىل الدول يف هذا املجال.
اإل اأن احلك�مة اأكدت يف ال�قت ذاته على
احلاجة لت�افر اأحدث التقنيات واملمار�شات
يف تقدمي جميع خدمات احلك�مة وت�شهيل
عملية احل�ش�ل على تلك اخلدمات ،بالإ�شافة
اإىل ا�شتخدام التكن�ل�جيا احلديثة من قبل
ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة ،ويف حال قامت
كل جهة بدورها بتط�ير اأنظمتها ميكن اأن
ن�شل اإىل هدف تط�ير اململكة اإىل مملكة ذكية،
ما يتطلب ال�شتمرار يف بذل هذه اجله�د مع
ت�شجيع القطاع اخلا�س على ذلك.

ً
موقوفا و 9مودعني وت�سجيل  13ق�سية اأخالقية ..اإح�سائية:
24

انخفا�ض عدد املوقوفني واملودعني مبركز «االأحداث» بن�سبة %53
�شارة جنيب:
ك�شفت اإح�شائية ر�شمية
�شادرة عن وزارة الداخلية اأن
اإجمايل عدد الأحــداث امل�ق�فني
وامل�دعني مبركز رعاية الأحداث
خالل العام املا�شي  2020بلغ
 33حد ًثا 31 ،منهم ذكــ�ر و2
اإناث ،وقد بلغ عدد الأحداث الذين
مت وقفهم ب�شبب ق�شايا اأخالقية
 13حد ًثا.
وبح�شب الإح�شائية التي
ح�شلت «الأيام» على ن�شخة منها
فقد مت ت�شجيل حالة �شرقة واحدة
فقط حلدث مت ت�قيفه ،بالإ�شافة اإىل
حالتني لعتداء وم�شاجرة ،وحالة
واحدة لق�شية اإتالف ،و 6ق�شايا
تعر�س لالنحراف ،بالإ�شافة اإىل
 10حالت اأعمال �شغب.
ووف ًقا لالإح�شائية ،بلغ عدد
الأحـــداث امل�ق�فني  24حد ًثا،
فيما بلغ عدد الأحداث امل�دعني 9
اأحداث.
وب�شكل عــام� ،شجل العام
املا�شي انخفا�شا يف عدد الأحداث

امل�ق�فني وامل�دعني الذين تبلغ
اأعمارهم اأقل من � 15شنة مقارنة
بالعام  ،2019والتي بلغ عدد
الق�شايا امل�شجلة خاللها  71ق�شية
ً
م�ق�فا
لأحداث ،بينهم  46حد ًثا

و 25م�دعً ا ،اأي بن�شبة انخفا�س
بلغت .%53
يذكر اأن «قــانــ�ن العدالة
الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من
�ش�ء املعاملة» قد رفع �شن الطفل

اإىل � 18شنة ،وبح�شب القان�ن
فاإنه ل م�ش�ؤولية على الطفل دون
� 15شنة ،وقد مت تخ�شي�س حماكم
متخ�ش�شة للنظر يف ق�شايا الطفل
من قبل متخ�ش�شني واأخ�شائيني.
وكفل القان�ن الذي مت تطبيقه
خــالل العام اجلــاري للطفل كل
ال�شمانات واحلــقــ�ق املــقــررة
يف قان�ن الإجـــراءات اجلنائية،
وال�شتفادة من الأعــذار املعفية
واملخففة للعقاب ،اإ�شافة اإىل اإعفاء
الطفل الذي يقل عمره عن �شبع
�شن�ات من تطبيق التدابري التي
اأقرها القان�ن عدا الت�شليم والإيداع
يف امل�شت�شفيات.
ويــحــظــر قــانــ�ن الــعــدالــة
الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم
من �ش�ء املعاملة الإيداع والتحفظ
وحب�س و�شجن الأطــفــال مع
غريهم من البالغني ،كما يحظر
نقل ح�شانة الطفل املعر�س
للخطر و�ش�ء املعاملة اإل بحكم
من املحكمة ،ومتت زيادة برامج
التدريب والتاأهيل التي يلتحق بها
الأطفال كتدابري احرتازية.

عودة احلياة اإىل طبيعتها قد تزيد من خماطر عودة مو�سم �سيئ لالإنفلونزا يف ال�ستاء ..د .كوثر العيد:

االإقبال على اأخذ لقاح االإنفلونزا املو�سمية دليل وعي املجتمع
خديجة العرادي:
اأفــادت ا�شت�شارية ال�شحة
العامة رئي�شة جمعية اأ�شدقاء
ال�شحة الدكت�رة ك�ثر العيد
ب ـاأن عــ�دة احلياة تدريجيا اإىل
طبيعتها قــد تزيد مــن خماطر
ع�دة م��شم �شيئ لالإنفل�نزا هذا
ال�شتاء ،وتزايد حالت نزلت الربد
والنفل�نزا ،م�شرية اإىل اأن الأطباء
ين�شح�ن دائمًا باتباع الحتياطات
نف�شها املتخذة مع فريو�س ك�رونا
للم�شاعدة يف ال�قاية من عدوى
الإنفل�نزا ،وذلك من خالل احلفاظ
على ق�اعد التباعد الجتماعي
والحتياطات ال�شحية التي حتمي

من فريو�س ك�رونا والإنفل�نزا
على حد �ش�اء.
وقالت الدكت�رة العيد يف
ت�شريح لـ«الأيام» اإن م��شم ال�شتاء
قد يختلف هذا العام يف ظل ظه�ر
العديد من �شاللت ك�رونا ،لفتة
اإىل اأن التقارير ت�شري اإىل احتمالية
اأن يك�ن النخفا�س يف حالت
الإنفل�نزا يف ال�شه�ر املا�شية
نــا ً
جتــا عــن تــغــريات �شل�كيات
احلياة كالتباعد الجتماعي ولب�س
الكمامات وغ�شل اليدين ،ف�شالً عن
انخفا�س معدلت التنقل وال�شفر
والدرا�شة عن بعد يف تلك الفرتة،
وعليه دعت الدكت�رة اإىل �شرورة
اأخذ لقاح الإنفل�نزا امل��شمية.

د .كوثر العيد

ولفتت اإىل اأهمية تطعيم
النفل�نزا امل��شمية خالل هذه
الفرتة ،ون�شحت ب�شرورة تلقيه
من املراكز ال�شحية اأو امل�شت�شفيات

التي ت�فره ،م�شرية اإىل اأن تطعيم
الإنفل�نزا -بـــاإذن اهلل -يحمي
ب�شكل غري مبا�شر من الإ�شابة
بنزلت الربد ،وذلك لأن الإ�شابة
بالإنفل�نزا ت�شعف جهاز املناعة
م�ؤق ًتا ،مما قد يجعل ال�شخ�س
عر�شة للعدوى بامليكروبات
والفريو�شات الأخرى التي ت�شيب
اجلهاز التنف�شي ،كاللتهابات يف
اجلهاز التنف�شي ال�شفلي وغريها،
م��شحة اأن الإنفل�نزا ميكن اأن
ت�شيب جميع الأ�شخا�س ،اإل اأن
الن�شاء احل�امل والأ�شخا�س الذين
يعان�ن بع�س الأمرا�س املزمنة
والأطــفــال وامل�شنني هم الأكــرث
خط�رة للم�شاعفات.

د .عبدالـله يو�سف املطوع

حممد
ح�سن
�سنقور
من رواد الرتبية والتعليم الذين �ساهموا يف مئويتها م�ساهمة فاعلة من خالل تقلده
وظائف خمتلفة ات�سمت باملثابرة واجلد والإخال�ص والتعاون ،فهو حمبوب من ع�ساق الثقافة
والقراءة والطالع ،عرفته �سخ�سيًا عندما كنتُ طالبًا يف املعهد العايل للمعلمني من خالل
ترددنا اأنا وزمالئي الطلبة على املكتبة ل�ستعارة الكتب ،حيث كان نعم املعني وامل�ساعد
والنا�سح يل ولأقراين من الطلبة ،الأمر الذي اأدى اإىل الت�ساق ا�سمه رحمه اهلل باملكتبة
العامة ،بالإ�سافة اإىل اأنه قارئ ومثقف وريا�سي عا�سق للريا�سة وخا�سة ريا�سة امل�سي،
اإنه الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور.
ولد الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور يف عام 1926م باملنامة ،والده املرحوم املال علي
بن �سامل اآل �سلوم املعروف باملال علي �سنقور ،ووالدته املرحومة فاطمة احلداد من منطقة
النعيم ،بداأ حياته العلمية قبل بلوغ ال�ساد�سة من عمره بتعلم القراآن الكرمي على يد املعلم
املعروف بال�سرو ،وقد �ساحبه ملدة ثالث �سنوات تعلم فيها القراءة والكتابة والقراآن الكرمي
والفقه ،وعندما بلغ � 13سنة اأُدخل اإىل املدر�سة اجلعفرية اآنذاك (مدر�سة اأبوبكر �سديق
حاليًا) ،حيث كانت املدر�سة النظامية الوحيدة عندما كان مديرها املرحوم الأ�ستاذ �سامل
العر ّي�ص ،اإذ مكث فيها ملدة خم�ص �سنوات اكت�سب منها املعارف والعلوم كالريا�سيات واللغة
الإجنليزية ،بعدها انتقل اإىل املدر�سة ال�سرقية البتدائية عندما كان مديرها الأ�ستاذ ح�سن
اجل�سي ،وبعد املرحلة البتدائية التحق الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور بالدرا�سة التكميلية عن
مدر�سا.
طريق النت�ساب وذلك يف اأثناء عمله
ً
َعمِ َل الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور معل ًما وهو مل ُيكمل ال�سن  15من عمره ،حيث كان
التعليم البتدائي يوؤهل ل�سغل مثل هذه الوظيفة ،وقد اأكمل درا�سته عن طريق النت�ساب
جلامعة بريوت العربية بتخ�س�ص اإدارة الأعمال.
وعند افتتاح اإذاعة البحرين وبالإ�سافة اإىل عمل الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور معل ًما للغة
الإجنليزية والتاريخ َعمِ َل فيها بنظام العمل اجلزئي ،حيث كان يعد الن�سرة الإخبارية اليومية
والن�سرة اجلوية التي ي�ستقي معلوماتها من القاعدة اجلوية الربيطانية باملحرق اآنذاك ،وقد
متيزت الن�سرة الخبارية التي كان يعدها باجلراأة وال�سراحة وال�سفافية الأمر الذي اأدى اإىل
تركه العمل يف الإذاعة وحتديدًا عام 1951م بعد ا�سطدامه بامل�ست�سار الربيطاين ت�سارلز
بلجريف ،اإذ ّ
مت اعتقاله لرف�سه ترجمة اأحد املقالت ملهاجمة جمال عبدالنا�سر الرئي�ص ال�سابق
للجمهورية العربية املتحدة (م�سر) ،وبعد �ستة اأ�سهر ّ
مت الإفراج عنه واأُعيد اإىل الإذاعة.
ويف عام 1946م اأ�س�ست دائرة املعارف اأول مكتبة عامة يف البحرين بعد اأن ُحولت
مكتبة الكلية الثانوية باملنامة اإىل مكتبة عامة ،كما اأُ�سند اإىل الأ�ستاذ اأحمد قا�سم ال�سنّي اأحد
العاملني باملعارف اآنذاك مهمة ت�سنيف وترتيب حمتوياتها ،حيث و�سع اأرقا ًما مت�سل�سلة
للكتب ،يف هذه الأثناء كان الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور معل ًما يف مدر�سة اخلمي�ص البتدائية
للبنني عندما كان مديرها الأ�ستاذ عبدعلي عبا�ص اأديبي ،وبعد �سنة من تاأ�سي�ص املكتبة العامة
ّ
مت اختيار الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور اأمينًا للمكتبة العامة ،حيث اأعلن افتتاحها ر�سميًا عام
1947م الذي حاول اأن تخ�س�ص ميزانية للمكتبة اإذ ّ
مت ر�سد مبلغ  250روبية ( 25دينا ًرا
بحرينيًا) وهي اأول ميزانية تخ�س�ص للمكتبة العامة اآنذاك ،ومن خاللها ا�ستطاع الأ�ستاذ
حممد ح�سن �سنقور اأن يغطي بع�ص فروع املعرفة من الكتب واملجالت.
ويف عام 1952م وبعد خروج الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور من اإذاعة البحرينّ ،
مت
ابتعاثه اإىل بريطانيا يف دورة علم املكتبات ،حيث اأم�سى �ستة اأ�سهر عاد بعدها ليتفرغ اإىل
تطوير املكتبة.
ويف عام 1960م اأدخل الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور نظام الدوري الع�سري حيث كان
عدد الكتب يف املكتبة ما يقارب الع�سرين األف الأمر الذي اأدى اإىل زيادة الرواد يف املكتبة،
حيث طلب الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور من مدير املعارف اأن يخ�س�ص يو ًما لل�سيدات
لال�ستفادة من املكتبة العامة ،اإذ ّ
مت توظيف اأول �سيدة يف تاريخ املكتبة العامة ووقع الختيار
على زوجته الأ�ستاذة ليلى جعفر النا�سر ،حيث انتدبت للعمل يو ًما واحدًا يف الأ�سبوع
بالإ�سافة لعملها معلمة يف بقية الأيام حتى عام 1969م حتى عملت بالنظام الكلي.
ومع حتول دائرة املعارف اإىل وزارة الرتبية والتعليم متت زيادة املخ�س�سات املالية لها
يف امليزانية العامة للوزارة ،و ّ
مت تخ�سي�ص اأق�سام الأطفال وال�سيدات يف مطلع ال�سبعينيات
من القرن املا�سي ،وقد �سارك الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور يف اأول وفد ر�سمي مبتعث
ملعر�ص الكتاب العربي يف بريوت عام 1967م ،كما كان له الدور يف و�سع اللبنات الأوىل
ل�ست�سافة معر�ص الكتاب الدويل الأول يف عام 1967م يف عهد املغفور له ال�سيخ عبدالعزيز
بن حممد اآل خليفة وزير الرتبية والتعليم الأ�سبق ،حيث �سارك العديد من دور الن�سر العربية
والأجنبية.
كما َعمِ َل الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور بد ًءا من منت�سف ال�سبعينات حتى منت�سف
الثمانينات من القرن املا�سي على تطوير املكتبات ،حيث افتتحت يف عهده مكتبة املحرق،
ومكتبة مدينة عي�سى ،ومكتبة جدحف�ص ،ومكتبة �سرتة ،ومكتبة الرفاع ،ومكتبة احلد،
ومكتبة عراد.
ويف عام 1975م َعمِ َل الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور على اإبراز قانون يلزم جميع
املوؤلفني ن�سخ من موؤلفاتهم يف املكتبة العامة اإذ �سدر مر�سوم اأمريي بذلك ،وقد �سبق ذلك
يف عام 1974م اأن ا�ستحدث تنظيم مكتبة ط ّوافة على الوزارات لطالع املوظفني على الكتب
من خالل با�ص �سغري ،ويف عام 1979م اأن�ساأت املكتبة فرعًا لها يف م�ست�سفى ال�سلمانية
الطبي بالتن�سيق مع وزير ال�سحة اآنذاك الدكتور علي فخرو ،كما د�سنت املكتبات يف املدار�ص
يف عهد الدكتور علي فخرو وزيرة الرتبية والتعليم الأ�سبق.
ويف ال�سنوات الأوىل من ثمانينات القرن املا�سي افتتحت املكتبة املو�سيقية وعلى اإثرها
اأن�سئت جمعية املو�سيقى البحرينية واقرتح اأن يتوىل رئا�ستها ال�سيد ماجد اجل�سي وزير
الكهرباء واملاء اآنذاك ،كما �ساهم الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور يف اإدخال املكتبات اإىل وزارة
الداخلية لإعارة الكتب من امل�ساجني وعلى راأ�سها الكتب الدرا�سية لإف�ساح املجال للم�ساجني
لإكمال مقرراتهم الدرا�سية يف اأثناء ق�ساء فرتة احلكم ،عط ًفا على اإن�ساء املكتبة املتنقلة خالل
�سبعينيات القرن املا�سي.
ويف عام 1988م تقاعد الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور عن العمل ،حيث ُك ِ ّر َم من قبل
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه بجائزة تقديرية يف
العمل الوطني تثمينًا جلهوده يف املجال الثقايف يف مملكة البحرين ،كما ّ
مت تكرميه من عدة
جهات خمتلفة على راأ�سهم وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الإعالم وهيئة الإذاعة والتلفزيون
وغريها.
ولالأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور م�ساهمات فعالة بعد تقاعده عن العمل من خالل و�سع
اللبنات الأوىل جلمعية دار احلكمة للمتقاعدين ،حيث �سعى اإىل اإبراز هذا امل�سروع من خالل
اإ�سهار اجلمعية من قبل وزارة العمل عام 1992م مبباركة من قبل املغفور له باإذن اهلل تعاىل
ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه حيث وهب اجلمعية ا ً
أر�سا لت�سييد مبناها،
اإذ اإن هذا امل�سروع اآتى اأوكله يف عهد جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه
بافتتاح املبنى عام 2004م ،وبعد اأن ا�ستد عود اجلمعية قرر الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور
ترك قيادة زمامها اإىل الأجيال الأخرى من رفاقه واأبنائه الذين �ساندوه يف عملة التاأ�سي�ص.
وقد �ساءت الأقدار اأن يلقى الأ�ستاذ حممد ح�سن �سنقور حتفه يف حادث مروري األيم
وهو ميار�ص ريا�سة امل�سي ،حيث تو�سد الرثى بعد ثالثة اأيام من احلادثة ليُدفن يف مقربة
املنامة يف  30اأبريل 2012م رحمه اهلل رحمة وا�سعة.

