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

التاريخ: 31  مارس 2022 

 اليوم :     الخميس



العدد:  16078

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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البحرين  مــركــز  اســتــضــاف 
لــــــلــــــدراســــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــيـــة والـــطـــاقـــة »دراســــــات«  والـــدولـ
وفدًا من مؤسسة كونراد أديناور 
لألبحاث،  األلمانية  ستيفتونغ 
لمملكة  الحالية  زيــارتــه  ضمن 
ــــك لــبــحــث ســبــل  الـــبـــحـــريـــن، ذلـ
البحثي والبناء  التعاون  تطوير 
القائمة  القديمة  العالقة  على 

بين الطرفين.
المجاالت  الطرفان  ناقش 
الـــواعـــدة لــألبــحــاث الــُمــشــتــركــة، 
المرأة  ُمساهمة  زيــادة  فيها  بما 
وتــمــثــيــلــهــا فـــي مـــجـــال الــبــحــث 

العلمي.
ــارة، قــالــت  ــزيــ وبــُمــنــاســبــة الــ
ــلـــي آل  ــنـــت عـ الـــشـــيـــخـــة نـــيـــلـــة بـ
الــتــعــاون  قيمة  »ازدادت  خليفة 
الدولي بين المؤسسات البحثية 
عــلــى مـــدى الــســنــوات األخـــيـــرة، 

البناء  »دراســـات«  مركز  ويواصل 
الفكر  مــراكــز  مــع  شراكاته  على 
ــة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــيـــمـ ــلـ اإلقـ
جهوده لتوسعة شبكته وتقديمه 
إضــافــيــة«.  قيمة  ذات  لــُمــبــادرات 
وأكدت في تصريحها أن »ُهناك 
عدة قضايا شاملة ومتخصصة 
ُملحًا  أمــرًا  لها  التصدي  أصبح 
بـــســـبـــب الــــتــــطــــورات الــعــالــمــيــة 
الُمتسارعة، التي توازي أهدافنا 
البحثية في مركز »دراسات« مع 
كــونــراد  مــؤســســة  لـــدى  مثيلتها 
مزيٍد من  إلى  ونتطلع  أديــنــاور، 

التعاون لتحقيقها«.
وأعـــــرب الـــدكـــتـــور غــيــرهــارد 
كونراد  مؤسسة  رغبة  عن  والــرز 
حول  الــتــعــاون  بتطوير  أديــنــاور 
والعالمية  اإلقليمية  القضايا 
كما  الــُمــشــتــرك،  االهــتــمــام  ذات 
ــات« في  رحــب بــزيــارة وفــد »دراســ

المؤسسة  لمقر  الــجــاري  الــعــام 
في برلين. 

من جانبها أعربت األستاذة 
إجـــــــالل عـــيـــســـى بـــوبـــشـــيـــت عــن 
ــا إلــــــــــى االســــــتــــــفــــــادة  ــهــ ــعــ ــلــ ــطــ تــ
اإلضــافــيــة مـــن أســالــيــب وطـــرق 
ــاس الـــــــرأي  ــ ــيــ ــ االســـــتـــــطـــــالع وقــ
الُمطبقة ميدانيًا لدى مؤسسة 
كونراد أديناور، وشددت على أنه 
»ومن شأن األساليب أو المناهج 
ــورًا  ــثــــر تـــطـ االســـتـــطـــالعـــيـــة األكــ
وحداثة أن تكون رافدًا ُمهمًا في 

صناعة القرار«.
وحضر وفد مؤسسة كونراد 
ــاور عــــرضــــًا قــــدمــــه فــريــق  ــ ــنــ ــ أديــ
أبحاثه  ــات« حــول خارطة  »دراسـ
الـــراهـــنـــة، مــمــا ُيــمــهــد الــطــريــق 
ــات األبـــحـــاث  ــتـــرحـ ــقـ ــادل ُمـ ــبـ ــتـ لـ
أهم  حول  قريب  عن  الُمشتركة 

القضايا الُملحة.

مركز »در��سات« يناق�ش تعزيز �لتعاون مع موؤ�س�سة كونر�د �أديناور �ستيفتونغ

اتفاقية  »تمكين«  العمل  صــنــدوق  وقــع 
للتنمية  البحرين  بنك  مــن  كــل  مــع  تــعــاون 
الحلول  لتقديم  المتحد  األهــلــي  والبنك 
ــع أحـــكـــام  ــ ــوافــــق مـ ــتــ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة بـــشـــكـــل يــ
إطــار حزمة  في  وذلــك  اإلسالمية  الشريعة 
ــًرا كــجــزء  الــبــرامــج الــتــي تـــم طــرحــهــا مـــؤخـ
مــن االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة والــتــي تركز 
ــر االقــتــصــادي  ــادة اإلنــتــاجــيــة واألثــ عــلــى زيــ
بــمــا يــتــوافــق مــع أهــــداف الــخــطــة الوطنية 

للتعافي االقتصادي. 
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعـــــــرب الـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ وبـ
ــيـــذي لــــ»تـــمـــكـــيـــن« الـــســـيـــد حــســيــن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الشراكة  بتوسيع  ترحيبه  رجب عن  محمد 
ــم نمو  مـــع الــقــطــاع الــمــصــرفــي بـــهـــدف دعــ
االئتماني  التمويل  قاعدة  وزيادة  االقتصاد 
»انــطــالًقــا  قــائــاًل:  ــّرح  صـ حيث  للمؤسسات، 
من التزامنا بالدور المحوري الذي تقدمه 
تمكين لدعم تطور ونمو مؤسسات القطاع 
الخاص ومساهمتها في االقتصاد الوطني، 
مع  الشراكات  من  العديد  عقد  على  نعمل 
البحرين  مملكة  فــي  الــمــالــيــة  الــمــؤســســات 
بــهــدف تــقــديــم الــحــلــول الــتــمــويــلــيــة كــجــزء 
التي  الجديدة  البرامج  حزمة  من  أساسي 

طرحتها تمكين مؤخًرا استجابًة لمتغيرات 
ــا مـــع خطة  الـــســـوق واحــتــيــاجــاتــه وتــمــاشــًي
التعافي االقتصادي الهادفة إلى تعزيز نمو 

االقتصاد الوطني«.
حيث ساهم تمكين على مدى السنوات 
مؤسسة   9.000 يــقــارب  مــا  بــدعــم  السابقة 
القيمة  ووصلت  التمويل  برامج  خالل  من 
ــا يـــزيـــد عــلــى 700  اإلجــمــالــيــة لــلــتــمــويــل مـ

رائـــدة.  بــنــوك   9 مــع  بالتعاون  ديــنــار  مليون 
وسيواصل تمكين سعيه في تطوير شراكات 
التمويلية  الــحــلــول  لتقديم  استراتيجية 
البحرين.  في  الخاص  القطاع  لمؤسسات 
متنوعة  الشراكات خيارات  هذه  توفر  حيث 
والشركات  الناشئة  للمشاريع  التمويل  من 
القائمة ضمن برامج الدعم التي تم إعالنه 
مؤخًرا مثل برنامج ابدأ مشروعك وبرنامج 

ــال وبـــرنـــامـــج الــتــحــول الــرقــمــي  ــمـ نــمــو األعـ
مشاريع  بتمويل  الــخــاص  ريـــادات  وبرنامج 

سيدات األعمال البحرينيات.
العديد  عــن  قريًبا  اإلعـــالن  سيتم  كما 
التي سيعقده  االستراتيجية  الشراكات  من 
تــمــكــيــن فـــي األيــــــام الــمــقــبــلــة مـــع الــبــنــوك 
األخرى من أجل تقديم المزيد من الحلول 

والخيارات التمويلية المتنوعة.

�ضمن خطة تنفيذ برامج تمكين الجديدة

�إعالن �لبدء في طرح بر�مج تمويل �لموؤ�س�سات بال�سر�كة مع �لقطاع �لم�سرفي

} جانب من توقيع االتفاقيتين.

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــخ سـ ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
مملكة  أن  الــوطــنــي  ــاد  ــتـــصـ واالقـ
ــالــــروابــــط  ــن مـــلـــتـــزمـــة بــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
المالية،  األســــواق  فــي  اإلقليمية 
الماضي  ديسمبر  فــي  أنــه  معلنًا 
تم إطالق شراكة استراتيجية بين 
أبوظبي  وســوق  البحرين  بــورصــة 
ــألوراق الــمــالــيــة لــتــنــفــيــذ خطة  ــ لــ
بسالسة  التداول  بهدف  متكاملة 
فــي كــال الــســوقــيــن، بــالــتــزامــن مع 
تقليل تكاليف المعامالت وتعزيز 
إعـــالن هذا  تــم  وكــذلــك  السيولة. 
األســـبـــوع تــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــراكــة 
بــيــن بـــورصـــة الــبــحــريــن وبــورصــة 

مسقط بسلطنة عمان.
جاء ذلك خالل الكلمة التي 
واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  ألــقــاهــا 
الــوطــنــي فـــي »الــمــؤتــمــر الــســنــوي 

التـــحـــاد أســـــواق الـــمـــال الــعــربــيــة: 
عن  عقد  الــذي   ،»2022 البحرين 
بعد تحت رعايته، وذلك بحضور 
ــواق  ــ ــاد أسـ رؤســـــــاء وأعــــضــــاء اتــــحــ

المال العربية.

اقـــتـــصـــاد  إن  ــر  ــ ــوزيــ ــ الــ وقــــــــال 
الــعــام  بـــدأ هـــذا  الــبــحــريــن  مملكة 
بــوتــيــرة نــمــو مــتــســارعــة بــنــاء على 
مــنــجــزات الـــعـــام الــمــاضــي، حيث 
ترتكز األنظار اآلن على األهداف 

المدى، الفتًا  االقتصادية طويلة 
وضعت  البحرين  مملكة  أن  إلــى 
ــمــــل الـــــواعـــــدة  ــعــ ــلــــق فـــــــرص الــ خــ
لــلــمــواطــنــيــن فــي أولـــويـــة بــرنــامــج 
التعافي االقتصادي التي أطلقت 

في أكتوبر الماضي.
كلمته  خــــالل  الـــوزيـــر  وأشـــــار 
أنه على  الرغم من ارتفاع أسعار 
هــنــاك  أن  إال  الـــحـــالـــيـــة  الـــنـــفـــط 
ــرورة لــمــواصــلــة دعـــم الــتــنــويــع  ــ ضـ
القطاعات  ومساهمة  االقتصادي 
ــي بـــلـــغـــت  ــ ــتــ ــ ــة الــ ــيــ ــفــــطــ ــنــ ــر الــ ــ ــيـ ــ غـ
المحلي  الــنــاتــج  فــي  مساهمتها 
الربع  خالل  الحقيقي  اإلجمالي 
الماضي %81,9  الــعــام  مــن  الــرابــع 
قياسيا،  مستوى  بــذلــك  محققًة 
مؤكًدا أن الهدف هو بناء اقتصاد 
متنوع، قائم على األفكار واإلبداع 

وتتم فيه مكافأة االبتكار.

ــلـــمـــتـــه تـــوجـــه  ــام كـ ــ ــتـ ــ وفـــــــي خـ
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر 
بــالــشــكــر إلــــى ســـعـــادة الــمــهــنــدس 
عــبــداهلل الحصان على  بــن  خــالــد 
رئـــاســـتـــه الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـابـــق فــي 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ــن تــمــنــيــاتــه  ــ ــه عـ ــيـ ــالـ ــعـ وأعـــــــــرب مـ
بالتوفيق والنجاح لسعادة الشيخ 
خليفة  آل  إبـــراهـــيـــم  بـــن  خــلــيــفــة 
ــيـــذي لـــبـــورصـــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
رئاسة  تسلمه  بمناسبة  البحرين 
كما  الحالية،  دورتـــه  فــي  االتــحــاد 
والتقدير  بالشكر  معاليه  تــقــدم 
لــلــمــنــظــمــيــن عــلــى جـــهـــودهـــم في 
المهم،  الحدث  وإنجاح هذا  إبراز 
مؤكدًا أن هذا المؤتمر يهدف إلى 
تبادل المعرفة والخبرات مع قادة 
السوق الدولية والوسطاء ومدراء 

الصناديق.

لدى رعايته الموؤتمر ال�سنوي التحاد اأ�سواق المال العربية

وزير �لمالية: هدفنا بناء �قت�ساد متنوع قائم على �الأفكار و�الإبد�ع ومكافاأة �البتكار

} وزير المالية خالل فعاليات المؤتمر.

ــة مـــن  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــــة كـ ـــايـ ــــت رعــــ ــــحـ تـ
ــيـــخ مــحــمــد  الـــفـــريـــق طـــبـــيـــب الـــشـ
آل خليفة  بـــن خــالــد  عـــبـــداهلل  بـــن 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  رئيس 
تــســتــضــيــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
الملتقى   2022 مايو   12/11 يومي 
تحت  والعشرين  الــحــادي  العلمي 
عنوان »دول مجلس التعاون لدول 
وآثارها  تاريخها  العربية،  الخليج 

عبر العصور«.
ــاذ الــدكــتــور علي  ــتـ ــال األسـ وقــ
عــضــو مجلس  شــهــاب  آل  مــنــصــور 
التاريخ واآلثار بدول  إدارة جمعية 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الملتقى  إن  التحضيرية للملتقى 
مـــــن 150  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ــره  يــــحــــضــ ســـــــوف 

التعاون  مجلس  دول  مــن  مشاركا 
ــوف يــنــاقــش على  ــ الــخــلــيــجــي، وسـ
من  علمية،  ورقــة   25 يومين  مــدى 

الــبــحــريــن،  تــخــص  أوراق  ضــمــنــهــا 
»نــشــأة حضارة  بــعــنــوان  ورقـــة  منها 
سلطان  الــدكــتــور  للباحث  دلــمــون« 
مطلق الدويش و»تايلوس وحضارة 
الـــدكـــتـــور محمد  لــلــبــاحــث  تـــدمـــر« 
ــنــــوان »مـــعـــالـــم  مــــعــــراج وورقــــــــة بــــعــ
ــة«  ــريـ ــثـ الـــتـــســـامـــح الـــتـــاريـــخـــيـــة والـ
لـــلـــدكـــتـــورة شــــرف الـــمـــزعـــل وورقــــة 
بــعــنــوان »قــــراءة فــي مــالمــح الفكر 
وأديــبــهــا الشيخ  الــبــحــريــن  لــمــؤرخ 
آل خــلــيــفــة«  ــد  ــالــ خــ بــــن  عــــبــــداهلل 
لألستاذ الدكتور عايض بن محمد 
الــزهــرانــي. وأضــــاف الــدكــتــور علي 
تنوعت  الملتقى  أوراق  أن  منصور 
والوسيط  القديم  التاريخ  بين  ما 

واإلسالمي والحديث والمعاصر.

برعاية رئي�س »االأعلى لل�سحة«..

�ل���ب���ح���ري���ن ت��ح��ت�����س��ن �ل���م���ل���ت���ق���ى �ل��ع��ل��م��ي 
ل��ج��م��ع��ي��ة �ل���ت���اري���خ و�الآث��������ار ل�����دول �ل��ت��ع��اون

} د. علي منصور آل شهاب.

} وزير الداخلية خالل استقباله المفتش العام.
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أعــلــنــت شــركــة إبــراهــيــم خــلــيــل كـــانـــو، الــوكــيــل 
الــحــصــري لـــســـيـــارات تــويــوتــا ولـــكـــزس فـــي مملكة 
البحرين، فوزها بجائزة تويوتا الذهبية، وذلك عن 
أدائها االستثنائي في المبيعات، الخدمة، التسويق 

ورضا العمالء خالل عام 2021. 
الشركة،  إدارة  لرئيس مجلس  الجائزة  ُقدمت 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  ونائب  كانو  محمد  السيد 
السيد فؤاد كانو بحضور عدد من أعضاء مجلس 
المقر  في  اجتمعوا  الذين  العليا،  واإلدارة  اإلدارة 
الرئيسي للشركة لحضور احتفال تويوتا الخاص 

بتوزيع الجوائز الذي أقيم افتراضيًا. 
تــقــدم جــوائــز تــويــوتــا ســنــويــًا فــي حــفــل خــاص 

مختلف  فــي  لوكالئها  االستثنائي  األداء  لتكريم 
خدمات  المبيعات،  تشمل  والــتــي  أعمالهم  أقــســام 
والتطبيق  التسويق،  الغيار،  قطع  البيع،  بعد  ما 
 Best in( العمالء  لرضا  تويوتا  لبرنامج  السليم 
المستدام  التطور  مبادرات  إلى  باإلضافة   ،)Town
الخاصة بالشركة لضمان تحقيق أعلى مستويات 

راحة العمالء وتلبية احتياجاتهم المختلفة.  
من  مزيد  على  بالحصول  الراغبون  العمالء 
إبراهيم  وشــركــة  البحرين  تويوتا  عــن  المعلومات 
خليل كــانــو، الــرجــاء زيـــارة مــعــرض تــويــوتــا بسترة 
زيارة  يمكنهم  أو   17730730 رقم  على  االتصال  أو 
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تــــــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
رئيس  نائب  خليفة  آل  مبارك  بن 
المجلس  رئــيــس  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب، 
عبر  للمجلس  الــــدوري  االجــتــمــاع 

تقنية االتصال المرئي. 
ــاع، أكـــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة االجـ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
ســـمـــوه حــــرص مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
والمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عاهل 
المستمرة لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 
على زيادة االستثمار في المجاالت 
الـــداعـــمـــة لــــرأس الـــمـــال الــبــشــري، 
حــيــث تــشــكــل مــخــرجــات الــتــعــلــيــم 
التي  العناصر  أهم  والتدريب أحد 
البرامج  تقييم  أساسها  على  يتم 
والمبادرات الحكومية الرامية إلى 
تطوير هذه المجاالت، بما يحقق 
األهداف الحكومية ويلبي تطلعات 

المواطنين. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اســتــعــرض 
ــدات تــنــفــيــذ  ــجــ ــتــ ــســ الــــمــــجــــلــــس مــ
المؤسسي  الهيكل  تطوير  مشروع 
لــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، والـــذي 
فـــيـــه %88،  نــســبــة اإلنــــجــــاز  بــلــغــت 
حيث  النهائية،  مراحله  فــي  وبــات 
المبذولة  الجهود  المجلس  ثمن 
مـــن جــمــيــع الـــفـــرق الــعــامــلــة على 
تــنــفــيــذ مــــبــــادرات مـــشـــروع تــطــويــر 
التربية  لـــوزارة  المؤسسي  الهيكل 
والتعليم، مؤكًدا ضرورة االستثمار 
فيما تحقق من خبرات وممارسات 
المشروع،  هــذا  تنفيذ  فترة  طــوال 
المخرجات  هــذه  مــواءمــة  وأهمية 
المتميزة مع استراتيجية التعليم 
يــشــرف المجلس  الــتــي  والــتــدريــب 

ــا خـــــالل الــمــرحــلــة  ــازهــ عـــلـــى إنــــجــ
المقبلة.

ثم استعرض المجلس عرًضا 
ــتـــرح تــضــمــيــن  مـــفـــصـــاًل حـــــول مـــقـ
والتربية  البيئية  التربية  مناهج 
أساسيين  كعنصرين  االقــتــصــاديــة 
في اإلطار الوطني للمناهج، وذلك 
المفاهيم  الــبــنــاء عــلــى  مــن خـــالل 
ــاور  ــا بـــمـــحـ ــزهــ ــزيــ ــعــ الـــمـــطـــبـــقـــة وتــ
جـــديـــدة وتــطــويــر طـــرق الــتــدريــس 
واســتــحــداث األنــشــطــة والــتــمــاريــن 
الــوعــي  تنمية  بــهــدف  التطبيقية 
لـــدى طلبة  الــبــيــئــي واالقـــتـــصـــادي 
ــدارس، وإكـــســـابـــهـــم الـــمـــهـــارات  ــ ــمـ ــ الـ
ــات  ــديـ ــتـــحـ ــلـ ــول لـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ إليــــــجــــــاد الـ
الــبــيــئــيــة، وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم على 
التفكير  وأساليب  أدوات  استخدام 
االقـــتـــصـــادي مـــن خــــالل إكــســابــهــم 
العصرية  الــمــهــارات  مــن  مجموعة 
ــالــــمــــال واألعـــــمـــــال،  الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
ــات  ــارســ ــمــ ــمــ ــل الــ ــ ــضـ ــ ومـــــواكـــــبـــــة أفـ
العالمية لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة. 
ــى  ــلـ واطـــــــــلـــــــــع الـــــمـــــجـــــلـــــس عـ

التربية  لـــوزارة  اإلعالمية  الخطة 
مجموعة  والمتضمنة  والتعليم، 
ــادرات الـــشـــراكـــة  ــ ــبــ ــ ــج ومــ ــرامــ ــن بــ مــ
الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــنــمــي الــوعــي 
والــمــعــرفــة لــــدى الــطــلــبــة وأولـــيـــاء 
ــاء الــعــمــلــيــة  ــركـ األمــــــور وجــمــيــع شـ
التعليمية بأهمية مبادرات مشروع 
لـــوزارة  الــمــؤســســي  الهيكل  تــطــويــر 
ــرز مكاسبه  وأبــ والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
الــتــي تــحــقــقــت، حــيــث تــهــدف هــذه 
بين  الــروابــط  تدعيم  إلــى  الخطة 
وزارة التربية والتعليم والمجتمع، 
عبر استعراض جميع المستجدات 
العملية  تــطــويــر  الــتــي مــن شــأنــهــا 

التعليمية.
ــلـــس عــلــمــًا  كـــمـــا أخــــــذ الـــمـــجـ
العام  التنظيمي  الهيكل  بمقترح 
لــأمــانــة الــعــامــة لــمــجــلــس أمــنــاء 
باستكمال  ووجــه  العالي،  التعليم 
الـــعـــمـــل عـــلـــى مــتــطــلــبــات الــخــطــة 
ــيـــة لـــتـــطـــويـــر قــطــاع  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
لعرضها  تمهيًدا  الــعــالــي  التعليم 
عـــلـــى الــمــجــلــس فــــي اجــتــمــاعــاتــه 

القادمة. 

وبـــــــعـــــــد ذلــــــــــــــك، اســـــتـــــعـــــرض 
المجلس التقرير السنوي للتعليم 
والـــــذي   ،2021 لــــعــــام  والــــتــــدريــــب 
وبــيــانــات  إحـــصـــاءات  أهـــم  يتضمن 
ــدريـــب في  قــطــاعــي الــتــعــلــيــم والـــتـ
التعليم  بــدءًا من  المراحل  جميع 
المبكر وصواًل إلى مرحلة التعليم 
وأهم  المدرسي،  بعد  ما  والتدريب 
ــم إنــــجــــازه ضــمــن الـــمـــبـــادرات  ــا تـ مـ
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي يـــشـــرف 
لتطوير  األعــلــى  المجلس  عليها 
التعليم والتدريب، وأبرز المشاريع 
والمبادرات التي سيتم العمل على 
تنفيذها خالل عام 2022 لتحقيق 
ــم والــــتــــدريــــب  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ أولـــــــويـــــــات الـ
الـــمـــدرجـــة عــلــى اإلطــــــار الــمــوحــد 
أشاد  حيث  الحكومية،  لأولويات 
ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مــبــارك 
الــمــجــلــس  وأعـــــضـــــاء  خـــلـــيـــفـــة  آل 
بــمــا تــضــمــنــه الــتــقــريــر مـــن نــتــائــج 
أداء متقدمة  مبنية على مؤشرات 
تــوضــح مــا تــم بــذلــه مــن جــهــود في 
لتحقيق  والتدريب  التعليم  قطاع 
األهداف الحكومية، وخصوصًا ما 

يتعلق بتحقيق مستويات متقدمة 
ــة الــعــلــمــي  ــبـ ــلـ فـــــي تـــحـــصـــيـــل الـــطـ
فـــي مـــادتـــي الــريــاضــيــات والــعــلــوم، 
تقارير  وبــيــانــات  لــمــؤشــرات  طــبــقــًا 
الــمــســوحــات الـــدولـــيـــة، حــيــث قــدم 
المجلس شكره وتقديره إلى وزارة 
الفرق  وجميع  والتعليم  التربية 
الــعــامــلــة عــلــى تــحــقــيــق مـــؤشـــرات 

األداء المطلوبة.
ــا وافــــــــق الـــمـــجـــلـــس عــلــى  كــــمــ
ــودة  ــ ــة هـــيـــئـــة جــ ــويــ ــضــ ــد عــ ــديــ ــجــ تــ
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب فـــي عـــدد من 
الــمــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة وآلـــيـــات 
الهيئة  مكانة  وتــرســيــخ  الــتــواصــل، 
تقييم  كــجــهــة  ــا  وعــالــمــًيّ ــا  إقــلــيــمــًيّ
التعليم  جــودة  في مجال  مستقلة 
والــــتــــدريــــب، إلـــــى جـــانـــب اعــتــمــاد 
تقارير مراجعة 10 برامج أكاديمية 
وتسكين  ــدة،  ــ واحـ مــؤســســة  وإدراج 
خــمــســة مـــؤهـــالت وطــنــيــة، وإعــــادة 
الــتــحــقــق مـــن مــؤهــلــيــن وطــنــيــيــن 
أجنبي  مــؤهــل  ــاد  ــنـ وإسـ مــســكــنــيــن، 

على اإلطار الوطني للمؤهالت.
وفـــي خــتــام االجـــتـــمـــاع، تــوجــه 
آل  مبارك  بن  الشيخ محمد  سمو 
لجميع  والتقدير  بالشكر  خليفة 
في  والعاملين  المجلس،  أعــضــاء 
ــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة وفــــــرق الــعــمــل  الـ
ومبادرات تطوير التعليم والتدريب، 
ــم الـــمـــخـــلـــصـــة فــي  ــودهــ ــهــ عـــلـــى جــ
لتعزيز  المتاحة  الفرص  توظيف 
ــات الــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب،  ــرجـ ــخـ مـ
التنمية  متطلبات  مع  ومواءمتها 
يسهم  بما  مجاالتها،  في مختلف 
في  المستدامة  التنمية  دعــم  فــي 
المزيد  وتوفير  البحرين،  مملكة 
مــن الــفــرص الــنــوعــيــة الــتــي يعود 

نفعها لصالح الوطن والمواطن.

محمد بن مبارك يتراأ�س اجتماع المجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
�شم�ه ي�ؤكد الحر�س على زيادة اال�شتثمار في المجاالت الداعمة لراأ�س المال الب�شري

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خالل االجتماع.

المفت���س بم��ا قدم��ه  الداخلي��ة ي�ش��يد  وزي��ر 
الع�ام م�ن اإنج�ازات عب�ر م�ش�يرة م�ن الإخال��س

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
الشيخ  الــلــواء  أمــس  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل 
خليفة بن أحمد آل خليفة المفتش العام، وذلك 
رئيس  الحسن  بن حسن  الفريق طــارق  بحضور 
آل  عبدالرحمن  بن  ناصر  والشيخ  العام،  األمــن 

خليفة وكيل وزارة الداخلية.
ــلـــم الــــــوزيــــــر، تــقــريــر  وخــــــــالل الــــلــــقــــاء، تـــسـ
في  األمــنــيــة  الــجــاهــزيــة  حـــول  الــعــام  المفتشية 
سرعة  مــن  تــبــديــه  ومـــا  الــداخــلــيــة،  وزارة  إدارات 
تقديم  يكفل  بما  األداء،  في  وفاعلية  استجابة 
الــخــدمــات األمــنــيــة بــأعــلــى مــســتــوى مـــن الــدقــة 

والسرعة واإلنجاز.
وتقديره  الداخلية عن شكره  وزير  عبر  وقد 
الميدانية  وزيــاراتــه  جهوده  على  العام  للمفتش 
على  كثب  من  واطالعه  الداخلية،  وزارة  إلدارات 

مستويات األداء والجاهزية.

ــام، أشـــاد  ــعــ وبــمــنــاســبــة تــقــاعــد الــمــفــتــش الــ
الوزير، بما قدمه من إنجازات عبر مسيرة ممتدة 
من العطاء واإلخالص في خدمة الوطن، مثمنا 
للواء  المتميز  األداء  في  واالحترافية  المهنية 
العمل  بــكــل مــجــاالت  أحــمــد  بــن  الــشــيــخ خليفة 

األمني.
الـــعـــام، لــه بصمات  ــار إلـــى أن الــمــفــتــش  وأشــ
واضحة في الكفاءة واالنضباط األمني وتحمل 
األمنية،  القيادة  في  ونموذج مشّرف  المسؤولية 
معربا عن تقديره لما أبداه من تفان وإخالص، 

ومتمنيا له موفور الصحة ودوام التوفيق.
بن  الشيخ خليفة  الــلــواء  أعــرب  مــن جهته، 
بالغ شكره وامتنانه لوزير  أحمد آل خليفة عن 
وزارة  في  بالعمل  اعــتــزازه  عن  معبرا  الداخلية، 
الــداخــلــيــة، طـــوال هـــذه الــفــتــرة، ومــقــدرا الــدعــم 

الذي تلقاه على امتداد مسيرته العملية. 

استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 
وزيـــر الــداخــلــيــة، أمـــس، الشاعر 
ــي،  ــواجــ ــلــ ــحــ مـــحـــمـــد هـــــــــادي الــ
والفنان عباس الموسوي، وذلك 
بحضور العميد محمد بن دينه 
مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم 

والثقافة األمنية.

رحب  اللقاء،  مستهل  وفــي 
الــــوزيــــر بـــالـــشـــاعـــر الــحــلــواجــي 
ــان الــــمــــوســــوي، مــشــيــدا  ــنــ ــفــ والــ
ــي إثـــــــراء الــحــركــة  بــــدورهــــمــــا فــ
األدبية والفنية وتقديم األعمال 
ذات الطابع الوطني، مثمنا دور 
الفنون في تعزيز روح المواطنة 
لدى  واالنتماء  الــوالء  ومشاعر 

أطياف المجتمع.
ــاء، تــســلــم  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وخــــــــــالل الــ
الوزير، لوحة فنية ونسخة من 
الموسوي  عباس  الفنان  كتاب 
»ألـــــــوان الـــبـــحـــريـــن« حــيــث عبر 
وما  األعمال  لهذه  تقديره  عن 
تــتــضــمــنــه مــــن إمـــكـــانـــات فــنــيــة 

وقدرات إبداعية.

} جانب من اللقاء.

لدى ا�شتقبال الحل�اجي والم��ش�ي

ال��ف��ن��ون  دور  ي��ث��م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
وال�����ولء ال��م��واط��ن��ة  روح  ت��ع��زي��ز  ف���ي 

اســتــقــبــل جــــــواد بــــن ســالــم 
الــعــريــض نــائــب رئــيــس مجلس 
ايتان  السفير  بمكتبه،  الـــوزراء، 
نائيه سفير دولة اسرائيل لدى 
ــن، بــمــنــاســبــة  ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــرا لــــبــــالده لـــدى  ــيـ ــفـ تــعــيــيــنــه سـ

مملكة البحرين.
نائب  رحــب  اللقاء،  وخــالل 
الــوزراء بالسفير  رئيس مجلس 
مــنــوهــا بــمــا تــشــهــده الــعــالقــات 
الــبــحــريــنــيــة االســـرائـــيـــلـــيـــة من 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــور وتــــقــــدم عـ ــطــ تــ
للسفير  متمنيًا  الــمــســتــويــات. 
فــي مهمته  والــنــجــاح  الــتــوفــيــق 

الدبلوماسية.
ـــدم الــســفــيــر  ــن جـــانـــبـــه، قـ مـ

االســرائــيــلــي الــشــكــر والــتــقــديــر 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وحــــكــــومــــة مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 

مـــتـــمـــنـــًيـــا لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن 
ــن الــتــقــدم  ــًدا مــ ــ ــزيـ ــ وشـــعـــبـــهـــا مـ

واالزدهار.

ن����ائ����ب رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال��������وزراء
ي�����ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ف��ي��ر الإ����ش���رائ���ي���ل���ي

} نائب رئيس الوزراء والسفير اإلسرائيلي.

التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس  رفـــع 
والتبريكات  التهاني  آيـــات  أســمــى  الــعــالــي 
ــى حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك  ــ إلــ
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الملكي  الــســمــو  وإلــــى صــاحــب  الــمــفــدى، 
ولــي  بــن حــمــد آل خليفة  األمــيــر ســلــمــان 
الــــــوزراء، بمناسبة  رئــيــس مــجــلــس  الــعــهــد 
قـــدوم شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، ســائــاًل اهلل 
تعالى أن يعيد الشهر الكريم على مملكة 
البحرين وقيادتها وشعبها بالخير والُيمن 

والبركات.
المجلس  اجــتــمــاع  ذلــــك خــــالل  جــــاء 
ــال الــمــرئــي،  ــصــ الـــــذي عــقــد بــتــقــنــيــة االتــ
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  برئاسة 
وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء 

مجلس التعليم العالي.
وخــــالل االجـــتـــمـــاع، قــدمــت الــدكــتــورة 
الــشــيــخــة رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل 
التعليم  لــمــجــلــس  الـــعـــام  األمـــيـــن  خــلــيــفــة 
العالي نائب رئيس مجلس األمناء عرضًا 
عن المذكرات التي رفعتها األمانة العامة، 
والمواضيع المدرجة على جدول األعمال، 
اللجنة  بحثتها  التي  المواضيع  وكــذلــك 

االستشارية المنبثقة عن المجلس. 
ــذ الـــمـــجـــلـــس عـــــــــــددًا مــن  ــ ــخـ ــ وقـــــــد اتـ

القرارات، منها ما يلي:
استحداث برامج أكادميية

ــددًا مـــن مــذكــرات  ــ نــاقــش الــمــجــلــس عـ
األمـــانـــة الــعــامــة بــشــأن طــلــبــات مــؤســســات 
التعليم العالي استحداث برامج أكاديمية 
وافق  أخــرى، حيث  برامج  وتعديل مسمى 

على ما يلي:
* استحداث برنامج بكالوريوس العلوم 
التفاعلية  والتقنيات  الرقمي  اإلعــالم  في 

بالجامعة الملكية للبنات.
* استحداث برنامج بكالوريوس العلوم 

البحرين  بجامعة  البيئية  الهندسة  فــي 
للتكنولوجيا.