@TurkiAldakhil

العظماء ،هم اأ�شخا�ض مميزون ،يهبهم اهلل ،الذكاء،
وا َ
جلل َ َد على ممار�شة ع�شرات املحاولت الفا�شلة،
ورمبا مئات املحاولت ،دون اأن يحبطهم تكرار
الف�شل ،تلو الف�شل ،ولو ا�شت�شلموا للإحباط ،واأعر�شوا
عن موا�شلة العمل بهمم تطاول عنان ال�شماء ،ملا اأ�شبحوا
هم العظماء.
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 55اإ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا ..وتعايف  47حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ
عددها  15042يف ي�م  16اأكت�بر  ،2021اأظهرت
ت�شجيل  55حالة قائمة جديدة منها  13حالة لعمالة
وافدة ،و  36حالة ملخالطني حلالت قائمة ،و  6حالت
قادمة من اخلارج ،كما تعافت  47حالة اإ�شافية لي�شل
العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل .274013
وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية  3حالت،
واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج
 7حالت ،يف حني اأن  623حالة و�شعها م�شتقر من
العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ  626حالة
قائمة.

حتتاج بع�ض القرى اإىل �شرعة ر�شف ال�شوارع
الرتابية وحت�شني الإنارة واإن�شاء مواقف لل�شيارات.

 - 1610تتويج لوي�ض الثالث ع�شر مل ًكا على
فرن�شا يف رمي�ض.
 - 1662ت�شارلز الثاين ملك اإجنلرتا يبيع
دونكريك لفرن�شا مقابل  40األف جنيه.
 - 1918قيام مملكة يوغو�شلفيا ر�شميًا
بالبلقان.
 - 1961ال�شرطة الفرن�شية تقتل حوايل 300
مغرتب جزائري وذلك باإلقائهم يف نهر ال�شني يف
باري�ض وذلك عقب مظاهرات �شاركوا بها حتد ًيا
لقانون حظر التجول الذي مينع اجلزائريني من
اخلروج.
 - 1979الإعلن عن فوز الأم تريزا بجائزة
نوبل لل�شلم وذلك نظ ًرا جلهودها الإن�شانية يف
م�شاعدة فقراء الهند والعامل.
 - 1980اإليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة
تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان ،حيث اأ�شبحت
اأول ملكة تزور احلرب الأعظم.
 - 1999جمل�ض الوزراء الكويتي يقرر اإيقاف
«جريدة ال�شيا�شة» عن ال�شدور ملدة خم�شة اأيام
وذلك ب�شبب تعر�شها للأمري.
 - 2001تاأ�شي�ض رابطة الكتاب ال�شوريني يف
املنفى بلندن.
 - 2013ال�شعودية ترف�ض الع�شوية غري
الدائمة يف جمل�ض الأمن ،وعللت ذلك بعجز املجل�ض
عن حل عدة ق�شايا اأهمها الق�شية الفل�شطينية
والأزمة ال�شورية وال�شلح النووي يف ال�شرق
الأو�شط.

النجمة يا�شمني �شربي على ال�شجادة احلمراء يف حفل افتتاح مهرجان اجلونة ال�شينمائي 2021

عرو�س تفاجئ �صيوف
كيلوجراما من الذهب
زفافها بارتداء 60
ً
اأثارت عرو�ص �شينية حالة من اجلدل على م�اقع
الت�ا�شل الجتماعي بعد ارتدائها  60كيل� جرامًا من
املج�هرات الذهبية يف ي�م زفافها ،وا�شتح�ذت العرو�ص
من مقاطعة ه�بي على اأنظار �شي�ف حفل الزفاف
وم�شتخدمي الإنرتنت عندما انت�شرت ال�ش�ر بينما كانت
ترتدي هذه املج�هرات الثقيلة يف حفل زفافها.
وارتدت العرو�ص ال�شينية كل هذا الذهب الذي
اأهداه لها عري�شها ،ووجدت العرو�ص �شع�بة يف التنقل
ب�شبب وزن الذهب ،وا�شطرت اإىل طلب م�شاعدة العري�ص
لتتمكن من امل�شي ،واإىل جانب القالئد التي تزين رقبتها

وف�شتانها ،كانت العرو�ص ترتدي ا ً
أي�شا �ش�ارين ذهبيني
�شخمني على يديها ،وكانت هدايا من عائلة العري�ص،
وف ًقا ملا نقلته �شحيفة «انديا تاميز».
ويعتقد ال�شكان املحلي�ن يف مقاطعة ه�بي
ال�شينية ،اأن الذهب يعترب رم ًزا حل�شن احلظ واملكانة
وي�شاعد يف التخل�ص من الأرواح ال�شريرة و�ش�ء احلظ،
وانت�شرت �ش�ر العرو�ص وهي ترتدي العدد الهائل
من القالئد والأ�ش�ار الذهبية على و�شائل الت�ا�شل
الجتماعي ،و�شط ردود فعل �شاخرة من هذه الهدية
الباهظة للعرو�ص ال�شينية.

رجل يحتفظ بهاتف حممول يف معدته ن�صف عام
احتفظ رجل بهاتف حمم�ل يف معدته ملدة ن�شف عام ،يف واقعة غريبة من ن�عها ك�شف
عنها اأحد امل�شت�شفيات يف م�شر.
واأو�شح م�شت�شفى اأ�ش�ان اجلامعي ،اجلمعة ،اأن املري�ص كان يعاين اآلمًا �شديدة يف
بطنه ،ما ا�شتدعى عر�شه على الدكت�ر حممد زكي الده�ش�ري ،عميد كلية الطب ورئي�ص
جمل�ص اإدارة امل�شت�شفى ،ح�شبما اأفاد م�قع «الي�م ال�شابع» الإخباري.
واأكد الدكت�ر اأ�شرف معبد ،مدير امل�شت�شفى ،اأنه مت تقدمي اأوجه الرعاية الطبية للمري�ص
الذي يتاأمل ب�شدة عند ا�شتقباله ،م�شريًا اإىل اأنه خ�شع لأ�شعة وفح��ص طبية اأكدت وج�د
التهابات �شديدة يف البطن والأمعاء.
وقال معبد اإن الأطباء قرروا فتح غرفة العمليات ف� ًرا لإنقاذ حياة املري�ص ،ويف اأثناء
اجلراحة عرثوا على ج�شم غريب مبعدته تبني اأنه هاتف حمم�ل.
واأ�شاف اأن الهاتف ظل يف معدة املري�ص � 6شه�ر ،ما اأدى اإىل حجب الطعام ،قبل اأن
ينجح الأطباء يف اإنقاذ املري�ص.
أيام» للن�شر.
مؤسسةؤ�ش�شة
ت�شدرعنعن م�
«األيام»«الللنرش.
تصدر
الت�شجيل GAYM 100
للن�شر -
مبطابع «ا
التسجيلرقمGAYM 100
أيام» -رقم
«األيام»لللنرش
طبعتمبطابع
طبعت
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تطعيم  400من دببة
الكواال �صد مر�س جن�صي قاتل
�شرعت اأ�شرتاليا يف حت�شني ح�ايل  400من
دببة الك�ال �شد مر�ص الكالميديا �شمن جتربة يق�ل
الباحث�ن اإنهم ياأمل�ن يف اأن تلعب دورا مهما يف حماية
على هذه احلي�انات من خطر النقرا�ص.
وانت�شرت عدوى الكالميديا ،وه� مر�ص ينتقل عن
طريق الت�شال اجلن�شي وي�جد اأي�شا يف الب�شر ،على
نطاق وا�شع بني دببة الك�ال الأ�شرتالية ،مما اأثر على
ن�شف احلي�انات يف بع�ص املناطق.
وقالت اأمرب جيليت ،الطبيبة البيطرية مب�شت�شفى
اأ�شرتايل خمت�ص باحلي�انات الربية ومن�شقة البحث،
يف بيان مع بدء التجربة اإنه «مر�ص �شر�ص ي�شبب
التهاب امللتحمة والتهابات املثانة والعقم يف بع�ص
الأحيان» .ويق�ل الباحث�ن اإن هذا املر�ص البكتريي،
الذي ميكن اأن ينتقل من الأمهات اإىل حديثي ال�لدة،
ميكن اأن ي�شبب العمى اأي�شا.
ومن املقرر اأن يتلقى كل حي�ان من دببة الك�ال
جرعة واحدة من اللقاح و�شيتم تزويده ب�شريحة
اإلكرتونية دقيقة قبل اإطالقه يف الربية.
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أخبار الوطن

ميرزا :طرح مناقصات في
مشاريع الطاقة الشمسية قريبًا

أكد رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحسين ميرزا
أن الهيئ��ة تعمل على مناقصات مع جه��ات عدة في القطاعين
العام والخاص لطرحها خالل الفترة القادمة في إطار االستثمار
في مشاريع الطاقة الشمس��ية ،وهو ما يترجم جدية التوجهات
لتش��جيع االس��تثمار في الطاقة الشمس��ية كبديل نظيف وأكثر
اس��تدامة وأكثر توفيراً للكهرباء وأقل أثراً على البيئة من حيث
خفض البصمة الكربونية للمباني والمنش��آت ،وخاصة في ظل
التحركات العالمية التي جعلت من الطاقة البديلة منافس ًا جاداً
للطاق��ة األحفورية لتوليد الكهرباء بتعرفة تنافس��ية للتعرفة
الحكومية.
ج��اء ذلك في أثناء اس��تقباله أمس وفداً م��ن جمعية المكاتب
الهندس��ية البحرينية يتقدمهم رئيس الجمعية مازن العمران،
حيث أشاد ميرزا باإلسهامات المهمة للجمعية في بناء الشراكات
وتعزي��ز العالق��ات والتعاون بي��ن دور ومكاتب الهندس��ة في
البحرين مع القطاعين الخاص والعام ،لتحقيق الرؤى العمرانية
واالقتصادي��ة في إط��ار تحقيق االس��تدامة والتنمية الش��املة
بالمملكة.