* استضافة برنامجي البكالوريوس في 
الحقوق  في  والبكالوريوس  األعمال  إدارة 
مع  بالتعاون  التطبيقية  العلوم  بجامعة 
جــامــعــة لــنــدن ســــاوث بــانــك، مــع االلــتــزام 

باللوائح الصادرة بهذا الشأن.
* إعادة فتح برنامج بكالوريوس العلوم 

في علوم الحاسوب بجامعة المملكة.
* إعادة فتح برنامج ماجستير اإلعالم 
بالجامعة  الــقــانــون  بــكــالــوريــوس  وبــرنــامــج 

الخليجية.
في  الماجستير  برنامج  اســتــحــداث   *
بالجامعة  )فنتك(  المالية  التكنولوجيا 

األهلية.
التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  طــلــب   *
ــبــــرامــــج الــهــنــدســيــة  تـــعـــديـــل مـــســـمـــيـــات الــ
ــنـــدن ســــاوث  الــمــســتــضــافــة مــــن جـــامـــعـــة لـ
الهندسة  في  الهندسة  )بكالوريوس  بانك 
الــكــهــربــائــيــة وااللــكــتــرونــيــة، وبــكــالــوريــوس 

الهندسة في الهندسة الميكانيكية(.
بكالوريوس  برنامج  مسمى  تعديل   *
العربية  بالجامعة  الجرافيكي  التصميم 
ليصبح  البحرين،  مملكة  فرع  المفتوحة 
التصميم  تكنولوجيا  )بكالوريوس  مسماه 

الجرافيكي والوسائط المتعددة(.
* طلب الجامعة الخليجية استحداث 
كلية جديدة تحت مسمى )كلية االتصال 

وتقنيات اإلعالم(.
* طلب جامعة البحرين الطبية وقف 
في  الــعــلــوم  )ماجستير  بــرنــامــجــي  نــشــاط 
إدارة الرعاية الصحية، وماجستير الجودة 

والسالمة في إدارة الرعاية الصحية(. 
مذكرات تفاهم مع مؤسسات خارجية 
ــددًا مـــن مــذكــرات  ــ نــاقــش الــمــجــلــس عـ
األمـــانـــة الــعــامــة بــشــأن طــلــبــات مــؤســســات 

مــذكــرات  على  الــمــوافــقــة  الــعــالــي  التعليم 
خارجية،  مؤسسات  مــع  تــعــاون  واتفاقيات 
ــة بــــوضــــع دلـــيـــل  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانــ ــ وكـــــّلـــــف األمــ
المتبعة  الــمــعــايــيــر  يــتــضــمــن  اســـتـــرشـــادي 
واستضافة  االتــفــاقــيــات،  تلك  مثل  لعقد 
الـــبـــرامـــج األكــاديــمــيــة الــخــارجــيــة، وذلـــك 
التعليم  بمخرجات  االهتمام  منطلق  من 
الــبــحــريــن، حــيــث يتم  فــي مملكة  الــعــالــي 
ــج الــحــالــيــة  ــرامــ ــبــ ــلـــى الــ ــــك عـ تــطــبــيــق ذلــ

والمستقبلية. 
كما وافق المجلس على ما يلي: 

بــيــن الجامعة  تــفــاهــم  إبــــرام مــذكــرة   *
في   Excelia ومــؤســســة  لــلــبــنــات  الــمــلــكــيــة 

فرنسا.
بــيــن الجامعة  تــفــاهــم  إبــــرام مــذكــرة   *
في   Hexgn ومـــؤســـســـة  لــلــبــنــات  الــمــلــكــيــة 

الهند.
بــيــن الجامعة  تــفــاهــم  إبــــرام مــذكــرة   *
والتكنولوجيا  األعــمــال  وجامعة  األهلية 

بجدة.
بــيــن جامعة  تـــعـــاون  اتــفــاقــيــة  ــرام  ــ إبـ  *

بالمملكة  هــدرزفــيــلــد  وجــامــعــة  الــمــمــلــكــة 
ــج  ــامـ ــرنـ ــة بـ ــافــ ــتــــضــ ــتــــحــــدة بــــشــــأن اســ ــمــ الــ

الماجستير في إدارة األعمال.
بــيــن الجامعة  تــفــاهــم  إبــــرام مــذكــرة   *
الــمــلــكــيــة لـــلـــبـــنـــات وجـــامـــعـــة بــيــتــســبــيــرغ 

بالواليات المتحدة األمريكية.
الحسابات المالية للجامعات

األمــانــة  مــذكــرة  على  المجلس  اطــلــع 
العامة بشأن الحسابات الختامية السنوية 
المدققة لمؤسسات التعليم العالي للعام 

المالي 2020م.
مذكرات تفاهم مع

 دول مجلس التعاون اخلليجي
نــاقــش الــمــجــلــس مـــا ورد فـــي مــذكــرة 
األمانة العامة بشأن مشروع إبرام مذكرات 
تفاهم بين مجلس التعليم العالي بمملكة 
دول  العالي في  التعليم  ووزارات  البحرين 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
بـــشـــأن االعــــتــــراف الـــمـــتـــبـــادل بــمــؤســســات 
يتعلق  فيما  ذلــك  وغــيــر  الــعــالــي،  التعليم 
بإجراءات التسجيل والقبول في مؤسسات 
ــه الــمــجــلــس  ــ الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، حــيــث وّجـ
األمـــانـــة الــعــامــة لــلــتــواصــل مـــع الــجــهــات 
المختصة في هذه الدول، نظرًا للعالقات 
الوثيقة بين مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
التقرير السنوي

اطلع المجلس على التقرير السنوي 
2021م،  لــلــعــام  الــعــالــي  التعليم  لمجلس 

مشيدًا بما تحقق في هذا الشأن.
حــضــر االجــتــمــاع الــشــيــخ مــحــمــد بن 
إبراهيم  خالد  والسيد  خليفة،  آل  عيسى 
بن عبدالرحمن  والدكتور خالد  حميدان، 
العوهلي، والدكتور طارق محمد السندي، 
وعدد  محمد،  مصطفى  مريم  والــدكــتــورة 
من المسؤولين باألمانة العامة للمجلس. 

في اجتماع مجل�س اأمناء مجل�س التعليم العالي

الموافقة على ا�شتحداث واإعادة فتح عدد من البرامج الأكاديمية بالجامعات

} وزير التربية والتعليم.

ــان بــن  ــمــ ــلــ ــخ ســ ــيــ ــشــ أكـــــــد الــ
المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
أن قــطــاع  الــوطــنــي  ــاد  ــتـــصـ واالقـ
المعلومات  وتقنية  االتــصــاالت 
عجلة  دفــع  فــي  ــارز  بـ دوًرا  يلعب 
ــة فـــي  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ ــة االقــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
ــن خـــالل  ــريـــن، مــ ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
مـــا يـــوفـــره مـــن تــقــنــيــات وحــلــول 
تــدعــم مختلف  مــبــتــكــرة  رقــمــيــة 
وتسهم  االقتصادية،  القطاعات 
في تبوء مملكة البحرين مكانة 
ــال تــقــنــيــة  ــ ــجـ ــ مـــتـــقـــدمـــة فـــــي مـ
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت بــمــا 
التنموية  المسيرة  أهداف  يرفد 
صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى.
توليه مملكة  ما  إلــى  وأشــار 
ــرٍص واهــتــمــام  الــبــحــريــن مـــن حــ
لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية 
وتطلعات  رؤى  وفــق  المعلومات 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، من 

خالل تسخير جميع اإلمكانيات 
والموارد المتاحة، وتهيئة السبل 
الــبــارز  لــمــواصــلــة دوره  الــداعــمــة 
التعافي  يـــتـــواءم مــع خــطــة  بــمــا 
تحقيق  في  ويسهم  االقتصادي 

الغايات والتطلعات المنشودة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء وزيـــر 

المالية واالقتصاد الوطني امس 
أحمد محمد  بن  كمال  بحضور 
ــر الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت،  وزيـ
الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــيـــان بــــن مــحــمــد 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــد الــ ــيــ ــوتــ الــ
ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ الـ  STC لـــمـــجـــمـــوعـــة 
بانبيله  حسين  نــزار  والمهندس 

 STC لشركة  التنفيذي  الرئيس 
ــــالق  ــريــــن، بـــمـــنـــاســـبـــة إطـ ــبــــحــ الــ
نــوعــه في  مــن  بيانات  مــركــز  أول 
الــمــنــطــقــة مـــن خــــالل الــشــراكــة 
والــذي  البحرين،   stc شركة  مــع 
ــر الـــمـــشـــاريـــع  ــبــ ــد أكــ ــ ُيـــعـــتـــبـــر أحــ
الــتــكــنــولــوجــيــة فــــي الــمــنــطــقــة، 

ويـــهـــدف إلــــى بــنــاء مــركــز رقــمــي 
ــــط  مــتــكــامــل فــــي الــــشــــرق األوسـ
ــيـــات  ــنـ ــتـــقـ ــي الـ ــ ــار فــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الفاعلة  للمساهمة  الــمــتــطــورة 
وتقنية  االتــــصــــاالت  مــجــال  فـــي 
أهمية  أكـــد  الــمــعــلــومــات، حــيــث 
التحتية  البنية  تعزيز  مواصلة 
الــــرقــــمــــيــــة الـــــداعـــــمـــــة لـــقـــطـــاع 
المعلومات،  وتقنية  االتــصــاالت 
والـــعـــمـــل عــلــى مـــواكـــبـــة الــتــطــور 
أثــره  ينعكس  بما  التكنولوجي 

على رفد االقتصاد الوطني.
وزارة  حــــــرص  إلــــــى  وأشـــــــــار 
المالية واالقتصاد الوطني على 
ــه الـــتـــعـــاون والــعــمــل  ــ تــعــزيــز أوجـ
الخاص  القطاع  مــع  المشترك 
األهداف  في تحقيق  يسهم  بما 

المرجوة.
كـــمـــا جــــــرى خــــــالل الـــلـــقـــاء 
بــحــث عـــدد مــن الــمــواضــيــع ذات 
االهتمام المشترك، واستعراض 
ــر الـــمـــســـتـــجـــدات الــمــتــعــلــقــة  ــ آخـ
المعلومات  تكنولوجيا  بقطاع 

واالتصاالت.

خالل لقاء الرئي�س التنفيذي لمجم�عة STC ال�شع�دية 

وزير المالية:  قطاع الت�شالت رافد مهم لدعم عجلة التنمية القت�شادية

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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األعلى  المجلس  أعلن 
للشؤون اإلسالمية أن هيئة 
ستعقد  الــشــرعــيــة  ــة  ــرؤيــ الــ
جلستها بقاعة االجتماعات 
بــمــبــنــى الــمــجــلــس األعـــلـــى 
لــلــشــؤون اإلســالمــيــة مــســاء 
يوم الجمعة ليلة السبت 29 
 1 الموافق  هـــ   1443 شعبان 
ابريل 2022م، لتلقي األنباء 
والشهادات برؤية هالل شهر 
داخل  من  المبارك  رمضان 
البالد، أو األخبار من العالم 
ــوت دخــــول  ــبـ ــثـ اإلســـــالمـــــي بـ

الشهر الفضيل.
ودعا المجلس في بيان، 
تتعلق  شـــهـــادة  لـــديـــه  مــمــن 
االتصال  إلى  الهالل،  برؤية 
بـــهـــيـــئـــة الـــــرؤيـــــة الـــشـــرعـــيـــة 
لـــإبـــالغ عـــن ذلــــك مــشــكــورا 

ومأجورا.
وفيما يلي نص البيان:

الحمد هلل رب العالمين، 
ــالم عــلــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــالة والـ ــ ــ ــصـ ــ ــ والـ
رســـولـــه األمـــيـــن، وعـــلـــى آلــه 

وصحبه أجمعين؛ أما بعد،
الصيام  اهلل  فــرض  فقد 
ديننا  أركان  ركنا من  وجعله 
العظيم، وفضله على الشهور 
ــقــــرآن  فـــاخـــتـــصـــه بــــنــــزول الــ
للحق،  يهدي  كتابا  الكريم 

ويقود  الخير،  طريق  وينير 
إلــــى الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم، 
قـــال تــعــالــى: »شــهــر رمــضــان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى 
لــلــنــاس وبــيــنــات مــن الــهــدى 
منكم  شهد  فمن  والــفــرقــان 
اهلل  صــدق  فليصمه«  الشهر 

العظيم.
أيها اإلخوة المسلمون:

فــــإن الــمــجــلــس األعــلــى 
ليعلن  اإلســالمــيــة  للشئون 
مـــع إطـــاللـــة شــهــر رمــضــان 
الــمــبــارك، أن هــيــئــة الــرؤيــة 
جلستها  ستعقد  الشرعية 
بمبنى  االجتماعات  بقاعة 
للشئون  األعــلــى  الــمــجــلــس 
ــوم  ــ اإلســــــالمــــــيــــــة مــــــســــــاء يـ
الــجــمــعــة لــيــلــة الــســبــت 29 
الــمــوافــق 1  ـــ  شعبان 1443هــ
األنباء  لتلقي  أبريل 2022م 
ــادات بـــرؤيـــة الــهــالل  ــهـ ــشـ والـ
األخبار من  أو  البالد  داخل 
ــي بــثــبــوت  ــالمــ الـــعـــالـــم اإلســ
دخـــــــول الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، 
ــون لــديــه  ــكـ فـــنـــرجـــو مـــمـــن تـ
رؤيـــــة  عـــــن  ــبــــأ  نــ أو  شـــــهـــــادة 
باالتصال  يسارع  أن  الهالل 
بـــهـــيـــئـــة الـــــرؤيـــــة الـــشـــرعـــيـــة 
لـــإبـــالغ عـــن ذلـــك مــشــكــورا 

ومأجورا.

الـــعـــلـــي  اهلل   ســـائـــلـــيـــن 
عــلــى  يــعــيــنــنــا  أن  ــقــــديــــر  الــ
الشهر  هـــذا  مـــن  نــجــعــل  أن 
يــشــعــر  شــــهــــرا هلل،  الـــكـــريـــم 
الفقير،  بحاجة  الغني  فيه 
المسلم ثواب  ويلتمس فيه 
بـــالـــعـــبـــادة  ــفــــرتــــه  ــغــ ومــ اهلل 
الصادقة،  والــقــدوة  الحقة، 
أنــعــم اهلل به  واإلفــاضــة بما 
عــلــيــه مـــن خــيــر حــتــى يعم 
ــريــــن حـــولـــه مــمــن هم  اآلخــ
فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى عـــطـــائـــه 
وبذله، وأن يهله على بالدنا 
وجـــمـــيـــع بـــــالد الــمــســلــمــيــن 
والبركات،  والرحمة  بالخير 
البحرين  مملكة  ويــحــفــظ 
شعبها  وعلى  عليها  ويــديــم 
ــي الـــــرخـــــاء والـــنـــمـــاء  ــ ــوفـ ــ الـ
حضرة  ظل  في  واالستقرار 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ــفــــدى  ــمــ عـــــاهـــــل الــــــبــــــالد الــ
ــاه، ويــســدد  ــ حــفــظــه اهلل ورعـ
خــطــى حــكــومــتــه الــرشــيــدة 
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحـ ــ ــادة صـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
إنــه   .. اهلل  الــمــوقــر حــفــظــه 

سميع الدعاء.

يدعو  الإ�سالمية  لل�سوؤون  الأعلى  المجل�س 
غٍد م�ساء  رم�سان  �سهر  هالل  روؤية  تحري  اإلى 

بن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  قـــام 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
للصحة واألستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
وزيـــــرة الــصــحــة بــحــضــور كـــل مـــن الــدكــتــورة 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات 
وزارة  وكيل  المانع  وليد  والدكتور  الصحية 
النواخذة األمين  إبراهيم  الصحة واألستاذ 
ــى لــلــصــحــة بـــزيـــارة  ــلـ ــام لــلــمــجــلــس األعـ ــعـ الـ
 30 الموافق  األربــعــاء  أمــس  صباح  ميدانية 
»الملك  مستشفى  لــمــشــروع  2022م  مـــارس 
حــمــد -اإلرســـالـــيـــة األمــريــكــيــة« الــكــائــن في 
العمل  سير  لمتابعة  وذلـــك  عــالــي،  منطقة 
نهاية  مـــع  افــتــتــاحــه  الــمــقــرر  بالمستشفى 

العام الجاري 2022.
وقــد قــام الــدكــتــور جـــورج شــريــان رئيس 
لمستشفى  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــس  األطـــبـــاء 
اإلرسالية األمريكية بالبحرين خالل الزيارة 
بــإطــالع رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى للصحة 
ووزيـــــــرة الــصــحــة والـــمـــســـؤولـــيـــن عــلــى آخــر 
المستجدات المتعلقة بمشروع المستشفى 
المساهمات  وأهـــم  أبـــرز  أحـــد  يشكل  الـــذي 
الداعمة للقطاع الصحي بمملكة البحرين.

كــمــا تــم أثــنــاء الـــزيـــارة اســتــعــراض أهــم 
الــتــي يشتمل  الــمــرافــق واألقـــســـام الــطــبــيــة 
الــذي  للمستشفى  الــجــديــد  المبنى  عليها 

ــب الــتــقــنــيــات  ــيـ ــالـ يــعــتــمــد عـــلـــى أحــــــدث أسـ
المستشفى  مــرافــق  مختلف  فــي  الــرقــمــيــة 
الرعاية  مستوى  تعزيز  في  سيساهم  الــذي 
المقدمة للمرضى لصالح خدمة  الصحية 

أفراد المجتمع البحريني.
الـــزيـــارة أشـــاد رئــيــس المجلس  وخـــالل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة بــهــذا الــمــشــروع الــحــيــوي 
والــمــتــمــيــز الــــذي يــجــســد الـــدعـــم والــرعــايــة 
بقيادة  الحكيمة  والـــرؤى  السامية  الملكية 

حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
البحرين  مملكة  مــلــك  خليفة  آل  عــيــســى 
الملكي  السمو  وبمساندة صاحب  المفدى، 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مثمنًا دور مستشفى 
في  العريقة  ومسيرته  األمريكية  اإلرسالية 
تقديم أفضل الخدمات الصحية والعالجية 

في مملكة البحرين.
كــمــا أكــــدت وزيــــرة الــصــحــة أهــمــيــة هــذا 

الـــمـــشـــروع الـــجـــديـــد الــــــذي يـــضـــم الــعــديــد 
بأحدث  الصحية  والــخــدمــات  الــمــرافــق  مــن 
األســـالـــيـــب الــعــالجــيــة والــتــقــنــيــات الــطــبــيــة 
الــدول  تقدمه  مــا  تضاهي  والــتــي  الحديثة 
وذلــك  الصحي،  المجال  فــي  تــطــورًا  األكــثــر 
بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة 
الــرامــيــة إلـــى تــحــقــيــق كــافــة ســبــل االرتـــقـــاء 
والــتــطــويــر فـــي مــســتــوى الــقــطــاع الــصــحــي 
للجميع  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة  والـــخـــدمـــات 
تأتي  التي  المعتمدة  المعايير  ألعلى  وفقًا 
بشكل متكامل مع القطاع الخاص لصالح 
االرتقاء بجودة وكفاءة المنظومة الصحية 
العمل على  وذلك عبر  بالمملكة،  الجديدة 
ــديـــدة خــالل  ــرافـــق مــتــخــصــصــة جـ تــوفــيــر مـ
مع  يتزامن  وقــت  فــي  تأتي  الــقــادمــة  الفترة 
بــــدء تــطــبــيــق نـــظـــام الــضــمــان الــصــحــي في 

المملكة.
من جانبه، أعرب الدكتور جورج شريان 
وتقديره  شكره  عميق  عن  الزيارة  ختام  في 
ولــوزيــرة  للصحة  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
ــلـــى الــــدعــــم الـــــــذي يـــحـــظـــى بــه  الـــصـــحـــة عـ
جانب  مــن  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى 
حكومة مملكة البحرين، معربًا عن تطلعاته 
والشراكة  النجاحات  إلى تحقيق مزيد من 
الفاعلة في سبيل تحقيق كل ما فيه صالح 

القطاع الصحي في المملكة.

�س��ير  يتفق��دان  ال�سح��ة  ووزي��رة  لل�سح��ة«  »الأعل��ى  رئي���س 
العم���ل ف���ي م����ست�سفى المل��ك ح���مد-الإر�سالية الأمريكي��ة

} جانب من الزيارة التفقدية.

بن حسن  طــارق  الفريق  رعاية  تحت 
إدارة  أقــامــت  الــعــام  األمــن  رئيس  الحسن 
ــم وحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــات حفل  ــراسـ ــمـ الـ
تخريج عدد من الدورات التأسيسية شارك 
فيها 94 ضابطًا وضابط صف وفردا من 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية 
المخابرات  وجــهــاز  البحرين  دفـــاع  وقـــوة 
الوطني والحرس الوطني، بحضور اللواء 
الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل 
خليفة مساعد رئيس األمن العام لشؤون 

بوعلي  ماهر  واللواء  والتدريب  العمليات 
مدير عام اإلدارة العامة ألمن المنافذ.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد رئــيــس األمــن 
العام أن تنظيم هذه الدورات يأتي ضمن 
التي  والــتــحــديــث  التطوير  استراتيجية 
االرتــقــاء  بــهــدف  الــداخــلــيــة  وزيـــر  يتبناها 
مــؤكــدًا  الــداخــلــيــة،  وزارة  منتسبي  بــــأداء 
الــدورات لما لها  أهمية تنظيم مثل هذه 
ــداف وغــايــات إيــجــابــيــة تسهم في  مــن أهــ
مشيرًا  بــكــفــاءة،  والــواجــبــات  الــمــهــام  أداء 

ــدورات تــهــدف إلــى تطوير  إلــى أن هــذه الــ
سعيًا  األمنية  الخبرات  وتبادل  المهارات 
لــلــوصــول إلـــى أعــلــى مــســتــويــات الــجــودة 
والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معربًا 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
الـــــدورات عــلــى اهــتــمــامــهــم وسعيهم  هـــذه 
لــتــطــويــر الــــقــــدرات ورفــــع الـــكـــفـــاءات بما 
لمنتسبي  األداء  فاعلية  زيــادة  في  يسهم 

األجهزة األمنية.
ودعــــــــــا رئـــــيـــــس األمــــــــــن الــــــعــــــام إلــــى 

الــخــبــرات  أفــضــل  باستقطاب  االســتــعــانــة 
ــدورات  الـ لتنفيذ  والتدريبية  التعليمية 
ضرورة  مؤكدًا  الشأن،  هذا  في  التدريبية 
بمعايير  واالهـــتـــمـــام  الــتــطــويــر  اســتــمــرار 
الــوزارة  تقدمه  ما  كل  التدريب في  جــودة 
من برامج تعليمية وتدريبية، بما يضمن 
إعداد وتخريج رجل الشرطة وفق أسلوب 
علمي وتدريبي متطور يجعله قادرًا على 
تواجهه  التي  التحديات  كل  مع  التعامل 

خالل أداء واجباته ومهامه المكلف بها.

رئ��ي�����س الأم�����ن ال���ع���ام ي��رع��ى ت��خ��ري��ج ع����دد م���ن ال�����دورات 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة ب�������اإدارة ال��م��را���س��م وح��م��اي��ة ال�����س��خ�����س��ي��ات

} رئي�س الأمن العام خالل حفل التخريج.

أشــــــــار زايــــــــد بـــــن راشـــــد 
الــــزيــــانــــي وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة إلــى 
إطــــــــــــالق حــــــزمــــــة جـــــديـــــدة 
مـــــن الــــخــــطــــط والــــبــــرامــــج 
إلدراجــــهــــا ضــمــن مـــبـــادرات 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز 
وترسيخ  الــوطــنــي  االنــتــمــاء 
قــيــم الــمــواطــنــة »بــحــريــنــنــا« 
الـــتـــي تــجــســد قـــيـــم الـــــوالء 
ــالــــحــــة  ــة الــــصــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــمــ ــ والــ
والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــة الــــبــــحــــريــــن،  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــي مــ
حــيــث تــنــدرج هـــذه الــبــرامــج 
ــن أهــــــــــــــداف الـــخـــطـــة  ــ ــمـ ــ ضـ
الــتــي تــؤكــد الــحــفــاظ على 
والتقاليد  والـــعـــادات  القيم 
األصــيــلــة ألبــنــاء الــبــحــريــن، 
ــادئ  ــ ــبـ ــ وتــــرســــيــــخ أســـــــس ومـ
الهوية الوطنية وقيم الوالء 
والــــتــــســــامــــح واالعـــــــتـــــــدال، 
العربي  بالطابع  واالعــتــزاز 
رئيسي  كــمــكــون  واإلســـالمـــي 

في الشخصية البحرينية.

هـــــذه  مـــــثـــــل  أن  وأكــــــــــــد 
تأتي ضمن خطط  البرامج 
ــيــــات الـــــــــوزارة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
الوطنية  الخطة  تعد  حيث 
»بــحــريــنــنــا« تــرجــمــة لــرؤيــة 
ــاحــــب الـــجـــاللـــة  حــــضــــرة صــ
ــــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
ــبـــالد  الـ ــل  ــاهــ عــ خــلــيــفــة  آل 
المفدى، منوها بدور الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
ــر الــداخــلــيــة  آل خــلــيــفــة وزيــ
تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز 
وترسيخ  الــوطــنــي  االنــتــمــاء 
قـــيـــم الـــمـــواطـــنـــة فــــي وضـــع 
مـــــبـــــادرات الـــخـــطـــة مــوضــع 
الــتــنــفــيــذ ومــتــابــعــة الــجــهــود 
ــن الـــجـــهـــات  ــ الــــمــــبــــذولــــة مــ

الحكومية وكافة المؤسسات 
للرؤية  الصلة تجسيدًا  ذات 
الملكية السامية التي ُتعلي 
ــوالء واالنــتــمــاء  ــ مـــن قــيــم الـ
انطالقتها  منذ  الوطن  إلى 

في 2019.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض وزيـــــــــــر 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة والـــــــتـــــــجـــــــارة 
ــيـــاحـــة مــجــمــوعــة مــن  والـــسـ
ــدة ضمن  ــديـ ــجـ الـ ــج  ــرامـ ــبـ الـ
الوطنية  الــخــطــة  ــادرات  ــبـ مـ
لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء الــوطــنــي 
ــا«، حـــيـــث عــمــلــت  ــنـ ــُنـ ــريـ ــحـ »بـ
والــتــوعــيــة  االتــــصــــال  إدارة 
بالوزارة على انتاج مجموعة 
الــفــيــديــوهــات متضمنه  مــن 
قــــصــــص نــــجــــاح لــــعــــدد مــن 
أصــــحــــاب الـــســـجـــالت مــمــن 
تــمــيــزوا وأبــدعــوا فــي مجال 
إلــى أطــالق  عملهم، إضــافــة 
الــــــــــــوزارة مـــتـــمـــثـــلـــة بــقــطــاع 
الـــرقـــابـــة والــــمــــوارد بــرنــامــج 
أشرفت  الــذي  بصمة«  »لهم 
البشرية  الموارد  إدارة  عليه 
حيث يتم من خالله تكريم 
الــمــوظــف الــمــتــمــيــز فــي كل 
الــــــــوزارة  إدارات  ــن  مــ إدارة 
ــرارا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ دوري  بـــشـــكـــل 
ــاءات وتــقــديــرا  ــفـ ــكـ لـــدعـــم الـ
ــم والــــعــــمــــل عــلــى  ــودهـ ــهـ ــجـ لـ
تـــرســـيـــخ الـــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة 
ومن قدموا مبادرات وأفكارا 
العمل  تطويرية تخدم سير 

بالوزارة.

وزير ال�سناعة: برامج مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز
النتماء الوطني توؤكد التقاليد الأ�سيلة لأبناء البحرين

} وزير الصناعة.

أشــــــــارت األســـــتـــــاذة فــائــقــة 
ــنـــت ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح وزيـــــرة  بـ
ــة الـــــــى اطـــــــــالق ســبــع  ــحــ ــصــ الــ
مبادرات لوزارة الصحة لإدراج 
لتعزيز  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  فــي 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
برامج  تشمل  والتي  المواطنة 
اإلنــــتــــمــــاء كـــبـــرنـــامـــج الـــمـــدن 
الــصــحــيــة، ومــــبــــادرة أصـــدقـــاء 
ــة،  ومــــشــــروع  ــ ــــحـ ــــصـ تــــعــــزيــــز الـ
اضافة  للصحة،  معززة  مواقع 
ــادرات ضــمــن حــمــالت  ــبــ ــى مــ الــ
برنامج  مثل  العامة  العالقات 
لرياض  الصغار  الصحة  قـــادة 
ــن  ــفـ األطــــــــفــــــــال، ومــــــعــــــرض الـ
صحتك  وبـــرنـــامـــج   ، لــلــصــحــة 
ــة فــي  ــاركــ ــمــــشــ ــر والــ ــفـ ــسـ فــــي الـ
الــمــبــادرات اإلعــالمــيــة للخطة 
ــن خـــــالل إصـــــدار  الـــوطـــنـــيـــة مــ
ــيــــة  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــقــــصــــصــ

لألطفال »أهتم بصحتي«.
ــامــــج  بــــرنــ ان  واوضـــــــحـــــــت 
الـــــمـــــدن الـــصـــحـــيـــة هـــــو احــــد 
أهــــم بـــرامـــج مــنــظــمــة الــصــحــة 
تحسين  إلى  ويهدف  العالمية 
والبيئية  الــصــحــيــة  الــجــوانــب 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــصــ ــتــ واالقــ
فــي الـــمـــدن. حــيــث تــم اعــتــمــاد 

ــأول  ــ كــ ــم  الــــحــــصــ أم  ــقـــة  ــنـــطـ مـ
مــنــطــقــة تــحــصــل عــلــى شــهــادة 
إعتماد برنامج المدن الصحية 
تم  كما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
اســـتـــيـــفـــاء مــعــايــيــر االعـــتـــمـــاد 
لــمــديــنــة الــمــنــامــة فـــي فــبــرايــر 
مدينة  ــالن  إعــ ثـــم  ومـــن   2020
عاصمة صحية  كــأول  المنامة 
ــلـــيـــم شـــــرق الــمــتــوســط  فــــي إقـ
يونيو  فــي  افتراضي  حفل  فــي 
على  العمل  جــار  فيما   .2021
في  البرنامج  معايير  استيفاء 
مــنــطــقــة الــبــســيــتــيــن والــســايــة 
وعــالــي ومـــن الــمــتــوقــع أن يتم 

اعتمادها في العام الحالي.

وزي��������رة ال�������س���ح���ة: اإط�����الق 
ب����رام����ج وف���ع���ال���ي���ات ���س��ح��ي��ة 
ل��ت��ع��زي��ز الن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي

} وزيرة الصحة.
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األعلى  المجلس  أعلن 
للشؤون اإلسالمية أن هيئة 
ستعقد  الــشــرعــيــة  ــة  ــرؤيــ الــ
جلستها بقاعة االجتماعات 
بــمــبــنــى الــمــجــلــس األعـــلـــى 
لــلــشــؤون اإلســالمــيــة مــســاء 
يوم الجمعة ليلة السبت 29 
 1 الموافق  هـــ   1443 شعبان 
ابريل 2022م، لتلقي األنباء 
والشهادات برؤية هالل شهر 
داخل  من  المبارك  رمضان 
البالد، أو األخبار من العالم 
ــوت دخــــول  ــبـ ــثـ اإلســـــالمـــــي بـ

الشهر الفضيل.
ودعا المجلس في بيان، 
تتعلق  شـــهـــادة  لـــديـــه  مــمــن 
االتصال  إلى  الهالل،  برؤية 
بـــهـــيـــئـــة الـــــرؤيـــــة الـــشـــرعـــيـــة 
لـــإبـــالغ عـــن ذلــــك مــشــكــورا 

ومأجورا.
وفيما يلي نص البيان:

الحمد هلل رب العالمين، 
ــالم عــلــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــالة والـ ــ ــ ــصـ ــ ــ والـ
رســـولـــه األمـــيـــن، وعـــلـــى آلــه 

وصحبه أجمعين؛ أما بعد،
الصيام  اهلل  فــرض  فقد 
ديننا  أركان  ركنا من  وجعله 
العظيم، وفضله على الشهور 
ــقــــرآن  فـــاخـــتـــصـــه بــــنــــزول الــ
للحق،  يهدي  كتابا  الكريم 

ويقود  الخير،  طريق  وينير 
إلــــى الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم، 
قـــال تــعــالــى: »شــهــر رمــضــان 
الذي أنزل فيه القرآن هدى 
لــلــنــاس وبــيــنــات مــن الــهــدى 
منكم  شهد  فمن  والــفــرقــان 
اهلل  صــدق  فليصمه«  الشهر 

العظيم.
أيها اإلخوة المسلمون:

فــــإن الــمــجــلــس األعــلــى 
ليعلن  اإلســالمــيــة  للشئون 
مـــع إطـــاللـــة شــهــر رمــضــان 
الــمــبــارك، أن هــيــئــة الــرؤيــة 
جلستها  ستعقد  الشرعية 
بمبنى  االجتماعات  بقاعة 
للشئون  األعــلــى  الــمــجــلــس 
ــوم  ــ اإلســــــالمــــــيــــــة مــــــســــــاء يـ
الــجــمــعــة لــيــلــة الــســبــت 29 
الــمــوافــق 1  ـــ  شعبان 1443هــ
األنباء  لتلقي  أبريل 2022م 
ــادات بـــرؤيـــة الــهــالل  ــهـ ــشـ والـ
األخبار من  أو  البالد  داخل 
ــي بــثــبــوت  ــالمــ الـــعـــالـــم اإلســ
دخـــــــول الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل، 
ــون لــديــه  ــكـ فـــنـــرجـــو مـــمـــن تـ
رؤيـــــة  عـــــن  ــبــــأ  نــ أو  شـــــهـــــادة 
باالتصال  يسارع  أن  الهالل 
بـــهـــيـــئـــة الـــــرؤيـــــة الـــشـــرعـــيـــة 
لـــإبـــالغ عـــن ذلـــك مــشــكــورا 

ومأجورا.