المانع :البحرين تستضيف
اجتماع وزراء الصحة لدول
التعاون  19الجاري
أك��د وكي��ل وزارة الصحة
الدكت��ور ولي��د المانع أن
البحرين تستضيف أعمال
االجتم��اع الس��ابع للجنة
وزراء الصحة بدول مجلس
التعاون والمؤتمر العام
ال��� 84لمجل��س الصح��ة
بدول مجلس التعاون.
وأكد وكي��ل وزارة الصحة
رئي��س اللجنة المنظمةلالجتماع والمؤتمر -أنه
ف��ي إطار اس��تضافة هذا
د .وليد المانع
االجتماع المه��م المقرر
عق��ده حضوري�� ًا خالل الفترة م��ن  20إل��ى  21أكتوبر 2021
بفندق الريتز كارلتون ،تم العمل من خالل اللجنة التنظيمية
ب��وزارة الصحة الس��تكمال كاف��ة االس��تعدادات والتجهيزات
المطلوبة ،بالتنسيق مع األمانة العامة لدول مجلس التعاون،
وأنه من المقرر أن تش��هد أعمال االجتماع مشاركة من كافة
وزارات الصحة بدول المجلس.
وأش��ار إلى أنه س��يعقد ف��ي  20أكتوب��ر اجتماع�� ًا تحضيري ًا
لالجتماع الس��ابع للجنة وزراء الصحة ب��دول مجلس التعاون،
تت��م من خالل��ه مناقش��ة الموضوعات المدرج��ة على جدول
األعمال وصياغة مش��اريع القرارات لتعرض على وزراء الصحة
بدول مجلس التعاون خالل اجتماعهم يوم  21أكتوبر.

«تنسيقي الشمالية»
يواصل جهوده في تصحيح
أوضاع السكن المشترك
اس��تعرض مجلس المحافظة الش��مالية التنس��يقي العاش��ر
للع��ام  2021خ��الل اجتماع��ه برئاس��ة محاف��ظ المحافظة
الش��مالية علي العصفور عبر تقنية االتصال المرئي ،الجهود
التي قامت بها المحافظة لتصحيح أوضاع السكن االجتماعي
المش��ترك في مناطق وقرى المحافظة وفق إحصائيات هيئة
تنظيم س��وق العمل ،حيث تم تشكيل فريق عمل يضم كافة
الجهات ذات العالقة للكشف عن حاالت االكتظاظ في مساكن
العمال��ة الوافدة والعمل على تصحي��ح أوضاعها ،كما ناقش
مد ش��بكة الط��رق والخدمات إلى بعض المش��اريع الصناعية
والخدمية في منطقة سلماباد الصناعية.
وأش��اد المجل��س بالجه��ود الوطنية ف��ي التص��دي للجائحة
وتفعيل إجراءات السالمة الوقائية التي ساهمت بشكل فعال
في خفض مع��دالت اإلصابة وتس��طيح مس��توياتها بقيادة
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء قائد فريق البحرين الوطني والذي
نال إشادة وتقديراً من العالم.

«الجوازات» :تقديم طلب
التأشيرات عبر البوابة الوطنية
أكدت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة أنه بإمكان المواطنين
تقديم طلب التأش��يرات عل��ى ضمانتهم الش��خصية ،وذلك عبر
البواب��ة الوطني��ة للحكوم��ة اإللكتروني��ة ،www.bahrain.bh
حيث تتطلب هذه الخدمة تفعي��ل الضامن للمفتاح اإللكتروني
بالمستوى األساسي بالبوابة الوطنية والتي ستتيح للعمالء بعد
إتمام إجراءات التس��جيل االس��تفادة من خدم��ات تقديم طلبات
التأشيرات وتمديدها ودفع الرسوم واستالم التأشيرة أو إلغائها،
باإلضافة إلى إدارة الطلبات واالستعالم عن حالتها.
وأشارت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة أنه في إطار رسالتها
لتطوير كافة خدماتها وتقديم التسهيالت للعمالء من مواطنين
ومقيمين وزوار ،فإنها تدعوهم الستخدام المنصات اإللكترونية
لس��هولة اإلجراءات المطلوبة عن طري��ق النظام اإللكتروني وما
يوفره من وق��ت وجهد في إنجاز المعام��الت دون الحاجة لزيارة
مراكز الخدمة.
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البرلمان العربي :تبني السجون المفتوحة
يؤكد تطور حقوق اإلنسان في البحرين
أك��د رئي��س البرلمان العرب��ي عادل
العس��ومي أن البحرين حققت العديد
من اإلنجازات الحقوقية التي يش��هد
لها بفضل توجيه��ات حضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليفة مل��ك البالد المفدى ،من خالل
تبني حزمة من المبادرات التي ترسخ
مب��ادئ حقوق اإلنس��ان وم��ا تحظى
ب��ه م��ن رعاي��ة واهتمام مباش��رين
م��ن جاللته لدعم دولة المؤسس��ات
والقان��ون والت��ي أكده��ا جاللته في
افتت��اح أعم��ال دور االنعق��اد الرابع
للفصل التشريعي الخامس لمجلسي
الش��ورى والنواب ،وتعب��ر بصدق عن
توجه��ات قي��ادة جاللت��ه ف��ي إدارة
الملف الحقوقي.

عادل العسومي

جاء ذلك خالل ترؤسه جلسة البرلمان
العربي األولى في دور االنعقاد الثاني

للفصل التش��ريعي الثال��ث للبرلمان
العرب��ي والت��ي أقيمت أم��س بمقر
جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشار العسومي إلى التطور المتنامي
ف��ي منظوم��ة حق��وق اإلنس��ان في
البحرين ،وخاصة في ضوء التوجيهات
الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاح��ب
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل
خليفة ملك البالد المفدى ،بالبدء في
وضع اآلليات التنفيذية الالزمة لتبني
برنام��ج مراك��ز اإلص��الح والس��جون
المفتوح��ة ف��ي البحري��ن ،وال��ذي
يمثل نقلة نوعية رائ��دة ،ونتاج فكر
متحض��ر ومس��تنير في مج��ال تعزيز
حقوق اإلنس��ان إلى جانب المبادرات
األخ��رى التي ب��دأت المملك��ة فعلي ًا

تطبيقه��ا بنظام العقوب��ات البديلة،
وقانون العدال��ة اإلصالحية لألطفال
الذي يتوافق م��ع أعلى معايير حقوق
اإلنسان على المستوى الدولي ،وهي
ذات أبع��اد إنس��انية ترس��خ مكان��ة
المملكة في هذا المجال.
وكان��ت جلس��ة البرلم��ان العرب��ي
ش��هدت أيض ًا تدشين المركز العربي
لمكافحة اإلره��اب والفكر المتطرف،
كأداة مؤسس��ية لتقدي��م الدع��م
الفني ال��الزم في هذا المجال الحيوي،
حيث س��يكون هذا المرك��ز هو األول
من نوع��ه عل��ى المس��توى العربي،
وسيش��كل مركزاً إقليمي ًا ودولي ًا لدعم
الجهود البرلمانية في مجال مكافحة
اإلرهاب.

اكتمال تقييم األعمال المشاركة
بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية
أعلن��ت اللجن��ة المنظم��ة لجائ��زة
التميز للحكومة اإللكترونية 2021
عن انته��اء عملية تقيي��م األعمال
المش��اركة ف��ي النس��خة الحادي��ة
عش��رة من الجائ��زة ،المقامة تحت
رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك
آل خليف��ة نائ��ب رئي��س مجل��س
الوزراء رئيس اللجن��ة العليا لتقنية
المعلومات واالتصاالت ،مشير ًة إلى
أن األعمال التي جرى تقييمها هذا
العام ضمت  3فئات شملت القطاع
الع��ام ،والقط��اع الخ��اص ،وقطاع
األفراد.
وأش��ار رئي��س اللجن��ة المنظم��ة
عبداهلل حبي��ب إلى أن عملية تقييم
األعمال المقدم��ة من قبل الجهات
الحكومي��ة والخاص��ة واألف��راد،
ق��د تم��ت م��ن قب��ل مجموعة من
الخبراء المحليين والدوليين ،الذين
ت��م اختياره��م وفق�� ًا لمؤهالتهم
وخبراتهم ،وبما يتناسب مع طبيعة
فئ��ات الجائ��زة ،م��ع ضم��ان تنوع
تخصصاته��م ومج��االت خبراتهم،
وبما يمكنهم م��ن تحكيم األعمال

عبداهلل حبيب

المشاركة في الجائزة.
وأوضحت أن تخصصات المحكمين
ش��ملت :التح��ول الرقم��ي وإدارة
مجتم��ع التكنولوجي��ا ،واالحت��راف
في مجال تطوير االس��تثمار ودخول
الس��وق ،والتخص��ص ف��ي مج��ال
التدقيق الداخلي ،واالبتكار واإلبداع
واألعمال وغيرها.
وذكر أن لجن��ة المحكمين المكونة
م��ن  8أعض��اء يترأس��ها ج��ورج

سيباس��تيو Jorge Sebastiao
الرئي��س التنفي��ذي ل���«Nimbus
 ،»DeFiوالش���ريك المؤس���س
لمنظم��ة ( )Blockchainالعالمية
والمؤس��س المش��ارك ل�«»EcoX
الذي ُيعد من كبار المتخصصين في
مجال التكنولوجيا ،كما تضم اللجنة
ف��ي عضويته��ا ك ً
ال م��ن :الدكتور
محم��د باق��ر ممث�� ً
ال ع��ن القطاع
األكاديم��ي القائ��م بأعم��ال نائب
رئي��س خدمات تقني��ة المعلومات
والشؤون اإلدارية والمالية ،وعميد
كلي��ة التعليم التطبيق��ي بجامعة
البحري��ن ،والدكت��ورة إس��راء ول��ي
مدير مركز حاضنة األعمال بجامعة
البحري��ن وعض��و مجل��س إدارة
منظم��ة « - »ISACAفرع البحرين
كممث��ل ع��ن القط��اع األكاديم��ي
وحوكم���ة تقني���ة المعلوم���ات
والس��يدة دانة الري��س ممثلة عن
مؤسس��ات المجتمع المدني نائب
الرئي��س بش��ركة Smart Way
 Consultancyعض��و مجلس إدارة
جمعية البحرين لإلنترنت.

كما تض��م لجن��ة المحكمين علي
غل��وم رئي��س الرقمن��ة وإدارة
المش��اريع ببنك البحري��ن الوطني
كممثل عن القط��اع المالي ،وعلي
بش��ارة رئي��س أم��ن المعلوم��ات
وإدارة المخاط��ر بش��ركة بنف��ت،
وممث ً
ال عن قطاع أمن المعلومات،
وبكيزا عبدالرحمن ممث ً
ال عن قطاع
االقتص��اد مدي��ر مط��ور األعم��ال
بمجل��س التنمي��ة االقتصادي��ة
ف��ي البحري��ن ،ومدي��ر تكنولوجيا
المعلوم��ات واالتص��االت والدعم
الفني بشركة مطار البحرين محمد
البنجاس��م ،والعض��و ف��ي جمعية
البحري��ن لتقني��ة المعلوم��ات
كممثل ع��ن مؤسس��ات المجتمع
المدني.
وكان��ت اللجن��ة المنظم��ة لجائزة
التمي��ز للحكوم��ة اإللكتروني��ة في
نسختها الحادية عش��رة قد أشارت
إل��ى أن��ه م��ن المتوق��ع أن يت��م
اإلعالن عن أس��ماء الجهات واألفراد
الفائزي��ن بالجائ��زة نهاي��ة ش��هر
أكتوبر الجاري.

زيادة الطاقة االستيعابية
لشارع  47في عراد  ٪350بساعات الذروة
أك��دت وزارة األش��غال وش��ؤون
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني أن
الطاقة االس��تيعابية لشارع  47في
عراد س��جلت زي��ادة بنس��بة %350
ف��ي س��اعات ال��ذروة أي بمق��دار 3
أضع��اف بع��د أن كان يس��توعب
حوال��ي  12,400مركب��ة ف��ي اليوم
في االتجاهي��ن ،وذلك بعد االنتهاء
من أعمال مش��روع تطوير الش��ارع
مؤخراً.
وارتف��ع اس��تيعاب الش��ارع بع��د
التطوي��ر حوال��ي  3100مركب��ة
في س��اعات ال��ذروة ،بع��د أن كان
حج��م الحرك��ة المروري��ة يصل إلى
 1100مركب��ة في الس��اعة الواحدة
لالتجاهين قبل التطوير.
وكان��ت ال��وزارة انتهت م��ن أعمال
مش��روع تطوير ش��ارع  47في عراد
بمحافظ��ة المحرق ،الذي يعتبر أحد
المش��اريع التطويري��ة المهمة في
المنطقة.
واش��تملت المرحل��ة األول��ى م��ن
المش��روع على تطوير شارع  47في
الجزء الواقع بين شارع حاتم الطائي
في الحد وش��ارع  ،28وتضمنت هذه

المرحل��ة توس��عة الش��ارع إل��ى 3
مس��ارات في كل اتج��اه على امتداد
كيلومتري��ن من تقاطعه مع ش��ارع
حات��م الطائي ش��رق ًا إل��ى تقاطعه
م��ع ش��ارع  28غرب�� ًا الم��ؤدي إل��ى
حالتي النعيم والس��لطة ،مع تطوير
التقاطع��ات عليه وتوفير تقاطعين
بإشارات ضوئية ،األول تقاطع شارع
 47مع ش��ارع  ،46واإلش��ارة األخرى
عند تقاطع شارع  47مع شارع .28
كما تم استحداث تقاطع جديد على
ش��ارع  47مع طريق  ،4449وسيتم
تشغيله بعد االنتهاء من اإلجراءات

الفني��ة ،إلى جانب األعم��ال األخرى
للمشروع المتمثلة في إنشاء شبكة
لتصري��ف مي��اه األمط��ار ،وش��وارع
خدمي��ة و 170موقف�� ًا للس��يارات،
وتوفي��ر أرصف��ة جانبي��ة للمش��اة،
ووضع قن��وات أرضية الس��تخدامها
م��ن قب��ل الخدم��ات مس��تقب ً
ال،
وتحس��ين مس��توى اإلنارة ،وتوفير
العالم��ات المروري��ة واللوح��ات
اإلرش��ادية الالزم��ة لتحقي��ق األمن
والس��المة المطلوبة على الطريق،
ووضع حواجز للس��المة في المناطق
التي تتطل��ب ذلك ،كما تم إنش��اء

ش��ارع خدماتي على األط��راف قرب
المنازل المحيطة بشارع .47
يذك��ر أن المش��روع يخ��دم أهال��ي
ومرتادي مناطق عراد والحد وحالتي
النعي��م والس��لطة وعم��وم أهال��ي
مدين��ة المح��رق ،كم��ا يس��اعد في
تخفيف االزدحام المروري وتس��هيل
الحرك��ة المرورية لتش��مل مختلف
المناط��ق الصناعي��ة والس��كنية
والتجارية ،باإلضاف��ة إلى التخفيف
م��ن الضغط الحاص��ل حالي�� ًا على
ش��ارع عراد كونه المدخل والمخرج
الرئيس��ي من وإلى ع��راد بما يلبي
احتياج��ات الس��كان ج��راء زي��ادة
الحرك��ة العمرانية التي تش��هدها
المنطقة ،وذلك ضمن رؤية البحرين
االقتصادية  2030الساعية لتطوير
البني��ة التحتية وش��بكة الطرق لما
هو أفضل.
كما أن المشروع يمثل إضافة كبيرة
لش��بكة الط��رق ف��ي منطق��ة عراد
ونقلة نوعية ف��ي الحركة المرورية
الت��ي تس��هم ف��ي تس��هيل تنقل
المواطني��ن والقاطني��ن م��ن وإلى
مساكنهم بكل يسر وأمان.