الـــعـــلـــي  اهلل   ســـائـــلـــيـــن 
عــلــى  يــعــيــنــنــا  أن  ــقــــديــــر  الــ
الشهر  هـــذا  مـــن  نــجــعــل  أن 
يــشــعــر  شــــهــــرا هلل،  الـــكـــريـــم 
الفقير،  بحاجة  الغني  فيه 
المسلم ثواب  ويلتمس فيه 
بـــالـــعـــبـــادة  ــفــــرتــــه  ــغــ ومــ اهلل 
الصادقة،  والــقــدوة  الحقة، 
أنــعــم اهلل به  واإلفــاضــة بما 
عــلــيــه مـــن خــيــر حــتــى يعم 
ــريــــن حـــولـــه مــمــن هم  اآلخــ
فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى عـــطـــائـــه 
وبذله، وأن يهله على بالدنا 
وجـــمـــيـــع بـــــالد الــمــســلــمــيــن 
والبركات،  والرحمة  بالخير 
البحرين  مملكة  ويــحــفــظ 
شعبها  وعلى  عليها  ويــديــم 
ــي الـــــرخـــــاء والـــنـــمـــاء  ــ ــوفـ ــ الـ
حضرة  ظل  في  واالستقرار 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ــفــــدى  ــمــ عـــــاهـــــل الــــــبــــــالد الــ
ــاه، ويــســدد  ــ حــفــظــه اهلل ورعـ
خــطــى حــكــومــتــه الــرشــيــدة 
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحـ ــ ــادة صـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
إنــه   .. اهلل  الــمــوقــر حــفــظــه 

سميع الدعاء.

يدعو  الإ�سالمية  لل�سوؤون  الأعلى  المجل�س 
غٍد م�ساء  رم�سان  �سهر  هالل  روؤية  تحري  اإلى 

بن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  قـــام 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل 
للصحة واألستاذة فائقة بنت سعيد الصالح 
وزيـــــرة الــصــحــة بــحــضــور كـــل مـــن الــدكــتــورة 
للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  مريم 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والــــخــــدمــــات 
وزارة  وكيل  المانع  وليد  والدكتور  الصحية 
النواخذة األمين  إبراهيم  الصحة واألستاذ 
ــى لــلــصــحــة بـــزيـــارة  ــلـ ــام لــلــمــجــلــس األعـ ــعـ الـ
 30 الموافق  األربــعــاء  أمــس  صباح  ميدانية 
»الملك  مستشفى  لــمــشــروع  2022م  مـــارس 
حــمــد -اإلرســـالـــيـــة األمــريــكــيــة« الــكــائــن في 
العمل  سير  لمتابعة  وذلـــك  عــالــي،  منطقة 
نهاية  مـــع  افــتــتــاحــه  الــمــقــرر  بالمستشفى 

العام الجاري 2022.
وقــد قــام الــدكــتــور جـــورج شــريــان رئيس 
لمستشفى  الــتــنــفــيــذي  والــرئــيــس  األطـــبـــاء 
اإلرسالية األمريكية بالبحرين خالل الزيارة 
بــإطــالع رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى للصحة 
ووزيـــــــرة الــصــحــة والـــمـــســـؤولـــيـــن عــلــى آخــر 
المستجدات المتعلقة بمشروع المستشفى 
المساهمات  وأهـــم  أبـــرز  أحـــد  يشكل  الـــذي 
الداعمة للقطاع الصحي بمملكة البحرين.

كــمــا تــم أثــنــاء الـــزيـــارة اســتــعــراض أهــم 
الــتــي يشتمل  الــمــرافــق واألقـــســـام الــطــبــيــة 
الــذي  للمستشفى  الــجــديــد  المبنى  عليها 

ــب الــتــقــنــيــات  ــيـ ــالـ يــعــتــمــد عـــلـــى أحــــــدث أسـ
المستشفى  مــرافــق  مختلف  فــي  الــرقــمــيــة 
الرعاية  مستوى  تعزيز  في  سيساهم  الــذي 
المقدمة للمرضى لصالح خدمة  الصحية 

أفراد المجتمع البحريني.
الـــزيـــارة أشـــاد رئــيــس المجلس  وخـــالل 
األعـــلـــى لــلــصــحــة بــهــذا الــمــشــروع الــحــيــوي 
والــمــتــمــيــز الــــذي يــجــســد الـــدعـــم والــرعــايــة 
بقيادة  الحكيمة  والـــرؤى  السامية  الملكية 

حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
البحرين  مملكة  مــلــك  خليفة  آل  عــيــســى 
الملكي  السمو  وبمساندة صاحب  المفدى، 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، مثمنًا دور مستشفى 
في  العريقة  ومسيرته  األمريكية  اإلرسالية 
تقديم أفضل الخدمات الصحية والعالجية 

في مملكة البحرين.
كــمــا أكــــدت وزيــــرة الــصــحــة أهــمــيــة هــذا 

الـــمـــشـــروع الـــجـــديـــد الــــــذي يـــضـــم الــعــديــد 
بأحدث  الصحية  والــخــدمــات  الــمــرافــق  مــن 
األســـالـــيـــب الــعــالجــيــة والــتــقــنــيــات الــطــبــيــة 
الــدول  تقدمه  مــا  تضاهي  والــتــي  الحديثة 
وذلــك  الصحي،  المجال  فــي  تــطــورًا  األكــثــر 
بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة 
الــرامــيــة إلـــى تــحــقــيــق كــافــة ســبــل االرتـــقـــاء 
والــتــطــويــر فـــي مــســتــوى الــقــطــاع الــصــحــي 
للجميع  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة  والـــخـــدمـــات 
تأتي  التي  المعتمدة  المعايير  ألعلى  وفقًا 
بشكل متكامل مع القطاع الخاص لصالح 
االرتقاء بجودة وكفاءة المنظومة الصحية 
العمل على  وذلك عبر  بالمملكة،  الجديدة 
ــديـــدة خــالل  ــرافـــق مــتــخــصــصــة جـ تــوفــيــر مـ
مع  يتزامن  وقــت  فــي  تأتي  الــقــادمــة  الفترة 
بــــدء تــطــبــيــق نـــظـــام الــضــمــان الــصــحــي في 

المملكة.
من جانبه، أعرب الدكتور جورج شريان 
وتقديره  شكره  عميق  عن  الزيارة  ختام  في 
ولــوزيــرة  للصحة  األعــلــى  المجلس  لرئيس 
ــلـــى الــــدعــــم الـــــــذي يـــحـــظـــى بــه  الـــصـــحـــة عـ
جانب  مــن  األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى 
حكومة مملكة البحرين، معربًا عن تطلعاته 
والشراكة  النجاحات  إلى تحقيق مزيد من 
الفاعلة في سبيل تحقيق كل ما فيه صالح 

القطاع الصحي في المملكة.

�س��ير  يتفق��دان  ال�سح��ة  ووزي��رة  لل�سح��ة«  »الأعل��ى  رئي���س 
العم���ل ف���ي م����ست�سفى المل��ك ح���مد-الإر�سالية الأمريكي��ة

} جانب من الزيارة التفقدية.

بن حسن  طــارق  الفريق  رعاية  تحت 
إدارة  أقــامــت  الــعــام  األمــن  رئيس  الحسن 
ــم وحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــات حفل  ــراسـ ــمـ الـ
تخريج عدد من الدورات التأسيسية شارك 
فيها 94 ضابطًا وضابط صف وفردا من 
مختلف اإلدارات األمنية بوزارة الداخلية 
المخابرات  وجــهــاز  البحرين  دفـــاع  وقـــوة 
الوطني والحرس الوطني، بحضور اللواء 
الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل 
خليفة مساعد رئيس األمن العام لشؤون 

بوعلي  ماهر  واللواء  والتدريب  العمليات 
مدير عام اإلدارة العامة ألمن المنافذ.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد رئــيــس األمــن 
العام أن تنظيم هذه الدورات يأتي ضمن 
التي  والــتــحــديــث  التطوير  استراتيجية 
االرتــقــاء  بــهــدف  الــداخــلــيــة  وزيـــر  يتبناها 
مــؤكــدًا  الــداخــلــيــة،  وزارة  منتسبي  بــــأداء 
الــدورات لما لها  أهمية تنظيم مثل هذه 
ــداف وغــايــات إيــجــابــيــة تسهم في  مــن أهــ
مشيرًا  بــكــفــاءة،  والــواجــبــات  الــمــهــام  أداء 

ــدورات تــهــدف إلــى تطوير  إلــى أن هــذه الــ
سعيًا  األمنية  الخبرات  وتبادل  المهارات 
لــلــوصــول إلـــى أعــلــى مــســتــويــات الــجــودة 
والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معربًا 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
الـــــدورات عــلــى اهــتــمــامــهــم وسعيهم  هـــذه 
لــتــطــويــر الــــقــــدرات ورفــــع الـــكـــفـــاءات بما 
لمنتسبي  األداء  فاعلية  زيــادة  في  يسهم 

األجهزة األمنية.
ودعــــــــــا رئـــــيـــــس األمــــــــــن الــــــعــــــام إلــــى 

الــخــبــرات  أفــضــل  باستقطاب  االســتــعــانــة 
ــدورات  الـ لتنفيذ  والتدريبية  التعليمية 
ضرورة  مؤكدًا  الشأن،  هذا  في  التدريبية 
بمعايير  واالهـــتـــمـــام  الــتــطــويــر  اســتــمــرار 
الــوزارة  تقدمه  ما  كل  التدريب في  جــودة 
من برامج تعليمية وتدريبية، بما يضمن 
إعداد وتخريج رجل الشرطة وفق أسلوب 
علمي وتدريبي متطور يجعله قادرًا على 
تواجهه  التي  التحديات  كل  مع  التعامل 

خالل أداء واجباته ومهامه المكلف بها.

رئ��ي�����س الأم�����ن ال���ع���ام ي��رع��ى ت��خ��ري��ج ع����دد م���ن ال�����دورات 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة ب�������اإدارة ال��م��را���س��م وح��م��اي��ة ال�����س��خ�����س��ي��ات

} رئي�س الأمن العام خالل حفل التخريج.

أشــــــــار زايــــــــد بـــــن راشـــــد 
الــــزيــــانــــي وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
والـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة إلــى 
إطــــــــــــالق حــــــزمــــــة جـــــديـــــدة 
مـــــن الــــخــــطــــط والــــبــــرامــــج 
إلدراجــــهــــا ضــمــن مـــبـــادرات 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز 
وترسيخ  الــوطــنــي  االنــتــمــاء 
قــيــم الــمــواطــنــة »بــحــريــنــنــا« 
الـــتـــي تــجــســد قـــيـــم الـــــوالء 
ــالــــحــــة  ــة الــــصــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــمــ ــ والــ
والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــة الــــبــــحــــريــــن،  ــكــ ــلــ ــمــ فـــــــي مــ
حــيــث تــنــدرج هـــذه الــبــرامــج 
ــن أهــــــــــــــداف الـــخـــطـــة  ــ ــمـ ــ ضـ
الــتــي تــؤكــد الــحــفــاظ على 
والتقاليد  والـــعـــادات  القيم 
األصــيــلــة ألبــنــاء الــبــحــريــن، 
ــادئ  ــ ــبـ ــ وتــــرســــيــــخ أســـــــس ومـ
الهوية الوطنية وقيم الوالء 
والــــتــــســــامــــح واالعـــــــتـــــــدال، 
العربي  بالطابع  واالعــتــزاز 
رئيسي  كــمــكــون  واإلســـالمـــي 

في الشخصية البحرينية.

هـــــذه  مـــــثـــــل  أن  وأكــــــــــــد 
تأتي ضمن خطط  البرامج 
ــيــــات الـــــــــوزارة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ واســ
الوطنية  الخطة  تعد  حيث 
»بــحــريــنــنــا« تــرجــمــة لــرؤيــة 
ــاحــــب الـــجـــاللـــة  حــــضــــرة صــ
ــــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
ــبـــالد  الـ ــل  ــاهــ عــ خــلــيــفــة  آل 
المفدى، منوها بدور الفريق 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
ــر الــداخــلــيــة  آل خــلــيــفــة وزيــ
تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز 
وترسيخ  الــوطــنــي  االنــتــمــاء 
قـــيـــم الـــمـــواطـــنـــة فــــي وضـــع 
مـــــبـــــادرات الـــخـــطـــة مــوضــع 
الــتــنــفــيــذ ومــتــابــعــة الــجــهــود 
ــن الـــجـــهـــات  ــ الــــمــــبــــذولــــة مــ

الحكومية وكافة المؤسسات 
للرؤية  الصلة تجسيدًا  ذات 
الملكية السامية التي ُتعلي 
ــوالء واالنــتــمــاء  ــ مـــن قــيــم الـ
انطالقتها  منذ  الوطن  إلى 

في 2019.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض وزيـــــــــــر 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة والـــــــتـــــــجـــــــارة 
ــيـــاحـــة مــجــمــوعــة مــن  والـــسـ
ــدة ضمن  ــديـ ــجـ الـ ــج  ــرامـ ــبـ الـ
الوطنية  الــخــطــة  ــادرات  ــبـ مـ
لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء الــوطــنــي 
ــا«، حـــيـــث عــمــلــت  ــنـ ــُنـ ــريـ ــحـ »بـ
والــتــوعــيــة  االتــــصــــال  إدارة 
بالوزارة على انتاج مجموعة 
الــفــيــديــوهــات متضمنه  مــن 
قــــصــــص نــــجــــاح لــــعــــدد مــن 
أصــــحــــاب الـــســـجـــالت مــمــن 
تــمــيــزوا وأبــدعــوا فــي مجال 
إلــى أطــالق  عملهم، إضــافــة 
الــــــــــــوزارة مـــتـــمـــثـــلـــة بــقــطــاع 
الـــرقـــابـــة والــــمــــوارد بــرنــامــج 
أشرفت  الــذي  بصمة«  »لهم 
البشرية  الموارد  إدارة  عليه 
حيث يتم من خالله تكريم 
الــمــوظــف الــمــتــمــيــز فــي كل 
الــــــــوزارة  إدارات  ــن  مــ إدارة 
ــرارا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ دوري  بـــشـــكـــل 
ــاءات وتــقــديــرا  ــفـ ــكـ لـــدعـــم الـ
ــم والــــعــــمــــل عــلــى  ــودهـ ــهـ ــجـ لـ
تـــرســـيـــخ الـــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة 
ومن قدموا مبادرات وأفكارا 
العمل  تطويرية تخدم سير 

بالوزارة.

وزير ال�سناعة: برامج مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز
النتماء الوطني توؤكد التقاليد الأ�سيلة لأبناء البحرين

} وزير الصناعة.

أشــــــــارت األســـــتـــــاذة فــائــقــة 
ــنـــت ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح وزيـــــرة  بـ
ــة الـــــــى اطـــــــــالق ســبــع  ــحــ ــصــ الــ
مبادرات لوزارة الصحة لإدراج 
لتعزيز  الــوطــنــيــة  الــخــطــة  فــي 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
برامج  تشمل  والتي  المواطنة 
اإلنــــتــــمــــاء كـــبـــرنـــامـــج الـــمـــدن 
الــصــحــيــة، ومــــبــــادرة أصـــدقـــاء 
ــة،  ومــــشــــروع  ــ ــــحـ ــــصـ تــــعــــزيــــز الـ
اضافة  للصحة،  معززة  مواقع 
ــادرات ضــمــن حــمــالت  ــبــ ــى مــ الــ
برنامج  مثل  العامة  العالقات 
لرياض  الصغار  الصحة  قـــادة 
ــن  ــفـ األطــــــــفــــــــال، ومــــــعــــــرض الـ
صحتك  وبـــرنـــامـــج   ، لــلــصــحــة 
ــة فــي  ــاركــ ــمــــشــ ــر والــ ــفـ ــسـ فــــي الـ
الــمــبــادرات اإلعــالمــيــة للخطة 
ــن خـــــالل إصـــــدار  الـــوطـــنـــيـــة مــ
ــيــــة  الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــقــــصــــصــ

لألطفال »أهتم بصحتي«.
ــامــــج  بــــرنــ ان  واوضـــــــحـــــــت 
الـــــمـــــدن الـــصـــحـــيـــة هـــــو احــــد 
أهــــم بـــرامـــج مــنــظــمــة الــصــحــة 
تحسين  إلى  ويهدف  العالمية 
والبيئية  الــصــحــيــة  الــجــوانــب 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــصــ ــتــ واالقــ
فــي الـــمـــدن. حــيــث تــم اعــتــمــاد 

ــأول  ــ كــ ــم  الــــحــــصــ أم  ــقـــة  ــنـــطـ مـ
مــنــطــقــة تــحــصــل عــلــى شــهــادة 
إعتماد برنامج المدن الصحية 
تم  كما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
اســـتـــيـــفـــاء مــعــايــيــر االعـــتـــمـــاد 
لــمــديــنــة الــمــنــامــة فـــي فــبــرايــر 
مدينة  ــالن  إعــ ثـــم  ومـــن   2020
عاصمة صحية  كــأول  المنامة 
ــلـــيـــم شـــــرق الــمــتــوســط  فــــي إقـ
يونيو  فــي  افتراضي  حفل  فــي 
على  العمل  جــار  فيما   .2021
في  البرنامج  معايير  استيفاء 
مــنــطــقــة الــبــســيــتــيــن والــســايــة 
وعــالــي ومـــن الــمــتــوقــع أن يتم 

اعتمادها في العام الحالي.

وزي��������رة ال�������س���ح���ة: اإط�����الق 
ب����رام����ج وف���ع���ال���ي���ات ���س��ح��ي��ة 
ل��ت��ع��زي��ز الن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
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بح�ضور �أكثر من 2000 برلماني من 179 دولة

مركز المعار�س الجديد ي�ضت�ضيف اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي في مار�س 2023

كتب وليد دياب:
تصوير- عبداالمر السالطنة

عبداهلل  بنت  فــوزيــة  السيدة  أكـــدت 
ــة مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب أن  ــســ ــيــ ــل رئــ ــ ــنـ ــ زيـ
االتحاد  فــي  الحاكم  المجلس  اختيار 
البحرين  مملكة  الســتــضــافــة  الـــدولـــي 
لالتحاد  الـــــ146  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي الــمــقــرر عــقــده في 
ــارس الـــقـــادم، دلــيــل عــلــى الــثــقــة التي  مـ
الطيبة  والمكانة  المملكة،  بها  تحظي 
الــتــي رســخــتــهــا لــــدى األســـــرة الــدولــيــة 
أن هذا  إلــى  الــدولــي، الفتة  والمجتمع 
الدعم  لــوال  ليتحقق  يكن  لــم  المنجز 
الــســامــي مــن صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
ــانـــدة الـــمـــبـــاركـــة من  ــفـــدى، والـــمـــسـ ــمـ الـ
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  بــن حمد 
المجتمعية  والشراكة  الــوزراء،  مجلس 
الحقة للجهود الوطنية، وفي مقدمتها 
التي  الوطنية،  اإلعالمية  المؤسسات 
ــابــــي،  طـــالـــمـــا كــــــان لـــهـــا الـــــــــدور اإليــــجــ
ــات  ــ ــروحـ ــ ــحـــضـــور الــــمــــســــؤول، واألطـ والـ

إلــــى مصلحة  فـــي االنـــحـــيـــاز  الـــمـــؤثـــرة 
الوطن وإبراز المنجزات المتحققة في 
ظــل الــعــهــد الـــزاهـــر لــصــاحــب الــجــاللــة 

ملك البالد المفدى.
الصحفي  المؤتمر  وأضافت خالل 
ــنــــواب  الـــــــذي عـــقـــد أمـــــس بــمــجــلــس الــ
بمشاركة السيد علي بن صالح الصالح 
رئــيــس مــجــلــس الــــشــــورى، أن جــاهــزيــة 
مملكة البحرين حظيت بإشادة وتقدير 
البرلماني  من جانب مسؤولي االتحاد 
الدولي الذين توالت زياراتهم للمملكة 
عــلــى مـــــدار الـــشـــهـــور الـــمـــاضـــيـــة، حيث 
الشاملة  النهضة  مالمح  على  اطلعوا 

والتجربة الديمقراطية المتنامية.
ــى أن اســـتـــضـــافـــة هـــذا  ــ إلـ وأشــــــــارت 
ــًرا عــلــى  ــؤشــ ــعـــد مــ الــــحــــدث الـــعـــالـــمـــي ُتـ
بين  المثمرة  والشراكة  التعاون  عالقة 
البحرين  بمملكة  التشريعية  السلطة 
بمجلسيها واالتحاد البرلماني الدولي، 
ــورا فــــاعــــال لـــفـــريـــق الـــبـــحـــريـــن  ــ ــضــ ــ وحــ
الــنــيــابــي فــي أجــهــزة االتـــحـــاد ولــجــانــه، 
حــيــث تــحــظــى الــمــمــلــكــة الـــيـــوم بــأربــعــة 
مــنــاصــب فـــي هـــذه األجـــهـــزة والــلــجــان، 
ــيـــة، وعــنــواًنــا  تـــأكـــيـــًدا لــمــكــانــتــهــا الـــدولـ

لدبلوماسيتها البرلمانية النشطة.
وكــشــفــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
ــلـــة لــلــصــحــفــيــيــن  ــئـ ــا عـــلـــى أسـ ــ ــ فــــي ردهـ
ــوفـــود الــمــشــاركــة في  عـــن أن حــضــور الـ
هــــــذا الـــمـــؤتـــمـــر ســـيـــكـــون عـــلـــى نــفــقــة 
الميزانية  وأن  الــخــاصــة،  بــرلــمــانــاتــهــم 
الـــتـــي ســتــخــصــص لــلــمــؤتــمــر ســتــكــون 
عــوائــد  مــن  سيتحقق  مــا  نظير  قليلة 
الحدث  لهذا  المملكة  استضافة  على 

البرلماني العالمي المرموق.
ــــدت  أعـ الـــبـــحـــريـــن  أن  وأوضـــــحـــــت 
المؤتمر  هــذا  لتنظيم  متكاملة  خطة 
والــفــعــالــيــات الــمــصــاحــبــة لـــه مـــن أجــل 
وإظهار  بصورة جيدة  العمل  هذا  إبــراز 
الــشــكــل الــحــقــيــقــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

عالميا.
ــد الــســيــد عــلــي بن  مـــن جــانــبــه، أكــ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــح الــــــصــــــالــــــح، رئــ ــ ــالــ ــ صــ
الشورى، أن استضافة مملكة البحرين 
الـــــ146  الــعــامــة  الجمعية  الجــتــمــاعــات 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــدولــي فــي شهر 
شهادة  يعد  المقبل،  الــعــام  مــن  مـــارس 
من أكبر منظمة ديمقراطية وبرلمانية 
بلد  الــبــحــريــن  بـــأن مملكة  الــعــالــم  فــي 

ــبـــادئ حــقــوق  ديــمــقــراطــي فــيــه قــيــم ومـ
مشيًرا  والتسامح،  والتعايش  اإلنــســان 
الــحــاكــم  الــمــجــلــس  ــة  ــقـ ــوافـ مـ أّن  إلـــــى 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي عــلــى أن 
يعزز  البحرين  فــي  االجتماعات  تكون 
لــجــاللــة الملك  الــمــشــروع اإلصـــالحـــي 
المفدى ويؤكد أن المملكة استوفت كل 
الستضافة  والمتطلبات  االشــتــراطــات 

اجتماعات االتحاد.
ــيــــة  ــلــــومــــاســ الــــدبــ أنَّ  إلــــــــى  ونــــــــــــّوه 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الــبــحــريــنــيــة أصـــبـــح لــهــا 
مع  وتــتــوازن  وتتماشى  وحــضــور،  تأثير 
ولي  سمو  بــرئــاســة  الحكومية  الــجــهــود 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وما تقوم 
األخــرى  والــــوزارات  الخارجية  وزارة  بــه 
لــتــعــزيــز الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــحــريــنــيــة، 
في  الــبــحــريــن  مملكة  دور  أن  مــوضــًحــا 
ومؤثر،  كبير  البرلمانية  االجتماعات 
الشعبة  المشاركات  على مستوى  سواًء 
الــبــرلــمــانــيــة أو االجــتــمــاعــات األخـــرى 
ــاء مجلسي  أعـــضـ فــيــهــا  ــارك  ــشـ يـ الـــتـــي 
الشورى والنواب، وذكر معاليه أن وجود 
دولي  ومــراقــب  برلماني  ألفي  من  أكثر 
فرصة  سيشكل  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

المملكة وما تمتاز به من قيم  إلظهار 
وسيفتح  والحوار،  والتعايش  التسامح 
لالطالع  العالم  دول  كل  أمــام  المجال 
والتعرف من قرب على مملكة البحرين 

وشعبها.
وأعـــرب عــن ثقته فــي قــدرة مملكة 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة الــتــجــمــع 
متميزة،  بــصــورة  ــاره  ــهـ وإظـ الــبــرلــمــانــي 
وتـــســـجـــيـــل إنــــجــــاز مــــشــــّرف لــلــمــمــلــكــة 
ــًرا إلـــى  ــيـ والـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة، مـــشـ
الــجــهــود  لــتــكــثــيــف  حـــاجـــة  هـــنـــاك  أّن 
والمساعي بين مختلف الجهات إلبراز 
مشيدا  الكبير،  البرلماني  الحدث  هذا 
المرموقة  والمكانة  الطيبة،  بالسمعة 
التي تحظى بها مملكة البحرين على 
الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، ومــا 
تــشــكــلــه مـــن نـــمـــوذج حـــضـــاري مــتــقــدم 
فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، مـــنـــّوًهـــا إلــــى أّن 
المملكة تمضي في مسيرة ديمقراطية 
زاخرة بالعطاء والجهود من أجل رفعة 
الملك  المملكة، بقيادة جاللة  ونهضة 

المفدى.
الــشــعــبــة  إدارة  ــر  ــديـ مـ ــد  ــ أكـ بـــــــدوره 
أن هذا  غازي عبدالمحسن  البرلمانية 

المؤتمر سيشهد مشاركة حوالي 2000 
وأكثر  دوليا  برلمانا   179 عن  برلماني 
المقرر  ومـــن  بــرلــمــان،  رئــيــَس  مــن 150 
الجديد  المعارض  مركز  يستضيف  ان 
فـــعـــالـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــقـــرر انـــعـــقـــاده 
فـــي مــــارس الـــقـــادم عــلــى مــــدار خمسة 
البحرين  الستضافة  سيكون  كما  أيــام، 
إلظهار  فــرصــة  العالمي  الــحــدث  لــهــذا 
ــدرة الــمــمــلــكــة عــلــى اســتــضــافــة مثل  ــ قـ
مكانة  ــراز  وإبــ الــكــبــرى  الفعاليات  هــذه 

واقتصادية  سياحية  كوجهة  البحرين 
وتعزيز  والسياح  المستثمرين  لجذب 
الـــمـــســـارات الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة 
وبرلمانات  الصديقة  الــبــرلــمــانــات  مــع 
الـــدول الــمــؤثــرة وتــبــادل الــتــجــارب بين 
ــدول ومـــســـانـــدة الــبــحــريــن لــلــحــراك  ــ الــ
البحرين  وإبـــراز  الــدولــي  الديمقراطي 
كنموذج راق ومتميز للتعايش السلمي 
والـــتـــســـامـــح وفــــرصــــة لــــدعــــم الـــشـــبـــاب 

وإظهار الكوادر المتميزة.

رئي�شا مجل�شي ال�شورى والنواب: ا�شت�شافة هذا الحدث �شهادة عالمية في حق البحرين

كيم���ز هيل���ث ي�ض���تقبل ال�ضحفيين ف���ي جولة ف���ي مراف���ق الم�ضت�ض���فى الجديد بمنا�شبة افتتاح فرع اأم الح�شم

ــاح الـــرســـمـــي  ــتــ ــتــ بـــمـــنـــاســـبـــة  االفــ
أم  »كيمز هيلث« بمنطقة  لمستشفى 
المستشفى  إدارة  استقبلت  الحصم 
كـــبـــار الـــمـــحـــرريـــن والــصــحــفــيــيــن في 
تفقدية  جولة  في  البحرين  مملكة  
ألقسام المستشفى الجديد، وقدمت 
غرف  من  للمرافق  تفصيليا  توجيها 
ــبــــال الـــمـــرضـــى،  ــقــ ــتــ ــيـــات واســ ــلـ ــعـــمـ الـ
الــطــوارئ والــعــيــادات وأقــســام األشعة 

والعناية الحرجة.
الخليج«  لـــ»أخــبــار  تصريح  وفــي 
أعـــرب السيد احــمــد مــيــرزا جــواهــري 
ســعــادتــه  عـــن  اإلدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
بافتتاح المبنى الجديد للمستشفى 
لــــيــــتــــوج بـــــذلـــــك ســــيــــرتــــه الــــــزاخــــــرة 
ــي مــجــال  بــــاإلنــــجــــازات الـــمـــشـــرفـــة فــ

الــرعــايــة الــصــحــيــة الــحــديــثــة ولــمــدة 
تــعــلــن  كــيــمــز  ان  وأضـــــــاف  ــا،  عــــامــ  18
عــــن هـــويـــتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
لتؤخذ  هــيــلــث«  »كــيــمــز  تــحــت مسمى 
وخــارج مملكة  داخــل  جميع مراكزها 
البحرين تحت شعار وعالمة تجارية 
موحدة، لتقديم أفضل الخدمات في 
للمواطنين  الصحية  الرعاية  قطاع 

والمقيمين في مملكة البحرين.
أن كيمز  بــالــذكــر  الــجــديــر  ــن  ومـ
في  هندية  بحرينية  شــراكــة  أول  هــو 
مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة الــخــاصــة، 
وفـــق خـــدمـــات طــبــيــة عــالــيــة الــجــودة 
كــوادر طبية وإداريــة من ذوي  وتفاني 
على  ساعدنا  ومــا  والكفاءة,  الخبرة 
المؤسسات  البحرين  داخــل  التوسع 

لنا  الصحة, قدموا  ووزارة  الحكومية 
جميع التسهيالت المطلوبة.

ــه رحـــــــــب الـــســـيـــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــــن جـ
التنفيذي  الرئيس  اهلل  سعد  شريف 
إلى  ــار  وأشـ بالحضور  للمستشفيات 

ملحوظا  نموا  تشهد  هيلث  كيمز  ان 
في الخليج والشرق األوسط والهند، 
مـــع طــاقــم طــبــي مــؤهــل ومـــكـــون من 
مــتــخــصــص،  طــبــيــب   900 مــــن  أكـــثـــر 
فقد تمكن مستشفى كيمز البحرين 

الــخــاص  المستشفى  يصبح  أن  مــن 
الذي يقوم بعالج  المملكة  األول في 
الحاالت القائمة من مرضى فيروس 
كورونا. وتسعى مجموعة مستشفيات 
الطبية  الــتــخــصــصــات  لـــزيـــادة  كــيــمــز 

وواجهة عالجية  القادمة،  الفترة  في 
السياحة  كــفــكــرة  للكثيرين  مفضلة 
العالجية وذلك بسبب شبكة األطباء 
الموجودة بين مجموعة مستشفيات 
تسمح  التي  العالم  أنــحــاء  فــي  كيمز 

لــنــا بـــالـــتـــبـــادل.   وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة 
صحة   بطاقة  هيلث«  »كيمز  أطلقت 
تــقــدم مجموعة  والــتــي  الــســن  لــكــبــار 
من المزايا للمتقاعدين البحرينيين 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 60 عاما 

عن  أعمارهم  تزيد  ممن  والمقيمين 
70 عاما. كما تم اإلعالن عن برنامج 
بــطــاقــة امــتــيــاز لــلــصــحــفــيــيــن وتــوفــر 
لهم مزايا متعددة داخل المستشفى 

وعلى الباقات والعروض الصحية.