«الجنوبية» تطلق نظام المواعيد
التحول الرقمي
اإللكتروني ضمن خطة
ّ
أطلقت المحافظة الجنوبي��ة خدمة نظام المواعيد
اإللكتروني ضمن توجيهات المحافظ س��مو الشيخ
خليف��ة بن عل��ي بن خليف��ة آل خليفة ف��ي تعزيز
التواص��ل اإللكترون��ي والتحول الرقم��ي؛ لتحقيق
مب��دأ الش��راكة المجتمعي��ة ف��ي كاف��ة الخدمات
والتعامالت المقدمة للمواطنين والمقيمين ،حيث
تتيح الخدمة ألهالي المحافظة إمكانية حجز موعد
ألجل تقديم الطلبات وإنجاز المعامالت ومتابعتها
في المجاالت الخدمية ،واألمنية ،واالجتماعية.
وتعم��ل الخدمة من خالل اختي��ار العميل لزر حجز
المواعي��د في تطبيق «الجنوبي��ة» المتاح لألجهزة
الذكي��ة ،ال��ذي يحيل العميل إل��ى نافذة مخصصة
الختي��ار ن��وع المعامل��ة المطلوب��ة ،وص��و ًال إلى
تحديد ن��وع الخدمة ،مروراً باختي��ار اليوم والوقت
المناسبين للعميل.
وتن��درج الخدم��ة ضم��ن منظوم��ة متكامل��ة من

القنوات اإللكترونية التي تواكب استخدام األجهزة
الذكي��ة ،تحقيق�� ًا لخطة المحافظة المنش��ودة في
تس��خير التقنيات الحديثة والخدم��ات اإللكترونية
ف��ي اس��تالم كاف��ة المقترح��ات واآلراء بأس��اليب
مبتكرة وميس��رة ،انس��جام ًا مع أه��داف المحافظة
الرامي��ة إلى تحقيق التواصل واإلب��داع اإللكتروني
بما يع��زز االلتزام باإلج��راءات االحترازية الموصى
بها من الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس
كورونا.
قدمت العدي��د من المبادرات
يذك��ر أن المحافظة ّ
االس��تثنائية اإللكتروني��ة ،حيث أطلق��ت المكتب
الذك��ي الذي يق��دم التطبيق��ات التقني��ة الذاتية،
وموقعه��ا اإللكتروني ف��ي حلتّ��ه الجديدة www.
 ،southern.gov.bhإل��ى جان��ب تعزي��ز التواصل
م��ع األهال��ي م��ن خ��الل «المجل��س االفتراضي»
األس��بوعي ال��ذي يعتب��ر منص��ة مهمة الس��تالم

مقترحات األهالي ودراس��تها بالصورة النموذجية
ومتابعته��ا إلكتروني�� ًا ،وعق��د االجتماع��ات عب��ر
منص��ة زووم ،وتطبي��ق «الجنوبية» عب��ر الهواتف
الذكي��ة للتواصل المباش��ر م��ع المحافظة لإلبالغ
ع��ن احتياجات األهال��ي من خالل الص��ور ،وكذلك
خدمة تلقي اإلش��عارات الذكية ،وإحنا نوصلك عبر
 ،QR codeوالبرودكاس��ت الصوتي ،باإلضافة إلى
النظ��ام الوطني للمقترحات والش��كاوى «تواصل»
كقناة أساس��ية وفاعلة ،وخدمة البريد اإللكتروني
واالتصال الهاتفي ،ومنصات المحافظة عبر مواقع
التواصل االجتماعي التي تشمل :يوتويب ،وتويتر،
وإنس��تغرام ،وسناب شات ،وواتس��أب ،حيث وصل
مجموع القن��وات المباش��رة واإللكترونية  22قناة
مختلف��ة تأتي جميعها لتس��هيل عملية التواصل
والمتمثلة ف��ي تلقي واس��تالم اآلراء والمقترحات
وإيصالها إلى الجهات الحكومية المعنية.

أخبار الوطن
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برعاية ولي العهد رئيس الوزراء ..جمعية األطباء:

فتح الباب لتقديم األبحاث
في مؤتمر البحرين لطب الطوارئ
أعلنت جمعية األطب��اء البحرينية عن
فتح الباب أمام األطباء واألخصائيين
من داخل البحرين وخارجها الراغبين
بتقدي��م أبح��اث لمؤتم��ر البحري��ن
الثاني لط��ب الطوارئ الذي س��يقام
خ��الل الفت��رة م��ن  27- 25نوفمبر
المقبل تح��ت رعاية صاحب الس��مو
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس
الوزراء.وأوضح��ت رئيس��ة الجمعي��ة
رئيس��ة اللجنة التنظيمي��ة للمؤتمر
الدكتورة غادة القاس��م إن آخر موعد
الس��تالم األبح��اث ه��و الخامس من
نوفمبر المقبل ،وذلك حتى يتس��نى
ل ّلجنة المعنية مراجعة البحوث وإعالن
أس��ماء الفائزي��ن خ��الل المؤتم��ر،
وذك��رت أن طريق��ة تقدي��م األبحاث
س��تكون إم��ا م��ن خ��الل تس��ليمها
مطبوع��ة أو إلقائه��ا مباش��رة خالل
المؤتمر.وبينت أن البروفيسور افيس
هبلو وهو بروفيسور في طب الطوارئ
م��ن بلجي��كا س��يكون رئيس�� ًا للجنة

د .غادة القاسم

البح��وث ف��ي مؤتمر ط��ب الطوارئ،
فيما تض��م اللجنة عضوي��ة كل من
اخصائي طب الطوارئ بالمستش��فى
العس��كري الدكتورة موزة النعيمي،
وأخصائي طب الطوارئ بمستش��فى
الملك حم��د الجامعي الدكتورة دانة
ال��ذوادي ،وأخصائ��ي ط��ب الطوارئ
بمستش��فى المل��ك حم��د الجامعي

الدكت��ور ناصر الج��ودر ،وطبيبة طب
الط��وارئ بالمستش��فى العس��كري
الدكتورة شيخة المنصور.
ويتضم��ن مؤتم��ر البحري��ن الثاني
لط��ب الطوارئ س��ت ورش عمل من
المق��رر عقدها في مرك��ز ولي العهد
للتدري��ب والبحوث الطبية بالخدمات
الطبية الملكي��ة ،وتتضمن الورش،
ورش��ة عم��ل المس��عفين ،وورش��ة
عم��ل للتمريض والتصنيف ،وورش��ة
عمل ح��ول األش��عة ف��وق الصوتية
واس��تخداماتها في الطوارئ ،وورشة
عمل في طب طوارئ األطفال ،وورشة
عمل لمبادئ تخطي��ط القلب وأخيراً
ورش��ة عم��ل خاص��ة للتعام��ل م��ع
الحوادث.
ويتاب��ع المؤتمر أعماله في اليومين
التاليي��ن عب��ر مناقش��ة العديد من
المح��اور ،م��ن بينه��ا دور أقس��ام
الط��وارئ ف��ي التص��دي لفي��روس
كورون��ا ،وأه��م المس��تجدات ألطباء
الطوارئ ف��ي مكافحة هذا الفيروس،

«الجمارك» توقع اتفاقية
مستوى الخدمة مع مسرح الدانة

والحوادث والكوارث ،وأهم التطورات
ف��ي طب ط��وارئ الكبار مث��ل كيفية
التعام��ل مع جلط��ات القلب والدماغ
وح��االت الط��وارئ التنفس��ية ،وأهم
التطورات في طب األطفال ،والبحوث
الطبي��ة ف��ي ط��ب الط��وارئ ،وإدارة
أقس��ام الطوارئ ،والجودة في أقسام
الط��وارئ .ويق��ام المؤتمر بش��راكة
اس��تراتيجية م��ع كل م��ن المجلس
األعلى للصحة ،ومستشفى قوة دفاع
البحرين -الخدم��ات الطبية الملكية،
والمستش��فيات الحكومي��ة ،ووزارة
الصح��ة ،ومستش��فى المل��ك حم��د
الجامعي ،والكلية الملكية للجراحين
بأيرلندا-البحري��ن ،وجامع��ة الخليج
العرب��ي ،ومركز محمد بن خليفة بن
س��لمان آل خليفة التخصصي للقلب،
وذل��ك بالتع��اون م��ع جمعي��ة طب
الطوارئ في كل من المملكة العربية
الس��عودية ،ودولة اإلمارات العربية
المتح��دة ،ودولة الكويت ،وس��لطنة
عمان.

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر« ..النقد الدولي»:

البحرين ثالث أغنى دولة عربيًا في 2021
»

سماهر سيف اليزل

تص��درت البحرين قائم��ة الدول األغن��ى عربي ًا،
فيم��ا تذيلت اليمن القائم��ة كأكثر دولة عربية
فقيرة لعام  ،2021بنا ًء على نصيب الفرد سنويا
من الناتج المحل��ي اإلجمالي ،وفقا لتقييم أجراه
صندوق النقد الدولي.
وتضمن��ت القائم��ة  18دول��ة عربي��ة ،واحتلت
اإلمارات العربية المتح��دة المرتبة الثانية بين
الدول العربية ،حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج
المحل��ي اإلجمالي  58.77ألف دوالر ،فيما حققت
البحرين المرتبة الثالثة هذا العام وفق تصنيف
صندوق النقد الدولي ،حيث بلغ نصيب الفرد من
الناتج المحلي اإلجمالي  50.26ألف دوالر.

 11 :ألف مليونير في البحرين

جعفري لـ
»

وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة بين أغنى
ال��دول العربية بإجمالي نصيب الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي  47.8ألف دوالر ،تليها الكويت
حي��ث يبل��غ نصيب الف��رد م��ن النات��ج المحلي
اإلجمال��ي  41.77أل��ف دوالر ،ثم س��لطنة ُعمان
والت��ي تعتب��ر أفقر دول��ة في مجل��س التعاون
الخليج��ي ،وس��ادس أغنى دولة عربي��ة بإجمالي
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 29.51
ألف دوالر.
وجاءت مصر في المرتبة السابعة على القائمة،
بإجمال��ي الناتج المحلي للفرد  13.06ألف دوالر،
تليه��ا الجزائ��ر إذ يبلغ نصيب الف��رد من الناتج
المحل��ي اإلجمالي  11.44أل��ف دوالر ،ثم تونس
بإجمال��ي النات��ج المحل��ي للفرد البال��غ 10.92

سماهر سيف اليزل

أك��د الخبير االقتص��ادي الدكتور
أكب��ر جعف��ري ،أن مع��دل دخل
الف��رد م��ن النات��ج المحل��ي في
البحري��ن يعتبر م��ن المعدالت
العالية جداً عالمي ًا.
وأض��اف ل�«الوط��ن» بمناس��بة
اليوم الدول��ي للقضاء على الفقر
أن  %20م��ن س��كان البحري��ن
يملك��ون  %41.6من الدخل ،كما
أن البحري��ن تحتض��ن  11أل��ف
مليونير.
وبي��ن جعف��ري أن هن��اك زيادة
ف��ي ث��روة األثري��اء وصل��ت إلى
حوال��ي  %16.1ف��ي  ،2020كما
أن  %47من المواطنين يحصلون

ألف دوالر .فيما احتلت العراق المرتبة العاش��رة
بإجمال��ي النات��ج المحل��ي للفرد البال��غ 10.61
أل��ف دوالر ،واألردن بإجمال��ي النات��ج المحل��ي
للفرد البالغ  10.46أل��ف دوالر ،ثم ليبيا العربية
بإجمال��ي الناتج المحلي للف��رد البالغ  8.45ألف
دوالر .وبل��غ نصي��ب الفرد م��ن إجمال��ي الناتج
المحلي هذا الع��ام  8.08ألف دوالر في المغرب،
وش��هدت موريتاني��ا ارتفاع ًا طفيف�� ًا في نصيب
الفرد من إجمالي الناتج المحلي هذا العام حيث
بل��غ  5.91أل��ف دوالر ،في حين بل��غ في جيبوتي
 4.5أل��ف دوالر ،ووص��ل في الس��ودان إلى 3.76
ألف دوالر ،وتحس��ن الوضع ف��ي جزر القمر ليصل
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث بلغ
 3.09ألف دوالر ،بينما في اليمن  1.94ألف دوالر.

د .أكبر جعفري

عل��ى مس��اعدات م��ن التنمي��ة
االجتماعي��ة أي ما يع��ادل 320
ألف مواطن .ويحمل اليوم الدولي

للقض��اء عل��ى الفقر ه��ذا العام
ش��عار« :البناء قدم ًا إلى اإلمام..
إنهاء الفق��ر المتواصل واحترام
الناس وكوكبنا» ،وخصوص ًا بعد
أن أدت جائحة «كوفيد »19التي
اجتاح��ت العالم الع��ام الماضي
إلى العودة إلى الوراء بعقود من
التقدم في مكافحة الفقر والفقر
المدقع.
وذك��ر جعف��ري أن الف��رد ف��ي
البحري��ن يحت��اج ف��ي الوق��ت
الحاضر لمدخ��ول يومي يبلغ 11
دين��اراً كحد مريح للدخ��ل ،بينما
تحت��اج العائل��ة المكونة من 5
أفراد إل��ى  1313ديناراً ش��هري ًا،
كحد أدنى للدخ��ل و 1641ديناراً
شهري ًا لتحقيق الرفاهية النسبية

و 1970دين��اراً ش��هري ًا لتحقي��ق
الرفاهية المريحة.
وشدد على أهمية تركيز البحرين
عل��ى تحوي��ل النم��و االقتصادي
المال��ي إل��ى ازده��ار اقتص��ادي
يش��عر به ،مشيراً إلى وجود قوى
أجنبي��ة كبي��رة تزاح��م المواطن
البحريني في الوظائف والتجارة.
وأوض��ح أن��ه يج��ب تمكي��ن
المواطن بأساليب مهنية فاعلة
للوصول إلى وظائ��ف ذات قيمة
مضاف��ة عالية ،منوه ًا في الوقت
نفس��ه إل��ى أهمي��ة أن تت��اح
الفرصة للمواطنين للقيام بذلك
بأنفس��هم بد ً
ال من أن تس��تمر
الحكوم��ة في تقديم ه��ذا النوع
من الدعم لهم.