ــاء الـــــروســـــيـــــة  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ قــــــالــــــت وكـــــــالـــــــة الــ
أمريكيا -حطم  رائد فضاء  إن  روسكوزموس 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي الــبــقــاء فـــي الــفــضــاء- 
ــــدي فــضــاء روســيــيــن عــــادوا إلـــى األرض  ورائـ
ــاء فـــي وقــــت يــتــصــاعــد الــتــوتــر  ــعــ أمــــس األربــ
الــروســي  الــغــزو  بسبب  والــغــرب  موسكو  بين 
ألوكـــرانـــيـــا. وقـــالـــت الــوكــالــة بــعــد نــشــر صــور 
هــبــوط الــمــركــبــة ســويــوز فــي الــســاعــة 11:28 
فــضــاء  رواد  »طــــاقــــم  جـــريـــنـــتـــش:  بـــتـــوقـــيـــت 
ــون شــكــابــلــروف وبــيــوتــر  ــطـ روســـكـــوزمـــوس أنـ
دوبروف ورائد فضاء ناسا مارك فاندي هاي 
عــادوا إلى األرض«. يعود مــارك فاندي هاي 
جــديــدًا ألطــول  قياسيًا  رقــمــًا  أن سجل  بعد 
 355 بمكوثه  ناسا  من  لرائد  فضائية  رحلة 
يــومــًا عــلــى مــتــن محطة الــفــضــاء الــدولــيــة. 
بيوتر  الفضاء  رائد  فاندي هاي  إلى  وانضم 
الــذي انطلق معه من بايكونور في  دوبــروف 
القياسي  الــرقــم  اآلن  ويــحــمــل   2021 أبــريــل 
ــي فـــي محطة  ــ ــام بــهــا روسـ ــول مــهــمــة قــ ــ ألطـ
ــا الـــرائـــد الــثــالــث فهو  الــفــضــاء الــدولــيــة. أمـ
مدتها  مهمة  أكمل  الــذي  أنطون شكابلروف 
موسكو  بين  العالقات  تــدهــورت  أشــهــر.  ستة 

وواشــنــطــن مــنــذ أن شــن الــكــرمــلــيــن الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا الــشــهــر الــمــاضــي مــا أســفــر عن 
أربــعــة ماليين شخص  وأجــبــر  اآلالف  مقتل 
كــان الفضاء أحد  بــالدهــم.  الــفــرار مــن  على 

مجاالت التعاون القليلة بين روسيا والغرب 
الــتــي لــم تــتــأثــر بــتــداعــيــات ضــم روســيــا شبه 
الــتــوتــر  الـــقـــرم فـــي عـــام 2014، لــكــن  جـــزيـــرة 

يتزايد في هذا المجال أيًضا. 
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ع�ودة رائَدي�ن رو�س�َيين ورائ�د اأمريك�ي اإل�ى الأر�ض

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

اإ�سكانية

أكــــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 
والبنية  التنموية  للمشاريع  الـــوزاريـــة  اللجنة 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خــالــد  الــشــيــخ  التحتية 
الحكومية  األراضـــي  حــقــوق  تطوير  برنامج  ان 
الطموح سوف يساهم في توفير 19 ألف وحدة 
الــذي يواكب  سكنية على مــدى 7 سنوات األمــر 
يتعلق  فيما   2030 االقــتــصــاديــة  البحرين  رؤيـــة 

بقطاع السكن االجتماعي.
ــر  جـــــاء ذلـــــك لـــــدى تـــفـــضـــلـــه، بـــحـــضـــور وزيــ
اإلســكــان بــاســم الــحــمــر، بــرعــايــة لــقــاء مشترك 
أقــيــم صــبــاح الـــثـــالثـــاء الــمــاضــي نــظــمــتــه وزارة 
اإلســكــان وبــنــك اإلســكــان مــع شــركــات التطوير 
برنامج  للتعريف بمشاريع  والمصارف  العقاري 
حضر  كما  الحكومية،  األراضـــي  حقوق  تطوير 
الحكومية  والــجــهــات  الــــوزارات  مــن  عــدد  اللقاء 

ذات العالقة.
األراضــي  برنامج تطوير حقوق  ان  وأضــاف 
الــتــي توفر  الــطــمــوحــة  الــمــبــادرات  يمثل إحـــدى 
الــســكــن بــصــفــة فــوريــة لــيــضــاف إلـــى الــمــبــادرات 
تحقيق  في  كبيرا  نجاحا  التي حققت  األخــرى 

الهدف ذاته.
بين  الــتــعــاون  تــم فيها  الــتــي  الــمــشــاريــع  ان 
لــتــوفــيــر السكن  الــحــكــومــي والـــخـــاص  الــقــطــاع 
لــلــمــواطــنــيــن قـــد حــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــرا وحــلــت 
جزءا كبيرا من مشكلة اإلسكان التي كانت من 
المشكالت التي عرقلت سير البحرين وتطورها 
االجتماعي واالقتصادي فترة طويلة لذلك صار 
وبنفس  الطريق  هــذا  في  المواصلة  المهم  من 
والنجاح حتى يستمر وضع اإلسكان في  الهمة 
من  للمزيد  االســتــقــرار  ويــوفــر  مستمر  تحسن 

المواطنين.

وال�سمنة  ل�ل��س�كري  ج�دي�د  ع�الج 

يدخل مرحلة الختبارات ال�سريرية
العلوم  أكــاديــمــيــة  فــي  العضو  تــوريــنــكــوف،  إيــفــان  الــبــروفــيــســور  كشف 
الـــروســـيـــة، أن عــــالج الــســكــري والــســمــنــة، الــــذي ابــتــكــره عــلــمــاء جــامــعــة 
العام  خــالل  لــلــدواء  السريرية  االخــتــبــارات  مرحلة  سيدخل  فولغوغراد، 
اسم  عليه  أطلق  الــذي  المبتكر،  الـــدواء  عن  البروفيسور  وقــال  الــجــاري. 
»ديــبــيــارون«، إنــه »ال مثيل لــه فــي الــعــالــم«، مضيفا أن تــنــاول هــذا الــدواء 
الــدم، وهو وسيلة تساعد على  الغلوكوز في  يساعد على تطبيع مستوى 
والسمنة.  الغذائي  التمثيل  ومتالزمة  السكري  مرض  عالج  فعالية  رفع 
وبحسب تصريحات تورينكوف لوكالة األنباء الروسية »تاس«، فإنه »يمكن 
وأفاد  المبكرة«.  مراحله  في  السكري  لمرض  مستقل  كعالج  استخدامه 
الــبــروفــيــســور: »هـــذا الــــدواء فــريــد وأصــيــل فــي فئته، ولــيــس لــه مثيل في 
معوية(،  معدية  )هرمونات  اإلنكرتينات  إنتاج  يحفز  الــدواء  هذا  العالم. 
بدورها  التي  الهرمونات  هــذه  إنتاج  يحفز  الطعام،  تناول  بعد  إنــه  حيث 
تحفز إفراز األنسولين، ما يعجل بانتقال السكر إلى األنسجة والحفاظ 
على مستوى طبيعي للسكر في الدم«. وأكد: عندما تعطل هذه اآللية كما 
في النوع الثاني من السكري، حيث ال يوفر إنتاج اإلنكرتينات إفراز الكمية 

الالزمة من األنسولين، يبقى السكر في الدم.

} مقياس لفحص السكر.

} الطائرة الرئاسية السابقة.

} مياه الفيضان في وسط بايرون باي.

عبداملنعم إبراهيم

هل ت�سبح »اإيران« هي الحليف ال�ستراتيجي لأمريكا في المنطقة؟
ما الذي يجعل إيران )تتنمر( في المنطقة وتجعل أمن الخليج في خطر 
دائم؟ في السابق كنا نقول إن سبب ذلك يعود إلى شعور إيران )باألمان( من 
الحمراء(،  )الخطوط  تجاوزها  عند  لها  األمريكي  العسكري  التهديد  زوال 
إيران  القليلة الماضية أكدت أن شعور  لكن مجريات األحداث في السنوات 
)باألمان( من الرد العسكري الرادع ارتقى إلى مستوى شعور إيران بالتماهي 
والتجاوب السياسي األمريكي )وخصوصًا في ظل حكم الحزب الديمقراطي 
وهذا  المنطقة..  في  اإليرانية  االستفزازية  األعمال  مع  وبــايــدن(  أوباما   -
يعني أن )واشنطن( تتطلع إلى أن تحتفظ بعالقات تعاون وتنسيق وتحالف 

مستقبلي مع إيران بعد توقيع صفقة )الملف النووي( اإليراني.
هناك أكثر من مؤشر حول )الدفء السياسي( في العالقات األمريكية 
- اإليــرانــيــة، لــعــل أكــثــرهــا وضــوحــًا هــو رغــبــة الــطــرفــيــن فــي إنــجــاز االتــفــاق 
االقتصادية  والمكاسب  )فيينا(  اإليراني في محادثات  النووي  الملف  حول 
االتفاق  ذلك  وراء  إيران من  التي ستجنيها  و)النووية(  والتجارية  والمالية 

بموافقة أمريكية طبعًا.
المؤشر الثاني يتمثل في تنسيق إيراني – أمريكي )سواء بشكل مباشر 
اليمن  فــي  الــحــوثــيــة  اإلرهــابــيــة  المليشيات  اســتــخــدام  فــي  مــبــاشــر(  غــيــر  أو 
وقــوارب  مسّيرة  وطــائــرات  باليستية  صواريخ  عبر  عسكرية  ضربات  لتوجيه 
مفخخة فــي الــبــحــر األحــمــر والــخــلــيــج الــعــربــي ضــد الــســعــوديــة واإلمــــارات 
وبقية دول الخليج، وقد الحظنا ذلك بشكل واضح في التصعيد العسكري 
واإلمـــارات،  السعودية  فــي  ونفطية  حيوية  منشآت  لضرب  مــؤخــرًا  الحوثي 
والكل يتساءل: من أين جاء )الحوثيون( باإلحداثيات الدقيقة في أهدافها 

وضرباتها في األراضي السعودية واإلماراتية؟!
ــارات، ألن  ــ طــبــعــًا )واشــنــطــن( أرادت تــوجــيــه عــتــاب إلـــى الــســعــوديــة واإلمــ
في  الروسي  النفط  لتعويض  العالمي  النفط  إنتاج  زيــادة  رفضتا  الدولتين 
األسواق العالمية، كما رفضتا اإلنسياق خلف العقوبات األمريكية واألوروبية 
أن  لــم يكن مستغربًا  ولــذلــك  أوكــرانــيــا..  أزمــة  روســيــا بسبب  )الغربية( ضــد 
يصّعد الذراع اإليرانية في اليمن )الحوثيين( مؤخرًا من قصفهم لألراضي 
إيـــران وأمــريــكــا في  الــســعــوديــة، مما يــؤكــد وجـــود تــمــاٍه وتــبــادل مصالح بين 
بين  والتنسيق  التماهي  هذا  إن  يقول  والبعض  األخير،  الحوثي  التصعيد 
في  األهلية  الحرب  عمر  من  طويلة  سنوات  منذ  حــدث  وأمريكا  الحوثيين 

اليمن.
ــران -بـــضـــوء أخــضــر أمــريــكــي- ورقـــة  ــ الــمــؤشــر الــثــالــث هـــو اســتــخــدام إيـ

االدعـــــاءات بــالــخــالفــات الــحــدوديــة )الــبــحــريــة( 
وقد ظهر  والسعودية،  العربي  الخليج  دول  مع 
ذلـــك عــلــى الــســطــح مـــؤخـــرًا حــيــن ادعــــت وزارة 

الخارجية اإليرانية في 26 مارس الجاري »أن حقل )أرش – الدرة( للغاز، هو 
والكويت والسعودية! وأن هناك جزءا منه  إيران  حقل مشترك بين كل من 
الجمهورية  وتحتفظ  والكويت!  إيــران  بين  المحددة  غير  المياه  نطاق  في 

اإلسالمية لنفسها كذلك بالحق في استغالل حقل الغاز«!
 29 فــي  الــصــبــاح(  المحمد  ناصر  )أحــمــد  الكويتي  الخارجية  وزيــر  ورد 
مارس الجاري تأكيده »بأن إيران ليست طرفًا في حقل )أرش – الدرة(، فهو 
الحفر  أعمال  بدء  إعــالن طهران  بعد  وذلــك  كويتي سعودي خالص«،  حقل 
في الحقل قريبًا! بينما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية »أن مشروع تطوير 
حقل )الدرة( من شأنه أن يؤدي إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز 

الطبيعي، باإلضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا«.
لذا، فإنه من غير المستبعد أن يكون هناك تواطؤ إيراني- أمريكي في 
إيران  بين  القاري  بالجرف  المتعلقة  وتلك  الحدودية،  الخالفات  استخدام 
والسعودية والكويت، وربما مع دول خليجية أخرى أيضًا في المستقبل كأحد 
أشكال الضغط األمريكي على دول الخليج العربية، وتحديدًا ضد السعودية 

واإلمارات، بقصد االبتزاز السياسي لدول المنطقة.
وبالتالي، فإننا في المستقبل القريب سوف نشاهد تواطؤات )أمريكية 
صفقة  في  ســواء  الخليج،  دول  مصالح  ضد  عديدة  جبهات  في  إيرانية(   -
وطائراتهم  وصواريخهم  الحوثيين  استخدام  أو  اإليراني(  النووي  )الملف 
الحدودية  الخالفات  إثــارة  وكذلك  واإلمـــارات،  السعودية  إلخضاع  المسيرة 
ومحاولة السيطرة على الجزر النفطية والغازية من ِقبل إيران بضوء أخضر 
ــران( هي  )إيــ تــكــون  )واشــنــطــن( تخطط ألن  أن  أمــريــكــي طــبــعــًا.. مما يعني 
الذين  الخليج  ودول  السعودية  لها مستقباًل، وليس  الحليف االستراتيجي 
خاطئة،  أمريكية  توجهات  وهي  طويلة،  عقودا  التقليديين  حلفاءها  ظلوا 
ألنها سوف تدفع السعودية واإلمارات وبقية دول الخليج العربية لالصطفاف 
دولــيــًا مــع الــمــحــور الــروســي - الصيني ضــد الــمــحــور األمــريــكــي -األوروبــــي 
الغربي، بعد الخروج من األزمة األوكرانية.. وهكذا تكون )واشنطن( خسرت 
أصدقاءها في حسابات سياسية يديرها حاليًا اليسار الليبرالي المراهق في 

البيت األبيض.

لوبيز  أنــدريــس  المكسيكي  الــرئــيــس  ــّول  حـ
التي تبلغ قيمتها 218  الرئاسة السابقة  طائرة 
الزفاف  حفالت  إلقامة  قاعة  إلــى  دوالر  مليون 

والمناسبات.
وقال لوبيز إن الحكومة واجهت مشاكل في 
استخدامها  رفض  التي   787 بوينج  طائرة  بيع 

منذ أن تولى منصبه في عام 2018. 
الطائرة  أنه تم تخصيص  إلى  لوبيز  وأشار 
ــفــــالت الـــــزفـــــاف وأعـــــيـــــاد الـــمـــيـــالد  لـــتـــأجـــيـــر حــ
صعوبة  مــؤكــدًا  للجمهور،  األخــــرى  والــحــفــالت 
بيع الطائرة ألنها شديدة التخصص ومصممة 

بحسب الطلب.

ت��ح��وي��ل ط��ائ��رة رئ��ا���س��ي��ة اإل���ى ق��اع��ة اأف���راح

} الرائد األمريكي محموال إلى الخيمة الطبية بعد الهبوط.

غــمــرت مــيــاه الــفــيــضــانــات خليج بــايــرون بـــاي األســتــرالــي الــمــعــروف 
بشواطئه الخالبة وبسكانه من المشاهير، فيما ضربت عواصف شديدة 
شرق البالد مجددا. وتساقط 300 ملليمتر من األمطار في المنطقة في 
غضون 24 ساعة ما أجبر العديد من المتاجر في وسط بايرون باي على 
الشارع  وكان  المياه.  ارتفاع منسوب  بسبب  الطرق  فيما قطعت  اإلغــالق 
يضم  إذ  بــالــحــيــاة،  مليئا  يــكــون  مــا  عـــادة  والـــذي  المنطقة  فــي  الرئيسي 
على جانبيه مطاعم وحانات ومتاجر مالبس، شبه فارغ وتحول إلى نهر 
بمياه الفيضانات البنية التي يبلغ ارتفاعها مترا. وفي بلدة ألستونفيل 
القريبة، تساقط 420 ملليمترا من األمطار في غضون 24 ساعة. وبحلول 

بعد ظهر األربعاء، صدر 16 أمر إخالء في كل أنحاء المنطقة المتضررة 
وفي  مرتفعة.  مناطق  إلــى  منازلهم  مغادرة  األشخاص  آالف  من  وطلب 
ليسمور التي دمرتها فيضانات قياسية الشهر الماضي، اخُترق سد البلدة 
صباح أمس األربعاء. وقد حّذرت النائبة المحلية جوستين إليوت السكان 
عبر الشبكات االجتماعية من أن صفارات اإلنذار لن تسمع بسبب عطل. 
وكتبت على تويتر »يجب أن تخرجوا اآلن«. وقالت سالي فالنيري صاحبة 
البلدة  فــي  الــمــيــاه  إن منسوب  بــرس  فــرانــس  لــوكــالــة  ليسمور  فــي  شــركــة 
وصل إلى الطابق الثاني من بعض المنازل والشركات، كما حدث الشهر 

الماضي عندما ضربت المنطقة فيضانات قياسية.

الأ�س�ترالي ب�اي  باي�رون  خلي�ج  تغم�ر  الفي�سان�ات  مي�اه 

رجل يكت�سف وفاة ابنه اأثناء م�ساهدته مقطع فيديو على الإنترنت
اكتشف والد صبي يبلغ من العمر 14 عاًما، وفاة ابنه في حادث خالل جولة في أرض المعارض بوالية 
إنه شعر وكأنه أصيب  يارنيل سامبسون،  فلوريدا بعد مشاهدة مقطع فيديو للحادث على اإلنترنت. وقال 
أورالنـــدو، حيث  في  بــارك  آيكون  في  قدًما   430 ارتفاع  من  يسقط  تاير  ابنه  رأى  عندما  معدته«  في  »بشدة 
أن شخًصا  الصبي: »شعرت  والد  وتابع  المؤلمة.  اللقطات  المراهق وهو يتحرر من حزامه في  رؤية  يمكن 
ما ضربني بشدة في بطني. لقد كانت خسارته مؤلمة للغاية، وال يمكن لشيء في الدنيا أن يعوضني عنه، 
وال يمكن للمال أن يعيده إلى الحياة، إنه ألمر محزن، فالمستقبل المشرق لشاب سلب منه في رحلة إلى 

مدينة مالهي«.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16078/pdf/1-Supplime/16078.pdf?fixed8825
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290559
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290579
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  قام 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

بنت  فائقة  ال�شحة  ووزيرة  لل�شحة، 

�شعيد ال�شالح، بح�شور كل من الدكتورة 

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي 

املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

وكيل  املانع  وليد  والدكتور  ال�شحية، 

اإبراهيم  والأ�شتاذ  ال�شحة،  وزارة 

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  النواخذة 

ام�س  �شباح  ميدانية  بزيارة  لل�شحة، 

اإىل   2022 مار�س   30 املوافق  الأربعاء 

م�شروع م�شت�شفى »امللك حمد - الإر�شالية 

الأمريكية« الكائن يف منطقة عايل، وذلك 

املقرر  بامل�شت�شفى  العمل  �شري  ملتابعة 

افتتاحه مع نهاية العام اجلاري 2022.