وقع��ت ش��ؤون الجم��ارك ،ومس��رح الدانة اتفاقية مس��توى
الخدم��ة ،بحض��ور رئيس الجمارك الش��يخ أحمد ب��ن حمد آل
خليفة ،ورئيس مجلس إدارة مسرح الدانة عارف رحيمي.
وأكد رئيس الجمارك أن شؤون الجمارك تسعى دائم ًا لالرتقاء
بالتع��اون مع قط��اع الش��ركات الحكومية لتطوير النش��اط
االقتصادي ،وتوس��يع الش��راكة لتحقيق األهداف المش��تركة
التي تدعم العجلة االقتصادية في البحرين.
من جانبه أعرب رحيمي عن تقديره ،ش��اكراً مس��اعي شؤون
الجم��ارك في دعم وتطوي��ر قطاع الش��ركات الحكومية التي
تسعى لدعم وتنمية قطاع السياحة والترفيه.
وته��دف االتفاقية إل��ى تطوير الخدمات المقدم��ة بما يعزز
من جودتها ويس��هم في س��رعة إنج��از المعام��الت ،إضافة
إلى تقييم مس��توى رضا العمالء عن هذه الخدمات من خالل
التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ّ
يشكل اليوم
«الشورى»
اللجان النوعية والرد
على الخطاب السامي

ّ
يشكل مجلس الشورى في جلسته الثانية في دور االنعقاد الرابع
من الفصل التش��ريعي الخامس اليوم ،لجنة إعداد مش��روع الرد
على الخطاب الس��امي ،ال��ذي تفضل به حض��رة صاحب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ،عاهل الب��الد المفدى ،خالل
افتتاح دور االنعقاد الرابع ،إعما ًال للمادة  7من الالئحة الداخلية
للمجل��س والت��ي تنص عل��ى أن «يخت��ار مجلس الش��ورى لجنة
من أعضاء المجلس إلعداد مش��روع الرد على الخطاب الس��امي،
ويعرض تش��كيل هذه اللجنة على المجلس إلقراره وتقوم اللجنة
بدراس��ة الخط��اب الس��امي وإعداد مش��روع للرد يع��رض على
المجل��س ف��ي الموعد الذي يح��دده ويرفع الرد إل��ى الملك بعد
ّ
سيشكل المجلس خالل الجلسة ذاتها لجانه النوعية
إقراره» .كما
الدائمة ،مع اختيار رؤس��اء اللجان ونوابهم ،فيما س��يتم انتخاب
 4م��ن بي��ن األعضاء المرش��حين لتمثي��ل المجلس ف��ي اللجنة
التنفيذية للشعبة البرلمانية.
فيم��ا تبدأ الجلس��ة أعمالها بإخطار المجلس بالرس��ائل الواردة
من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء ،والمرفق بها عدد من المراس��يم
بقواني��ن الصادرة ع��ن جاللة الملك المفدى وف��ق المادة ال�38
من الدس��تور .ومن المقرر أن يأخذ المجل��س رأيه النهائي على
مش��روع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة  2من قانون حماية
المجتمع من األعمال اإلرهابية ،ومش��روع قانون بتعديل المادة
 1من المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري.

تكريم  316شخصية من «رواد الخليج »2021
»

ياسمينا صالح

أقيمت احتفالية الجمعة في الصالة الثقافية
التابعة لهيئ��ة الثقافة واآلث��ار لتكريم رواد
الخلي��ج  ،2021وت��م تكري��م  316ش��خصية
خليجية من الذين تميزوا.
وق��ال رئي��س اللجن��ة المنظم��ة الدكت��ور
عبدالحمي��د عب��داهلل الرميث��ي« :نح��ن بدأنا
التفكير والتخطي��ط لهذا الحفل ولقد حلمت
بهذه اللحظة وكما رأيتم نحن نعيشها اليوم،
لذل��ك أعج��ز ع��ن التعبير عن مدى ش��عوري
وفخ��ري وس��عادتي به��ذا الحض��ور الكريم،
ووج��ود ه��ؤالء ال��رواد والق��دوة العظيم��ة
والنم��اذج المش��رفة العريقة ،وعل��ى الجميع
أن يبذل ما في وس��عهم اتجاه أبنائكم الذين
غيروا المسار على أن نصححه لألجيال الحالية
والقادمة».
وأك��د الرميث��ي أن اله��دف األساس��ي م��ن
التكريم هو أن نش��كر ونقدم التقدير لجميع
ال��رواد عل��ى ما قدم��وه للذي��ن توفاهم اهلل
وم��ا س��يقدمه روادنا الحاليين ف��ي حياتهم،
باإلضافة إلى أن نقدم نماذج مش��رفة وقيمة
وق��دوة ألبنائن��ا وأحفادن��ا ،وبين أن��ه يوجد
خمسة أقس��ام للرواد وهي التربية والعلوم،
واآلداب والفن��ون ،والرياض��ة ،واإلع��الم
والصحاف��ة ،والتنمي��ة المجتمعي��ة ،وت��م
وضع معايير أس��س على أن يك��ون الرائد قد
قام بش��يء من صف��ة االس��تدامة وله تأثير
مجتمع��ي ومكانة كبي��رة ،ونأم��ل أن يكون
االحتفال س��نوي ًا في البحرين أو الس��عودية،

ومع الش��كر لجميع الجهات المعنية في إنجاح
الحف��ل .وق��ال أح��د المتحدثي��ن نياب��ة عن
أخيه رئي��س مجل��س أمناء جامع��ة األعمال
والتكنولوجي��ا بجدة الدكت��ور عبداهلل صادق
دحالن بجدة إن التكريم من خصائص العرب
وأصالة المسلمين في تكريم من أنجز وأبدع
وخ��دم دين��ه ووطن��ه وش��عبه ،وأن تكري��م
الرواد موجود منذ عهد الرس��ول عليه الصالة
والسالم حيث كرم أصحابه بمناسبات عديده
وف��ي الغ��زوات وبش��ر الش��هداء المحاربين
م��ن المس��لمين بالجن��ة ووزع الغنائم على
المحاربين بعد الف��وز بالغزوات وهذا تكريم
لجهدهم وتضحياتهم.
وتاب��ع ب��كل فخر واعت��زاز وتقدي��ر لمعرض
الخليج إلدارة الموارد البش��رية وهي مؤسسة
غي��ر ربحية ب��دأت بتكري��م ال��رواد منذ عام

 1985ثم تم تطوي��ر الفكرة بقيادة الدكتور
عبدالحميد عبداهلل الرميثي لالحتفال وتكريم
رواد الخلي��ج وق��ام بدراس��ة المبدعين بدول
الخليج ودورهم المتمي��ز في خدمة أوطانهم
ومجتمعاتهم في جميع المجاالت واس��تطاع
أن يخ��رج حصيل��ة كبي��رة تفخ��ر دول الخليج
بتكريمه��م منهم أموات رحمه��م اهلل واحياء
بارك اهلل في أعمارهم ونتشرف بهم.
وأض��اف أن م��ن أهمية التكريم لل��رواد الذي
يقوم على تحفيز الجيل الجديد للعمل واالبداع
واالقت��داء بقدوات مش��رفة وقيم��ة وعريقة،
ونش��كر جميع الجهات المعنية القائمة على
هذا الحف��ل للدعم والمس��اندة ،وهم حضرة
صاح��ب الجاللة عاهل الب��الد المفدى الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليفة ،وصاحب الس��مو
الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س ال��وزراء األمير

سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ،ورئيسة
هيئة الثقافة واالثار الش��يخة مي بنت محمد
آل خليف��ة ،وجامع��ة األعم��ال والتكنولوجيا
بجدة ،والتقدير للجهتين المنظمة للفعالية
وهم الهيئة الدولية لتبادل المعرفة والهيئة
الدولية للتسامح وهم هيئتين غير ربحين.
وقال��ت رئيس مجل��س إدارة جمعية االجلين
لخدم��ة ذوي االعاق��ه ن��وف بنت فرح��ان آل
س��عود أتش��رف بتقديمي خدم��ات لمدة 25
ع��ام ولقب��ت «ب��أم المعاقي��ن» ،وأتمنى أن
أك��ون عن��د حس��ن ظ��ن الجمي��ع وأن أحقق
نظريت��ي ف��ي تغيي��ر الص��ورة النمطية عن
ذوي االحتياج��ات الخاصة ألنهم قادرون على
فعل العديد من األش��ياء بمساعدتهم وإزالة
العقبات من طريقهم سوف ينطلق طموحهم
عنان الس��ماء .وتابعت :ل��م أواجه صعوبات

ف��ي فترة جائحة كورونا ولكنها فترة تهذيب
وتعليم واكتش��اف أمور جديدة وعدم التوقف
ع��ن تقديمها واس��تطعنا أن نق��وم بها عن
ُبعد وهذا يعد من التحديات المثمرة.
وبي��ن الدكت��ور تقي الزي��رة المتخصص في
االقتصاد والعلوم السياس��ية أنه يعمل على
المش��اريع التنموية على مس��توى المنطقة.
وق��ال« :تكم��ن الصعوب��ات الت��ي واجهتها
خ��الل فت��رة «كورونا» في وجود مش��اريع لم
تكتمل وبعض منها تم تأجيله حتى إش��عار
آخر والبع��ض منها تم إغالقه كلي ًا» .وأضاف:
«كانت هذه التحدي��ات التي واجهتنا تعلمنا
منه��ا الكثير ف��ي مواجهه كل م��ا هو صعب
والخ��روج بأقل الخس��ائر ،واكتش��افنا أنظمة
أخ��رى تتواف��ق مع نظ��ام عالم��ي جديد في
االقتصاد والتنمية».

الفنانة الفلسطينية رائدة طه
تروي «شجرة التين» بمركز الشيخ إبراهيم

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني

يس��تضيف مركز الش��يخ إبراهيم بن
محم��د آل خليف��ة للثقاف��ة والبحوث
مس��اء االثني��ن ،الفنان��ة والكاتب��ة
الفلس��طينية رائدة طه ،في أمس��ية
عنوانها «ش��جرة التين» ،حيث تروي
قصتها في عمل مونودرامي متفرد،
يس��رد رحل��ة حياته��ا ومعاناتها مع
الفق��د واالغتراب في دول الش��تات،
والبحث عن الجذور في مدينة القدس
الشريف.
يأتي ذلك ،في إطار الموسم الثقافي
للمرك��ز ،والموس��وم ب���«أروم م��ن
األيام» ،وس��يكون متاح ًا حضور %50
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باألحمر

شـركــة الـوطــــن
للصحافة والنشر

إطــالق البحرين نظام الشــيكات اإللكترونية نجاج جديد
للبحرين في القطاع المصرفي.

مواقيت الصالة

الفجر

04:20

الشروق 05:37

مـبـنــــى دار  -أم الحصـــم

الظهــر

11:24

العصـــر 02:41

المغرب

05:09

م��ن الطاق��ة االس��تيعابية لقاع��ة
المرك��ز ،م��ع األخ��ذ بعي��ن االعتبار
لإلجراءات االحترازية ،وقواعد التباعد

العشاء 06:24

االجتماع��ي ،ولبس الكمام��ات ،كما
س��يتم أيض ًا بث األمس��ية عبر رابط
صفحة المركز على اليوتيوب.
يذكر أن طه ممثلة وكاتبة وناش��طة
فلس��طينية ،ولدت في مدينة القدس
ونش��أت ف��ي لبنان ،تش��غل عضوية
مجل��س إدارة مؤسس��ة كنفان��ي
الثقافية ف��ي الجمهوري��ة اللبنانية،
وعضوية اللجنة اإلدارية للمؤسس��ة
ذاته��ا .تول��ت منص��ب الس��كرتيرة
الصحفي��ة للرئي��س ياس��ر عرف��ات،
ورئيس��ة الهيئ��ة اإلداري��ة لمرك��ز
السكاكيني الثقافي في رام اهلل.

درجات الحرارة

العظمى 35

الصغرى 28

كلمة أخيرة
s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

زيادة الوعي بالتوجيهات الملكية

القمر في الليلة الدولية لرصده وهو نشاط عالمي يعقد كل عام في يوم السبت األقرب لطور التربيع األول للقمر حيث يكون القمر سطح القمر مضاء بنسبة ،٪50
وهو أفضل طور للرصد والتصوير «تصوير  :محمد رضا العصفور»

مصري يبتلع هاتفه  6أشهر
ومعجزة طبية تنقذه من الموت
نج��ح فريق طبي في اس��تخراج هات��ف محمول من
مع��دة مواط��ن ظل حبيس�� ًا في بطنه ل� 6ش��هور
كاملة.
وقال الدكتور محمد زكي الدهش��وري ،عميد كلية
الط��ب بجامعة أس��وان ،إن المريض صاحب ال�48
عام�� ًا ،ج��اء إلى المستش��فى وهو في حال��ة إعياء
ش��ديد ،يش��كو من آالم في معدته دون اإلفصاح
عن س��بب ه��ذا الوجع ،ما دف��ع األطباء إل��ى إجراء
تحاليل طبية وأش��عة ومنظار ليتبين وجود جس��م

غري��ب داخل معدت��ه؛ ما أدى إلى اس��تدعاء فريق
الجراحة بالمستشفى لتبين األمر.
المفاجأة التي حي��رت األطباء أن المريض أكد أنه
ابتل��ع هاتف ًا محم��و ًال صغيراً ،قبل  6أش��هر ،بعد
أن ق��رر الفريق الطبي اس��تخراج الجس��م الغريب
من خالل الجراحة الس��تحالة اس��تخراجه بالمنظار
كونه أكب��ر من تلك األجهزة«.تعام��ل األطباء مع
الحال��ة ب��كل دق��ة» ،والحديث ال يزال على لس��ان
«الدهش��وري» ،ال��ذي أك��د أن العملي��ة الجراحية

اس��تغرقت ساعات قبل اس��تخراج الهاتف بالفعل
م��ن معدة المص��اب ال��ذي كان يعان��ي من آالم
شديدة للغاية.
وأكد الدهش��وري أن هذا الح��دث يعتبر نادراً بكل
المقاييس الطبية.
وأرجع الدهش��وري الس��بب في عدم حدوث تسمم
للمص��ري المبتلع هاتف ًا محمو ًال ،إلى نفاد ش��حن
البطارية بالكامل قبل ابتالعه له ،ما أدى إلى عدم
تسرب أي تسمم من أي نوع.

دراسة :الحليب الصناعي خطر على صحة األطفال
أظهرت دراس��ة حديثة نش��رت نتائجها مجلة
«بريتش ميديكل جورنال» الطبية ،أن منتجات
حليب األطفال التي يشتريها األهل كبديل عن
حليب األم ،ال تخض��ع في المجمل إلى فحوص
دقيقة وق��د تتضمن معلوم��ات مضللة على
صعيد الفوائد الغذائية.
وتم ّث��ل ه��ذه البدائ��ل المصنعة على س��بيل

المث��ال م��ن بروتين��ات حلي��ب البقر ،س��وقا
متنامي��ة في العالم .ويقول مصنعوها إن هذا
الحليب الصناعي يمنح األطفال ّ
الرضع الفوائد
الغذائية عينها لحليب الرضاعة.
لذا يتعين على منتجي ه��ذه األنواع الغذائية
أن يقيم��وا تجارب س��ريرية منهجي��ة إلثبات
القيمة الغذائية لهذه المنتجات.

غي��ر أن هذه التجارب «ليس��ت موثوقة» ،وفق
معدي الدراس��ة الت��ي نش��رت نتائجها مجلة
«بي أم جي» الخميس.
وقد راقب معدو الدراس��ة طريق��ة إجراء 125
تجربة من��ذ  ،2015وتب ّين له��م أن أربع ًا من
كل خم��س تجارب تنطوي عل��ى ثغرات كافية
إلثارة شكوك حيال خالصاتها.

للم��رة الثاني��ة يح��رص جالل��ة الملك عل��ى التأكي��د على االهتم��ام بعلوم
الفضاء في كلمته الس��امية التي ألقاها بمناسبة دور االنعقاد الرابع للفصل
التشريعي الخامس األسبوع الماضي.
فق��د ذكر جاللته «ومن ه��ذا المنبر ،ندع��و جميع أصح��اب األعمال  -ضمن
قطاع��ات الدولة اإلنتاجي��ة والخدمية واالقتصادية  -إل��ى اقتراح المزيد من
األف��كار والمب��ادرات لتنمية اقتصادية ش��املة األبعاد ،م��ع التركيز على دور
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة
خصوص ًا في مجال الصناعة وعلوم المس��تقبل ،وعل��ى كيفية تطوير تعاملنا
مع التحدي��ات البيئية واألزمة المناخية التي تط��ال كوكبنا ،بمد يد التعاون
من أجل مواقف عالمية مؤثرة ،نجدد من خاللها س��بل حماية البيئة من أية
مخاطر مستجدة لحفظ بنائنا اإلنساني والحضاري».
وقبل ذلك بعام في أكتوبر  2020دعا جاللته إلى مواكبة االتجاهات العالمية
الحديث��ة بتبني وتوظيف تقنيات ال��ذكاء االصطناعي في القطاعات اإلنتاجية
والخدمي��ة والتعام��ل مع متطلب��ات االقتص��اد الرقمي ،وتوجيه��ات جاللته
في خطابه الس��امي ل��دى افتتاح دور االنعقاد الثالث من الفصل التش��ريعي
الخامس لمجلس��ي الش��ورى والنواب بتاريخ  11أكتوبر « 2020نحو اكتساب
وامت��الك معارف وتقنيات علوم المس��تقبل ..والتفوق في العديد من العلوم
المتقدم��ة كعل��وم الفض��اء بفوائده��ا العلمي��ة والبيئية ،وعل��وم الطاقة
الذرية باستخداماتها الس��لمية لخدمة اإلنسانيةّ ،
لنمكن أجيالنا من صناعة
نهضتهم بالسبق واالحتراف العلمي والمعرفي».
هذا الحرص الش��ديد واالهتمام بهذا القطاع لم يأت من فراغ ،لذا يستوجب
زي��ادة الوعي بهذا الملف وإطالع الناس على األس��باب التي دعت للعناية به
وتكراره في كل تصريحات الملك حول الرؤية المستقبلية.
فالمالح��ظ أن الوع��ي الع��ام واإلدراك بأهمية ه��ذا القطاع على المس��توى
بكاف ،لدرجة أن البعض جعل من قصة الفضاء واالستثمار في
الشعبي ليس ٍ
العلوم الفضائية موضع س��خرية واستهزاء وربطه باألحوال المعيشية ،حتى
إن بعض اإلعالميين شارك بهذا التصرف الناقص ،ولكنني على ثقة تامة بأن
أي�� ًا منهم لم يكن قاصداً أبداً أي س��وء بتعمد ،إنما ه��و قلة إدراك من جهة،
وقصور في البحث واالستقصاء وتلك من أولويات الخطاب اإلعالمي.
بقلي��ل من البحث تعرف أن هذا القطاع يتعلق باالتصاالت وبالمناخ وبالبيئة
وباالستكشافات للموارد الطبيعية وباألغراض العسكرية ،وإن لم يكن لديك
أدواتك الخاصة الوطنية فإنك ستظل رهين ًا لآلخرين سيادي ًا وتستجدي منهم
بث�� ًا تلفزيوني ًا على س��بيل المثال أو ش��بكة اتص��ال أو معرف��ة خبايا بيئتك
ومناخك الجوي.
القطاع��ات الجديدة أصبح الدخول فيها مس��ألة س��يادة كاألمن الس��يبراني
وال��ذكاء االصطناع��ي وعلوم الفض��اء بقليل من البحث س��تعرف أن التوجيه
الملكي أدى إلى ّ
أن هناك ش��باب ًا بحريني ًا اقتحم هذا المجال وش��كل أول فريق
بحريني للفضاء ،وتوجه لدراسة هذه العلوم ،وبعضهم وصل إلى الماجستير
فيه .فالمرسوم الملكي الخاص باالهتمام بهذا القطاع صادر من عام 2014
بإنشاء الهيئة الوطنية لعلوم للفضاء وتنظيمها.
إنما يبدو أن المس��افة بين تطلعات جاللة المل��ك حفظه اهلل ورؤيته ،وبين
ش��رائح كبيرة م��ن المجتمع البحرين��ي ومنها بعض اإلعالميي��ن كبيرة جداً،
ونحت��اج إل��ى أن نرفع من درج��ات الوع��ي واإلدراك بهذه الرؤية وبأس��بابها
وبانعكاس��اتها على المجتمع ،وهذا دور القائمين عليه بالتعاون مع األجهزة
اإلعالمية ومع وس��ائل التواصل االجتماعي حتى ال تحصل مثل هذه الهفوات
وإن كانت غير مقصودة.
داعي
إذ ال يمكن��ك النهوض بأي قطاع وأنت غير مدرك ألهميته وتراه ترف ًا ال َ
له ،أو كما قال البعض «احنا خلصنا من االستثمارات في األرض حتى نستثمر
في الفضاء؟».

محجبة على السجادة
الحمراء في مهرجان الجونة

غرق  11طف ً
ال كانوا يمسكون
أيدي بعضهم في نزهة

تحولت رحلة مدرسية إلى مأساة في إندونيسيا ،فقد غرق  11طالب ًا وتم إنقاذ
 10آخرين خالل نزهة مدرسية لتنظيف نهر في مقاطعة جاوة الغربية.
وفي التفاصيل ،أفاد مس��ؤولون محليون الس��بت بأن  150طالب ًا من مدرسة
إعدادية كانوا يش��اركون في التنظيف الجمعة على ضفاف نهر سيليور عندما
انزل��ق  21منهم في المياه .وقال رئيس مكتب باندونغ للبحث واإلنقاذ ديدن
ريدوانس��يه« :كان الطق��س جيداً ولم يكن هناك أي س��يول .ه��ؤالء األطفال
الذي��ن غرقوا كانوا يمس��كون بأيدي بعضهم البع��ض .انزلق أحدهم وتبعه
اآلخ��رون» .م��ن جهتهم تمكن س��كان قريبون وفريق إنقاذ من انتش��ال 10
من الطالب الذين تم نقلهم إلى مستش��فى قريب .كما استخدم رجال اإلنقاذ
عوام��ات كبيرة قابل��ة للنفخ باللون البرتقالي للبحث ع��ن الضحايا وتم حصر
جميع الطالب عند انتهاء البحث ليل الجمعة.

التحرير1 7 4 9 6 6 6 6 :

للمقترحات

والشكـاوى 1 7 4 9 6 6 1 2 :

اإلعالنـات1 7 4 9 6 6 8 2 :

رقـــــم

االشتراكات مجاني 8 0 0 0 1 1 3 3 :

يبدو أن الصورة التي رسمها مهرجان الجونة السينمائي في دوراته السابقة،
جعل غالبية المتابعين يصفونه ب�«مهرجان الفساتين المكشوفة».
األمر ألقى بظالله أيض ًا على ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
الذين أبدوا دهشتهم لظهور سيدة محجبة فوق السجادة الحمراء للمهرجان.
والص��ورة هي لألردنية نادين س��مرة ،نائب رئيس األعمال الرقمية لش��ركة
«زي» للمشاريع الترفيهية في الشرق األوسط وأفريقيا ،ومقرها اإلمارات.
وتقلدت س��مرة في وقت س��ابق ،ع��دة مناصب بمجموع��ة  MBCكان آخرها
رئيس إدارة الحقوق الرقمية والبيانات الوصفية.

الفاكس1 7 4 9 6 6 7 8 :

ص  .ب3 8 8 0 1 :

local@albiladpress.com

فتح الباب أمام األطباء والمختصين للراغبين بتقديم بحوثهم
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء يرعى مؤتمر “طب الطوارئ”  25نوفمبر المقبل
المنامة  -جمعية األطباء

رئيســـا للجنـــة البحوث فـــي مؤتمر طب
ً

مـــع جلطـــات القلـــب والدمـــاغ وحـــاالت

الطـــوارئ ،فيمـــا تضـــم اللجنـــة عضوية

فتـــح الباب أمـــام األطبـــاء والمختصين

الطـــوارئ التنفســـية ،وأهـــم التطـــورات

كل مـــن اختصاصيـــة طـــب الطـــوارئ

مـــن داخل البحرين وخارجهـــا الراغبين

في طب األطفال ،والبحوث الطبية في

بالمستشـــفى العســـكري مـــوزة النعيمي،

بتقديـــم بحوث لمؤتمـــر البحرين الثاني

طب الطوارئ ،وإدارة أقســـام الطوارئ،

واختصاصية طب الطوارئ بمستشـــفى

لطـــب الطـــوارئ الـــذي ســـيقام خـــالل

والجودة في أقسام الطوارئ.

الملـــك حمـــد الجامعـــي دانـــة الـــذوادي،

الفترة من  27 - 25نوفمبر المقبل تحت

ويقـــام المؤتمـــر بشـــراكة اســـتراتيجية

واختصاصي طب الطوارئ بمستشـــفى

رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

مـــع كل مـــن المجلـــس األعلـــى للصحة،

الملـــك حمـــد الجامعـــي ناصـــر الجـــودر،

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

ومستشـــفى قـــوة دفـــاع البحريـــن

وطبيبة الطوارئ بالمستشفى العسكري

حمد آل خليفة.

شيخة المنصور.

وأوضحـــت رئيســـة الجمعيـــة رئيســـة

ويتضمـــن مؤتمر البحريـــن الثاني لطب

اللجنة التنظيمية للمؤتمر غادة القاســـم

الطـــوارئ  6ورش عمـــل مـــن المقـــرر

أن آخـــر موعـــد الســـتالم البحـــوث 5
نوفمبـــر المقبـــل؛ حتـــى يتســـنى ّللجنـــة

عقدهـــا فـــي مركز ولـــي العهـــد للتدريب

المعنيـــة مراجعـــة البحـــوث وإعـــالن

والبحـــوث الطبيـــة بالخدمـــات الطبيـــة

أســـماء الفائزين خالل المؤتمر ،وذكرت

الملكيـــة ،وتتضمن الورش ،ورشـــة عمل

أن طريقـــة تقديم البحوث ســـتكون إما

المســـعفين ،وورشـــة عمـــل للتمريـــض

مـــن خالل تســـليمها مطبوعـــة أو إلقائها

والتصنيـــف ،وورشـــة عمل عن األشـــعة
فـــوق الصوتيـــة واســـتخداماتها فـــي

وبينـــت أن افيس هبلو ،بروفيســـور في

األطفال ،وورشـــة عمل لمبادئ تخطيط

مباشرة خالل المؤتمر.

الطوارئ ،وورشة عمل في طب طوارئ

د .عبداهلل راشد الشحي

طـــوارئ الكبـــار مثـــل كيفيـــة التعامـــل

طـــب الطـــوارئ مـــن بلجيـــكا ،ســـيكون

أعلنـــت جمعيـــة األطبـــاء البحرينية عن

05

-

غادة القاسم

الخدمـــات

الطبيـــة

الملكيـــة،

والمستشـــفيات الحكوميـــة ،ووزارة

القلـــب وأخيـــرًا ورشـــة عمـــل خاصـــة

للتعامل مع الحوادث.

ويتابـــع المؤتمـــر أعمالـــه فـــي اليوميـــن
التالييـــن عبـــر مناقشـــة العديـــد مـــن

المحاور ،من بينها دور أقســـام الطوارئ
فـــي التصـــدي لفيروس كورونـــا (كوفيد

 ،)19وأهم المستجدات ألطباء الطوارئ

في مكافحـــة هذا الفيروس ،والحوادث
والكـــوارث ،وأهـــم التطـــورات في طب

الصحـــة ،ومستشـــفى الملـــك حمـــد
الجامعـــي ،والكليـــة الملكيـــة للجراحين
بأيرلنـــدا  -البحريـــن ،وجامعـــة الخليـــج
العربـــي ،ومركـــز محمـــد بـــن خليفـــة بن
ســـلمان آل خليفـــة التخصصـــي للقلـــب،
وذلك بالتعاون مع جمعية طب الطوارئ
فـــي كل من المملكة العربية الســـعودية،
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة،
ودولة الكويت ،وسلطنة عمان.

نهجنا االستشرافي ّميزنا في االستجابة لكورونا ...فخورون بأننا أبهرنا العالم
 Ûعندما اكتشف العالم األزمة الصحية وشاع مصطلح كورونا (كوفيد )١٩
لم ينتظر الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ،بقيادة صاحب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الــوزراء حفظــه هللا ،وصول أول حالة إيجابية مصابة للبحرين حتى بدأ
فــي اتخــاذ اإلجراءات الصحية والتدابير الوقائيــة من خالل خبرة أبناء
البحرين في المجال الطبي والصحي ،حيث كان هناك نهج اســتراتيجي
واستشرافي ،وجهود بذلت ليل نهار ،منذ اكتشاف الفيروس في ووهان،
وكان مستبعدً ا جدً ا تحول المرض لجائحة عالمية بهذا الحجم.

 Ûنجاح البحرين لم ليكن وليد اللحظة بل إنه نتاج الستشرافنا المستقبل،
واضحــا والتحــدي كان أن نحافــظ علــى صحــة وســالمة
ً
الهــدف كان

المواطنين والمقيمين دون استثناء ،لكننا بفضل من هللا تجاوزنا المحنة
إلــى مــا أبعــد منهــا بمراحــل ،فصرنــا مــن أهــم المســاهمين الفاعليــن فــي
مواجهة الوباء على المســتوى الدولي في الوقت الذي كان العالم يشــيد
بتجربــة البحريــن في التصدي والوقاية من فيــروس كورونا ،فقد قطعنا
أشواطا ناجحة في تنفيذ أصعب السيناريوهات ،فكان لدينا غرف إلدارة
ً
العمليات ،رقم ساخن مباشر ،مستشفيات قيد التجهيز ،دفعات مستمرة
مــن أجهــزة التنفس ،خطط أولية ،وخطط بديلة ،تدريب ميداني ،تجهيز
للكــوادر البشــرية ،أفــكار قيد التنفيــذ ،باختصار بذلنا الجهــود كافة حتى
حققنا هذا النجاح واالنجاز.

 Ûوقــد تبنــت مملكــة البحريــن رؤيــة واضحــة وسياســة اتصاليــة تعتمــد

خالل يومي األربعاء والخميس المقبلين

علــى الشــراكة والمســؤولية ،فالمعلومة التي تتضمــن التوعية والتثقيف

البحرين تحتضن اجتماع وزراء الصحة لـ “دول التعاون”
المنامة  -وزارة الصحة

صـــرح وكيـــل وزارة الصحـــة وليد بن
خليفـــة المانـــع بـــأن مملكـــة البحريـــن
تســـتضيف أعمـــال االجتمـــاع الســـابع
للجنـــة وزراء الصحـــة بـــدول مجلس
التعـــاون والمؤتمـــر العـــام الرابـــع
والثمانيـــن لمجلـــس الصحـــة بـــدول
مجلس التعاون.
وأكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة رئيـــس
وليد المانع

اللجنـــة المنظمـــة لالجتمـــاع والمؤتمر

فـــي هـــذا الصـــدد بأنـــه فـــي إطـــار

استضافة هذا االجتماع المهم والمقرر
عقـــده حضوريًـــا خالل الفتـــرة من 20

إلـــى  21أكتوبر الجـــاري بفندق الريتز

كارلتـــون بمملكـــة البحرين ،تـــم العمل
من خـــالل اللجنـــة التنظيميـــة بوزارة

الصحة استكمال جميع االستعدادات

والتجهيزات المطلوبة ،بالتنســـيق مع
األمانة العامـــة لدول مجلس التعاون،
وأنـــه مـــن المقـــرر أن تشـــهد أعمـــال

االجتماع مشـــاركة من جميع وزارات

الصحة بدول المجلس.
وأوضح المانع أنه سيعقد يوم األربعاء
 20أكتوبـــر الجاري اجتماعً ا تحضيريًا
لالجتماع السابع للجنة وزراء الصحة
بدول مجلس التعاون ،يتم من خالله

المنامة  -بنا

يُ عـــد من كبـــار المتخصصيـــن بمجال

أعلنــت اللجنة المنظمة لجائــزة التميز للحكومة اإللكترونية  2021عن انتهاء

أن األعمــال التــي جــرى تقييمهــا لهــذا العام قــد ضمت  3فئات شــملت القطاع
العام ،والقطاع الخاص ،وقطاع األفراد.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة عبدهللا

قـــد شـــملت :التحول الرقمـــي وإدارة

حبيب إلى أن عمليـــة تقييم األعمال

مجتمـــع التكنولوجيـــا ،واالحتـــراف

المقدمة من قبـــل الجهات الحكومية

في مجال تطوير االســـتثمار ودخول

والخاصـــة واألفـــراد ،قـــد تمـــت مـــن

الســـوق ،والتخصـــص فـــي مجـــال

قبـــل مجموعة من الخبراء المحليين

التدقيق الداخلي ،واالبتكار واإلبداع

والدولييـــن ،والذيـــن تـــم اختيارهـــم

واألعمال وغيرها.

وفقـــا لمؤهالتهـــم وخبراتهـــم ،وبمـــا

كما ذكر أن لجنـــة المحكمين المكونة

يتناسب مع طبيعة فئات الجائزة ،مع

مـــن  8أعضـــاء ،يترأســـها الرئيـــس

ضمـــان تنـــوع تخصصاتهم ومجاالت

التنفيذي لـ “ ”Nimbus DeFiالشريك

خبراتهـــم ،وبمـــا يمكنهم مـــن تحكيم

المؤســـس لمنظمـــة “”Blockchain

األعمـــال المشـــاركة فـــي الجائـــزة،

العالميـــة والمؤســـس المشـــارك لــــ

موضحـــة أن تخصصـــات المحكميـــن

“ ”EcoXجـــورج سيباســـتيو ،الـــذي

ملحوظا ،فاألمان واألمل بأن الفرج قادم
ً
نظرً ا لذلك نتائج مميزة وتقدمً ا
قريبًا لم يغب لحظة عن بال أي منا ،والشفافية الموجودة مكنتنا من أن
نواصل بعزم وحماية و التزام.

 Ûأمــا عالمــة اإلشــارة الضوئيــة فقــد كانــت إحدى إنجــازات البحريــن التي
نفخــر بهــا والتــي لــم تتح لنــا أن نتعــرف كمواطنيــن على ما يــدور حولنا
فقــط وإنمــا جعلتنــا نكون جزءا من استشــراف مســتقبل مواجهة الوباء
فــي المقــام األول ،كمــا أتاحــت لنــا فرصــة أن نكــون مســاهمين مــن جهة
أخــرى في رســم ســيناريوهات مســتقبلية والوصول للهــدف المرجو ،في

جـــدول األعمال وصياغة مشـــروعات

فرد منا أن يخبر العالم كيف سنكون في كل مرحلة.

القرارات لتعـــرض على وزراء الصحة
بدول مجلـــس التعاون في اجتماعهم
يوم الخميس  21أكتوبر الجاري.

 Ûهــذه بعض من النجاحات التي اســتطاع أبطــال فريق البحرين تحقيقها،
والتــي ال تجعلنــا نســتغرب مــا قالــه رئيــس منظمــة الصحــة العالميــة “مــا
شــاهدته فــي البحريــن مــن اســتجابة للوبــاء أبهرنــي ،وســأنقل التجربــة
للعالــم” .فخــورون بأننــا أبهرنا العالم ،واآلفاق بــإذن هللا تمتد لألجمل في
ظل وجود قادتنا الكرام ،حفظ هللا البحرين وجعل رايتها خفاقة.

التكنولوجيـــا ،كمـــا تضـــم اللجنـــة في

المعلومات واالتصاالت ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة ،مشيرة إلى

مــن الوبــاء نقلــة فارقــة فــي رفع الوعــي واستشــعار المســؤولية ،وحققنا

مناقشـــة الموضوعـــات المدرجة على

إنهاء تقييم األعمال المشاركة بجائزة التميز للحكومة اإللكترونية 2021
والمقامة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية

 Ûوقد شــكّ ل المؤتمر الصحافي للفريق الطبي الوطني في المرحلة األولى

الوقــت الــذي تتردد فيه دول العالم التخاذ قرار لكل مرحلة يســتطيع أي

اإلعالن عن أسماء الفائزين نهاية أكتوبر الجاري

عمليــة تقييــم األعمــال المشــاركة فــي النســخة الحاديــة عشــرة مــن الجائزة،

والوقاية أصبحت متداولة لدى الكل.

عضويتها كال مـــن :محمد باقر ممثل
عن القطـــاع األكاديمي القائم بأعمال
نائب رئيس خدمات تقنية المعلومات
والشـــؤون اإلداريـــة والماليـــة وعميد
كليـــة التعليـــم التطبيقـــي بجامعـــة
البحريـــن ،وإســـراء أحمد ولـــي مدير
مركـــز حاضنـــة األعمـــال بجامعـــة
البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة
( - )ISACAفـــرع البحرين كممثل عن
القطـــاع األكاديمـــي وحوكمـــة تقنيـــة
المعلومـــات ،ودانـــة الريـــس ممثـــال
عـــن مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي
نائـــب الرئيس بشـــركة “Smart Way
 ”Consultancyعضـــو مجلس إدارة
جمعية البحرين لإلنترنت.
كمـــا تضـــم لجنـــة المحكميـــن رئيـــس
الرقمنـــة وإدارة المشـــاريع ببنـــك
البحريـــن الوطني علـــي محمد غلوم

“المحرق” في طريقها إلنجاز مشروع المدن الصحية

كممثـــل عـــن القطـــاع المالـــي ،وعلـــي
غالب بشـــارة رئيس أمـــن المعلومات
وإدارة المخاطـــر بشـــركة بنفـــت،
وممثـــل عن قطـــاع أمـــن المعلومات،
وبكيزا عبدالرحمـــن ممثل عن قطاع
االقتصـــاد مديـــر تطويـــر األعمـــال

البسيتين  -محافظة المحرق

بمجلـــس التنميـــة االقتصاديـــة فـــي

أكـــد نائـــب محافـــظ المحـــرق العميـــد

برامجهـــا الوطنيـــة .مـــن جانبهـــا ،قدمت

تكنولوجيـــا

والبـــارز للمتطوعيـــن مـــن الجنســـين في

الصحيـــة التابع لمنظمة الصحة العالمية،

الفني بشـــركة مطار البحرين ،وعضو

تفخـــر بأبنائهـــا المتطوعيـــن وتعتبرهـــم

مملكـــة البحريـــن ،ومحمـــد خليفـــة

عبـــدهللا بن خليفة الجيـــران الدور المهم

المعلومـــات واالتصـــاالت والدعـــم

المجـــاالت كافـــة ،مؤكـــدا أن المحافظـــة

جمعيـــة البحريـــن لتقنيـــة المعلومات

شـــركاء فاعليـــن فـــي النجـــاح وخدمـــة

البنجاســـم

مديـــر

كممثـــل عـــن مؤسســـات المجتمـــع
المدني.
وكانت اللجنة المنظمة لجائزة التميز
للحكومـــة اإللكترونيـــة في نســـختها
الحادية عشرة قد أشارت إلى أنه من
المتوقـــع أن يتم اإلعالن عن أســـماء
الجهات واألفـــراد الفائزيـــن بالجائزة
نهاية شهر أكتوبر الجاري.

الوطن .جاء ذلك خالل استقباله رئيسة
فريق العطاء التطوعي سميرة بوجيري،

ورئيس فريق “البحرين تتساهل” مرشد
محمـــد بحضـــور اختصاصـــي أول تعزيز
الصحـــة بـــوزارة الصحـــة منســـق برنامج
المـــدن الصحيـــة بشـــرى الهنـــدي ،إذ قدم

نائب المحافظ شـــكره وتقديـــره للجهود

التطوعيـــة والتعـــاون مـــع المحافظة في

الهندي شـــرحا مفصال عن مشروع المدن
مشـــيرة الـــى أهميـــة وجـــود المتطوعين

فـــي هذا المشـــروع الخدمـــي ،مؤكدة أن

التنميـــة البشـــرية والمبـــادرات الوطنيـــة

والشـــراكة المجتمعية تعتبـــر من أهدافه
الرئيســـة .وتـــم خـــالل االجتمـــاع وضـــع

الخطـــوط الرئيســـة واســـتعراض المهـــام

المطلوبة خالل مراحل تنفيذ المشـــروع،
إذ أكـــد العميـــد عبـــدهللا الجيـــران أن

المحافظة وضعت برنامجا زمنيا يتضمن
العديـــد من المبـــادرات تمهيـــدا للوصول

إلى اإلعالن الرسمي في القريب العاجل.

تطوير شارع  47في عراد و % 350زيادة الطاقة االستيعابية
المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

عـــراد بمحافظـــة المحـــرق والـــذي يعتبر

صرحـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون

أحد المشـــروعات التطويرية المهمة في

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي بـــأن

الطاقة االســـتيعابية لشارع  47في عراد
قـــد ســـجلت زيـــادة بنســـبة  % 350فـــي

ســـاعات الذروة ( 3أضعـــاف) بعد أن كان

المنطقـــة .واشـــتملت (المرحلـــة األولى)
من المشـــروع على تطوير شارع  47في
الجـــزء الواقع بين شـــارع حاتـــم الطائي

يســـتوعب نحو  12400مركبة في اليوم

أعمال مشـــروع تطوير الشـــارع المذكور

فـــي كل اتجـــاه على امتـــداد كيلومترين
ً
شرقا
من تقاطعه مع شارع حاتم الطائي

أخيرا.

وارتفع اســـتيعاب الشـــارع بعـــد التطوير
نحـــو  3100مركبـــة في ســـاعات الذروة،

بعـــد االنتهـــاء مـــن اإلجـــراءات الفنيـــة،

فـــي المناطق التي تتطلب ذلـــك ،كما تم

إلـــى جانـــب األعمـــال األخرى للمشـــروع

إنشاء شارع خدمي على األطراف قرب

المتمثلـــة فـــي إنشـــاء شـــبكة لتصريـــف

المنازل المحيطة بشارع .47

ميـــاه األمطـــار ،وشـــوارع خدميـــة وعدد

علمً ا أن مشروع تطوير شارع  47يخدم

( )170موقفـــا للســـيارات ،توفيـــر أرصفة

أهالـــي ومرتـــادي مناطـــق عـــراد والحـــد

التقاطعـــات عليـــه وتوفيـــر تقاطعيـــن

جانبيـــة للمشـــاة ،وضـــع قنـــوات أرضيـــة
ً
مستقبال،
الستخدامها من قبل الخدمات

وحالتـــي النعيم والســـلطة وعموم أهالي
مدينة المحرق ،كما يســـاعد في تخفيف

 47مع شـــارع  ،46واالشارة األخرى عند

تحسين مستوى اإلنارة ،توفير العالمات

االزدحـــام المـــروري وتســـهيل الحركـــة

المروريـــة واللوحات اإلرشـــادية الالزمة

المروريـــة لتشـــمل مختلـــف المناطـــق

لتحقيـــق األمـــن والســـالمة المطلوبـــة

الصناعية والســـكنية والتجارية ،إضافة

 5.6مليون دينار
كلفة المرحلة
األولى للمشروع

فـــي الحـــد وشـــارع  ،28وتضمنـــت هـــذه
المرحلة توسعة الشـــارع إلى  3مسارات

(فـــي االتجاهين) ،وذلك بعد االنتهاء من

 47مـــع طريـــق  ،4449وســـيتم تشـــغيله

علـــى الطريـــق ووضـــع حواجز للســـالمة

بإشـــارات ضوئيـــة ،األول تقاطـــع شـــارع

إلى تقاطعه مع شـــارع  28غربًا والمؤدي

تقاطـــع شـــارع  47مع شـــارع  ،28كما تم

إلـــى حالتي النعيم والســـلطة ،مع تطوير

اســـتحداث تقاطـــع جديـــد علـــى شـــارع

إلـــى التخفيـــف مـــن الضغـــط الحاصـــل

حاليـــا علـــى شـــارع عـــراد كونـــه المدخل
ً

والمخـــرج الرئيـــس مـــن وإلـــى عـــراد بما

يلبـــي احتياجـــات الســـكان جـــراء زيادة

الحركة العمرانية التي تشهدها المنطقة،
ضمن رؤية البحريـــن االقتصادية 2030
والســـاعية إلـــى تطويـــر البنيـــة التحتية

وشبكة الطرق لما هو أفضل.

كمـــا أن المشـــروع يمثـــل إضافـــة كبيـــرة
لشـــبكة الطـــرق فـــي منطقة عـــراد ونقلة

نوعية في الحركة المرورية التي تســـهم
في تســـهيل تنقل المواطنين والقاطنين

من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.

بعد أن كان حجم الحركة المرورية تصل

يذكر أنه تم تنفيذ أعمال المرحلة األولى

إلـــى  1100مركبـــة في الســـاعة الواحدة

مـــن المشـــروع مـــن قبـــل شـــركة shade

لالتجاهين قبل التطوير.

وكانت وزارة األشغال وشؤون البلديات

 corporationبعـــد ترســـيته مـــن قبـــل

أعمـــال مشـــروع تطويـــر شـــارع  47فـــي

تبلغ  5,685,000دينار.

والتخطيـــط العمرانـــي قـــد انتهـــت مـــن

مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات بكلفة

جانب من تطوير شارع  47في عراد

 170موقفا للسيارات ضمن المشروع

جانب من الحركة المرورية ورفع الطاقة االستيعابية للشارع
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“^” تلقي حزمة ضوء
على واقع سكن العمالة الوافدة

علوي الموسوي | تصوير :خليل إبراهيم

“وضــع أليــم هــذا الــذي نعيشــه ،لكنهــا لقمــة العيــش” .بهذه الجملــة اســتهل حديثه مع

هـــي عبارة عـــن صـــاالت تجمعنا للتســـامر

“البالد” محمد إقبال ،عامل بنغالي يعمل في البحرين منذ سنتين ،وهو يروي المأساة

وتبـــادل األحاديـــث بعـــد عملنـــا المنهـــك

اإلنســانية التــي يعاني منها أكثر من  % 90مــن العمالة األجنبية الوافدة في البحرين

أسبوعيا”.

مــن أوضــاع ســكنية غيــر صحية ومترديــة على أكثر مــن صعيد ال ســيما صعيد األمن

فيضانات

واألمان.

وأكد إقبال :نحن نعيش في غرفة واحدة

عامـــال مـــن مختلـــف األعمار والجنســـيات

العاصمـــة المنامة ،ويبلـــغ عدد الموجودين

معنـــا بالقول باللهجـــة الباكســـتانية “زمان

فـــي أحـــد المنـــازل اآليلـــة للســـقوط فـــي

فـــي الغرفـــة  10أفـــراد ،يعيشـــون علـــى 5

أسرة ذات طابقين ،وسط مساحة صغيرة
جـــدًا للغرفـــة ال تمكـــن ســـكانها ســـوى من

النوم في الغرفة ال غير.

جميع أنحاء المنزل.

محمد باكستاني الجنسية أفضل منهم.

المنزل تحديدًا ،ويبلـــغ عدد القاطنين في

حبيـــب أكد فـــي حديثه لـ “البـــالد” أن هذه

كل غرفـــة  10أفـــراد ،ويتنـــاوب  5أفـــراد

بـــكل فـــرد فيهـــا فـــي علـــب كارتونيـــة

أغراضهم الشـــخصية األخرى فموزعة في

األصعدة واألحوال ،ولم يكن منزل حبيب

وزاد “نعيـــش هنـــا منذ  7ســـنوات في هذا

بالمجيء للسكن من أجل النوم والراحة”.

أحـــد المســـامير المثبتة علـــى الحائط ،أما

غيـــر مالئمة للســـكن اإلنســـاني على جميع

خراب ،ومنزل بالكول خراب هي”.

وأشـــار إلـــى أن الغرفة ال تحتـــوي إال على

وبعضهـــا يتـــم تعليقهـــا فـــي الخـــارج على

المنـــازل وهي تشـــترك جميعها فـــي كونها

اآلسيوية ،وبدأ محدثنا فريد غالم حديثه

آخريـــن الســـكن بنظـــام الورديـــة ،أي عنـــد

األســـرة فيما يتم وضـــع المالبس الخاصة

“البـــالد” فـــي جولتهـــا زارت العديـــد مـــن

المنازل والشـــقق التي تعيش فيها العمالة
األجنبيـــة غيـــر مالئمـــة للســـكن اآلدمـــي،

خـــروج  5أفـــراد من المســـكن يقومون هم

مشـــيرًا إلـــى أنهـــا بـــؤرة لتفشـــي األمراض
والضغط الهائل على الخدمات.

وعـــن ســـؤالنا لمـــاذا ال يتـــم تغييـــر المنزل
أجـــاب “ ال نســـتطيع أن نغيـــر المنـــزل أو
نأخـــذ منـــزال أحدث منـــه؛ ألن ســـعر إيجار

هذا المنزل مناســـب لنا؛ إذ إن كل شـــخص

مساكن غير صحية ...وتكدس هائل
ألسطوانات الغاز ...وفيضان بشري بالمنازل

“البـــالد” زارت العديـــد من مســـاكن العمال

يدفع  9دنانير فقط للســـكن ،بينما الســـكن
في المساكن األخرى ّ
يكلف نحو  20دينارا

والحالـــة اإلنســـانية المترديـــة التي تعيش

المنزل كان مترديا على جميع المستويات،

وأوضح أن :أسعار اإليجارات في البحرين

كانـــت المشـــاهدات للصـــور المتناوبـــة في

ويتـــم الطبـــاخ فـــي إحـــدى زوايـــا الصالة،

 120و 150دينارا بالشـــهر ،مشـــيرًا إلى أن

إجـــازة لمعظم العمالة الوافدة ،وانحصرت

من الحجم المتوسط والصغير.

 200دينـــار والغرفة تحتضن  10أفراد من

المشهد

وأضـــاف “لدينا حمامان ولكـــن على أرض

يوميا من
ولديهـــم موعد لحجـــز المطبـــخ
ً

حمامـــا واحـــدا ،فيمـــا يســـتخدم  10أفراد

وتابع “وكذلـــك األمر حاصل لدى أصحاب

األحاديـــث مـــن ضيقهـــا؛ بســـبب تكـــدس

لـــكل  5منهـــم ،واحـــدة يطبخـــون عليهـــا،

وأضافـــوا “ناهيـــك عن أن شـــققنا ال يوجد

فـــي العاصمة (المنامة) ووقفـــت بالمعاينة
والصـــورة على أوضاعهـــم والواقع المزري

فيها معظم هذه العمالة.

المنامـــة عصر يوم الجمعـــة ،باعتباره يوم
هذه المشـــاهدات فيما يجـــري في ردهات
المنـــازل الســـكنية التـــي يعيشـــون فيهـــا

يوجـــد بـــه حمامـــان فقط فـــي حالـــة رثة،

مرتفعـــة على عمال معدل رواتبهم ما بين

ويوجد في المنزل ككل  7أســـطوانات غاز

ســـعر إيجـــار الغرفـــة الواحدة في الشـــقة

العمال وكل فرد يدفع  20دينارا شهريًا.

ومحطـــات وقوفهـــم فـــي بعـــض شـــوارع

وفـــي المشـــهد الثاني وفي إحدى الشـــقق

الواقـــع هنالـــك  20شـــخصا يســـتخدمون

الجامع ،مجمع .)301

صغيـــر ال يتعدى حجمه مترا ونصف المتر

حمامً ـــا آخـــر ،هكـــذا تـــم االتفـــاق كـــون أن

المنامة الرئيســـة (كفريج الزراريع ،منطقة

البداية

فـــي متريـــن ،يســـكن فيها  30شـــخصا من
العمالـــة ،اســـتقبلنا ســـيف اإلســـالم محمد

ونبـــدأ حيـــث بـــدأت األمـــور بزيارتنا ألول

وقال “أعلم أننا مخالفون لقوانين الســـكن

الحجـــم ،ويســـكن فـــي هـــذا المنـــزل 35

نعيش في البحرين من دون هذه الحالة.

منزل ،والذي يتكون من  3غرف متوسطة

وقوانين األمن واألمـــان ،لكن ال يمكننا أن

التحتيـــة للمجاري ال تتحمـــل العدد الهائل
فـــي المنطقـــة إذ إنهـــا “تفوض” وتتســـرب
الميـــاه فـــي الشـــوارع وتنتشـــر الروائـــح
واألمراض جراء ذلك.
وأوضـــح أن العـــادات الســـيئة كثيـــرة في

وأكثر للفرد ،وهذا فوق طاقتنا”.

المكونـــة مـــن  3غـــرف وحماميـــن ومطبخ

وأفـــاد بـــأن الخدمـــات الصحيـــة والبنيـــة

العمال الـ  20من جنســـية واحدة والعشرة
اآلخريـــن مـــن جنســـية أخـــرى وجميعهـــم

آسيويون”.

الغريـــب فـــي هـــذه الشـــقة أن فيهـــا 7
أســـطوانات غـــاز 5 ،بداخـــل المطبخ وهي

متوسطة الحجم وأســـطوانتان صغيرتان
في الصالة ،وعن ســـؤالنا لســـيف اإلســـالم

عن وجودها في الشـــقة أجاب “لدى أوالد
الملـــة الواحدة والجنســـية الواحدة هنالك

خالفـــات ،إذ إن كل فرديـــن أو  5أفـــراد
لديهـــم أســـطوانة غـــاز يطبخـــون عليهـــا

أجل الطبخ”.

الجنســـية األخرى ،فلديهم أســـطوانتا غاز
ومـــن غير المســـموح أن يتعـــدى أحد على

أسطوانات الغاز لدى اآلخرين”.

وأفـــاد “نعلـــم أن وجود هذه األســـطوانات
فـــي الشـــقة خطيـــر جـــدًا ،ولكننـــا اعتدنـــا

علـــى هذه الحـــال” .قال هـــذه الجملة وهو

يضحك ويتهكم على واقع حالهم.

فـــي الشـــارع هنالـــك المئـــات مـــن العمالـــة

اآلســـيوية متســـكعة ،ســـألناهم لماذا أنتم
بهـــذه األعداد الكبيرة في الشـــارع وســـط
حـــرارة الجـــو ،فاتفقـــوا جميعهـــم أنهـــم

يجلســـون في الخارج ألن غرفهم ال يوجد
بهـــا أماكـــن مـــن أجـــل االجتمـــاع وتبـــادل

العمالة فيها.

بها هواء نقي وصحـــي ،وفي الخارج هذا

األمر موجود ،لذلك نقوم بتغيير نفســـيتنا
ً
خارجـــا وتبـــادل األحاديـــث
بالجلـــوس

وشرب الشاي ،ومناطق الفضاء الخارجية

مناطق ســـكن العمالة ،ومنهـــا كثرة البصق
في الشـــوارع ،مشـــيرًا إلى أن هـــذه العادة
منتشـــرة بشـــكل كبيـــر جـــدًا وهـــي خطرة
خصوصـــا كورونا
ً
كونهـــا تنشـــر األمـــراض
(كوفيد .)19

وبيـــن أن المشـــكلة الكبيـــرة ً
أيضـــا تكمـــن
فـــي عـــدم توافـــر مواقـــف للســـيارات في
المنطقـــة ،إذ إن عـــددا ال بـــأس به من هذه
حاليا ،ناهيك عن
العمالـــة تمتلك ســـيارات
ً

أولئك الذين يعملون ســـواقا في الشركات
ويملكـــون ســـيارات متوســـطة وكبيـــرة
الحجم تســـتخدم لنقـــل العمال ،والحاصل
أن المنطقة تشهد العديد من المعارك إزاء
الخالفات على مواقف السيارات.
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