�شريان  جورج  الدكتور  قام  وقد   

التنفيذي  والرئي�س  الأطباء  رئي�س 

مل�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية بالبحرين، 

املجل�س  رئي�س  باإطالع  الزيارة،  خالل 

ال�شحة  ووزيرة  لل�شحة  الأعلى 

وامل�شوؤولني على اآخر امل�شتجدات املتعلقة 

مب�شروع امل�شت�شفى الذي ي�شكل اأحد اأبرز 

واأهم الإ�شهامات الداعمة للقطاع ال�شحي 

مبملكة البحرين.

ا�شتعرا�س  مت  الزيارة،  اأثناء  ويف 

اأهم املرافق والأق�شام الطبية التي ي�شتمل 

الذي  للم�شت�شفى  اجلديد  املبنى  عليها 

التقنيات  اأ�شاليب  اأحدث  على  يعتمد 

امل�شت�شفى،  مرافق  خمتلف  يف  الرقمية 

الرعاية  م�شتوى  تعزيز  يف  �شي�شهم  ما 

للمر�شى ل�شالح خدمة  املقدمة  ال�شحية 

اأفراد املجتمع البحريني.

 وخالل الزيارة، اأ�شاد رئي�س املجل�س 

احليوي  امل�شروع  بهذا  لل�شحة  الأعلى 

والرعاية  الدعم  يج�شد  الذي  واملتميز 

بقيادة  ال�شامية والروؤى احلكيمة  امللكية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

مب�شاندة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه، مثمًنا  جمل�س 

الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شـــفى  دور 

اأف�شل  تقدمي  يف  العريقـــة  وم�شريتــه 

يف  والعالجية  ال�شحيــة  اخلدمــات 

مملكة البحرين.

اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  د.  اأعلن 

املدير  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

مملكة  اأن  الثقايف  عي�شى  ملركز  التنفيذي 

البحرين حققت اإجناًزا جديًدا على ال�شعيد 

العربي، متثل يف فوز د. �شفاء العلوي مدير 

مبن�شب  باملركز  الوطني  الأر�شيف  اإدارة 

النائب الأول لرئي�س الفرع الإقليمي العربي 

للمجل�س الدويل لالأر�شيف )عربيكا(.

جاء ذلك لدى ح�شوره والوفد املرافق 

العمومية  للجمعية  الدوري  الجتماع 

الوطني  املركز  نظمه  الذي  لـ)عربيكا( 

امللكي  بالديوان  واملحفوظات  للوثائق 

بح�شور  الريا�س،  ال�شعودية  بالعا�شمة 

اأع�شاء الفرع الذين ميثلون مراكز الوثائق 

جرى  اإذ  العربية،  بالدول  والأر�شيفات 

اجلديدة  الدورة  رئا�شة  انتخابات  خاللها 

للفرع. 

د.  تزكية  عن  النتخابات  واأ�شفرت 

الوطني  املركز  عام  مدير  التميمي  في�شل 

ليكون  بال�شعودية  واملحفوظات  للوثائق 

من�شب  اأ�شبح  حني  يف  للفرع،  رئي�ًشا 

النائب الأول من ن�شيب البحرين للدكتورة 

�شفاء العلوي بت�شعة اأ�شوات مقابل اأربعة 

د.  ميثله  الذي  العراق  ل�شالح  اأ�شوات 

الكتب  دار  اإ�شماعيل مدير  اأبواحل�شن  عالء 

ثانًيا  نائًبا  اختري  اإذ  الوطنية،  والوثائق 

د.  بانتخاب  التجديد  مت  بينما  للرئي�س. 

لدار  العامة  الهيئة  رئي�س  حممود  نيفني 

القومية بجمهورية م�شر  الكتب والوثائق 

العربية لتكون اأميًنا عاًما للفرع.
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قام وال�سالح بزيارة م�ست�سفى »امللك حمد - الإر�سالية الأمريكية«.. حممد بن عبدالـله:

دور عريق مل�ست�سـفى الإر�سالية الأمريكية يف تقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية

اجلمعية تقيم موؤمتًرا عن الطفولة والتكنولوجيا يف اأكتوبر

»البحرينية لتنمية الطفولة« ت�ستعد لتنظيم انتخاباتها مبايو املقبل

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

الطفولة  لتنمية  البحرينية 

تقنية  عرب  الدوري  اجتماعه 

برئا�شة  املرئي،  الت�شال 

الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

البحرينية لتنمية الطفولة.

الجتماع  يف  و�شارك 

نائب  احلواج  عبداهلل  الدكتور 

وفوزية  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

والدكتور  ال�شر،  اأمني  املحرو�س 

ح�شن اإبراهيم كمال الأمني املايل، 

وبهيجة  �شهاب،  فوؤاد  والدكتور 

الديلمي، اإذ تدار�س املجل�س عدة 

تتعلق مب�شرية  اأ�شا�شية  حماور 

من  العديد  وناق�س  اجلمعية، 

بها  �شتقوم  التي  امل�شاريع 

اجلمعية.

تطورات  املجل�س  وناق�س 

املبنى  م�شروع  يف  العمل 

واأ�شار  للجمعية،  ال�شتثماري 

حر�س  اإىل  املجل�س  رئي�س 

املوارد  تنمية  على  اجلمعية 

وم�شتمر،  دائم  ب�شكل  املالية 

الدخل  وتنويع وتطوير م�شادر 

جمال  يف  التنموية  مل�شاريعها 

الطفولة يف مملكة البحرين. 

على  املجل�س  اطلع  وقد 

املبنى  يف  العمل  تطورات 

ال�شدد،  هذا  ويف  ال�شتثماري. 

اإىل  تقدم د. ح�شن عبداهلل فخرو 

ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

بال�شكر والتقدير جلهوده الطيبة 

وم�شروعها  اجلمعية  دعم  يف 

يوؤكد  ما  ال�شتثماري،  التنموي 

الطفولة يف  ق�شايا  لكل  رعايته 

مملكة البحرين.

وانطالقا من اهتمام اجلمعية 

اأحد  واعتباره  العلمي  بالبحث 

اأهم الأهداف الرئي�شة التي حتقق 

ر�شالتها، وتعزيزا لهذا التوجه، 

التح�شري  املجل�س  ناق�س  فقد 

والإعداد امل�شبق ملوؤمتر اجلمعية 

القادم الذي �شيكون حتت رعاية 

بعنوان  فخرو،  ح�شن  الدكتور 

والتكنولوجيا..  )الطفولة 

وتقرر  والتحديات(،  الفر�س 

اأكتوبر  �شهر  اإيل  املوؤمتر  تاأجيل 

اجلمعية  تواكب  اإذ   ،2022

واملتعلقة  امل�شتجدة  الق�شايا 

احللول  وتقدمي  بالطفولة، 

املنا�شبة لها. 

واأخذ املجل�س علما با�شتالم 

واأوراق عمل م�شاركة  7 بحوث 

خمتلفة،  جهات  من  املوؤمتر  يف 

من  املزيد  م�شاركة  املتوقع  ومن 

اجلمعية  موؤمتر  يف  البحوث 

القادم.

على  املجل�س  اطلع  كما 

التجهيزات والإعداد لركن يوثق 

بال�شور  مزود  اجلمعية،  تاريخ 

والوثائق يف مبنى اجلمعية مع 

الأع�شاء  جلميع  �شور  ت�شمينه 

املجل�س  ناق�س  اإذ  املوؤ�ش�شني، 

العمل  وخطة  التوثيق  مقرتح 

جانب  ويف  املطلوب.  لجناز 

التعاون  املجل�س  ناق�س  اآخر، 

بني  املجتمعية  وال�شراكة 

الدولية  واجلمعيات  اجلمعية 

املعنية  العاملية  والحتادات 

بالطفولة. 

اإقامة  الإدارة  جمل�س  وقرر 

العمومية  اجلمعية  اجتماع 

املوافق  الأربعاء  يوم  الدوري 

عمل  مع   ،2022 /5 /11

لعمل  الالزمة  للرتتيبات 

ملجل�س  الدورية  النتخابات 

الأع�شاء  ودعوة  الإدارة، 

املطلوبة  امل�شتندات  وجتهيز 

والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من 

املجل�س  ناق�س  اإذ  الجتماعية. 

للجمعية  الواردة  التعاميم 

والتنمية  العمل  وزارة  من 

الجتماعية واملتعلقة بجمع املال 

وامليزانية التقديرية. 

تقدم  اللقاء،  نهاية  ويف 

فخرو  عبداهلل  ح�شن  الدكتور 

لأع�شاء  والتقدير  بال�شكر 

املجل�س حل�شورهم وم�شاركتهم 

اجلمعية،  وفعاليات  اأن�شطة  يف 

وقدم لهم التهاين مبنا�شبة قرب 

املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول 

متمنيا ان يلقاهم بعد اجازة عيد 

الفطر ال�شعيد.

اأع�شاء  اأ�شاد  جانبهم،  من 

ح�شن  الدكتور  بقيادة  املجل�س 

عبداهلل فخرو احلثيثة يف تعزيز 

مكانة اجلمعية، من خالل تبني 

املتميزة  التنموية  امل�شاريع 

وتطوير  لت�شجيع  وامل�شتدامة 

الطفولة  اأدائها يف خدمة ق�شايا 

وخارجها  البحرين  مملكة  يف 

حتت ظل قيادتها الر�شيدة.

البحرين تفوز مبن�سب النائب الأول لرئي�س الفرع العربي للأر�سيف الدويل »عربيكا«

حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة  بن  عبداهلل  العميد  افتتح 

نظمته  والذي  �شعادتي«  »�شحتي  معر�س  املحرق  حمافظة 

اإدارة مدر�شة الب�شيتني الإعدادية للبنات، واأقيم بهدف تعزيز 

الأهداف  �شياق  و�شمن  املدر�شة  طلبة  لدى  ال�شحة  مفهوم 

امل�شرتكة لربنامج املدن ال�شحية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها نائب املحافظ مبعية 

ومب�شاركة  ال�شحية،  املدن  لربنامج  الداخلية  اللجنة  فريق 

ممثل من وزارة الرتبية والتعليم ملدر�شة الب�شيتني الإعدادية 

للبنات، وذلك �شمن زياراته امليدانية للموؤ�ش�شات التعليمية، 

لتعزيز ال�شراكة املجتمعية، حتقيقاً لأهداف اللجنة.

الرتبية والتعليم يف  واأ�شاد نائب املحافظ بجهود وزارة 

حتقيق الأهداف املُ�شرتكة للربنامج، �شاكراً اجلهود التي قامت 

املعر�س  هذا  تنظيم  يف  التعليمي  والكادر  املدر�شة  اإدارة  بها 

التي  املميزة  واأفكارهم  الطلبة  اإبداعات  على  مثنياً  املميز، 

العمل  من  مزيد  متمنياً  �شورة،  باأبهى  املعر�س  هذا  اأظهرت 

لالأن�شطة  كبريا  اهتماًما  تويل  املحافظة  اأن  وموؤكداً  والتقدم، 

الطالبية والتي تهدف لإتاحة الفر�شة للطالب لإبراز مواهبهم 

ت�شهده  واعتزازه مبا  فخره  عن  معرباً  تنميتها،  على  والعمل 

تطور  من  اململكة  يف  التعليمية  واملُوؤ�ش�شات  املدار�س  كافة 

ملحوظ على خُمتلف الأ�شعدة واملُ�شتويات.

نائب حمافظ املحرق يفتتح معر�س

 »�سحتي �سعادتي« وي�سيد بجهود »الرتبية«

واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  التقى 

رئي�س جمل�س اأمناء كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، 

يحيى  دمية  ترتاأ�شه  الرقمي  التعاون  منظمة  من  وفًدا  اأم�س، 

لكلية  التنفيذي  الرئي�س  بح�شور  املنظمة،  عام  اأمني  اليحيى 

بوليتكنك البحرين.

التعاون  منظمة  واأهداف  عمل  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومت   

الرقمي، ودور مملكة البحرين كع�شو موؤ�ش�س باملنظمة، ومناق�شة 

التعاون بني كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( ومنظمة 

وبناء  والتجارب  اخلربات  تبادل  خالل  من  الرقمي  التعاون 

القدرات والربامج التدريبية يف جمال التعاون الرقمي.

اإ�شراع  املنظمة يف  دور  ا�شتعرا�س  الجتماع  كما مت خالل   

من  الرقمي  التحول  عجلة  ودفع  الرقمي  القت�شاد  منو  وترية 

خالل اأع�شائها. واأ�شاد الوزير بدور منظمة التعاون الرقمي منذ 

اأول منظمة دولية معنية  العام 2020 باعتبارها  تاأ�شي�شها يف 

من  للجميع  رقمي  م�شتقبل  لتحقيق  ترمي  الرقمي،  بالقت�شاد 

القت�شاد  وتنمية  الأعمال،  ورواد  وال�شباب،  املراأة  متكني  خالل 

الرقمي عرب حتقيق قفزات تنموية قائمة على البتكار.

ومن جانبها، اأعربت دمية اليحيى عن تقديرها حلر�س كلية 

البحرين التقنية على التعاون والتن�شيق مع املنظمة، متطلعة اىل 

تعزيز وتطوير التعاون بني اجلانبني.

وزير »الكهرباء« يبحث اأدوار

 البحرين مبنظمة التعاون الرقمي

اتفاقية  »متكني«  العمل  �شندوق  وقع 

للتنمية  البحرين  بنك  من  كل  مع  تعاون 

احللول  لتقدمي  املتحد  الأهلي  والبنك 

التمويلية ب�شكل يتوافق مع اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية، وذلك يف اإطار حزمة الربامج التي 

ال�شرتاتيجية  من  كجزء  موؤخًرا  طرحها  مت 

اجلديدة، والتي تركز على زيادة الإنتاجية 

اأهداف  مع  يتوافق  مبا  القت�شادي  والأثر 

اخلطة الوطنية للتعايف القت�شادي. 

وبهذه املنا�شبة، اأعرب الرئي�س التنفيذي 

ترحيبه  عن  لـ»متكني« ح�شني حممد رجب 

بتو�شيع ال�شراكة مع القطاع امل�شريف بهدف 

التمويل  قاعدة  وزيادة  القت�شاد  منو  دعم 

قائالً:  �شّرح  اإذ  للموؤ�ش�شات،  الئتماين 

التزامنا بالدور املحوري الذي  »انطالًقا من 

موؤ�ش�شات  ومنو  تطور  لدعم  متكني  تقّدمه 

القت�شاد  يف  وم�شاهمتها  اخلا�س  القطاع 

الوطني، نعمل على عقد العديد من ال�شراكات 

البحرين،  مملكة  يف  املالية  املوؤ�ش�شات  مع 

بهدف تقدمي احللول التمويلية كجزء اأ�شا�شي 

طرحتها  التي  اجلديدة  الربامج  حزمة  من 

ال�شوق  ملتغريات  ا�شتجابًة  موؤخًرا  متكني 

التعايف  خطة  مع  ومتا�شًيا  واحتياجاته، 

القت�شادي الهادفة اإىل تعزيز منو القت�شاد 

الوطني«.

ال�شنوات  مدى  على  متكني  اأ�شهمت  اإذ 

موؤ�ش�شة   9000 يقارب  ما  بدعم  ال�شابقة 

القيمة  وو�شلت  التمويل  برامج  خالل  من 

 700 على  يزيد  ما  للتمويل  الإجمالية 

رائدة.  بنوك   9 مع  بالتعاون  دينار  مليون 

و�شتوا�شل متكني �شعيها يف تطوير �شراكات 

التمويلية  احللول  لتقدمي  ا�شرتاتيجية 

البحرين.  يف  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ش�شات 

حيث توفر هذه ال�شراكات خيارات متنوعة 

وال�شركات  النا�شئة  للم�شاريع  التمويل  من 

الدعم التي مت الإعالن  القائمة �شمن برامج 

م�شروعك«  »ابداأ  برنامج  مثل  موؤخًرا،  عنها 

و»برنامج منو الأعمال« وبرنامج »التحول 

الرقمي« وبرنامج »ريادات« اخلا�س بتمويل 

م�شاريع �شيدات الأعمال البحرينيات. 

التوقيع مع بنكني يف املرحلة الأوىل واتفاقيات مع بنوك اأخرى قريًبا.. »متكني«:

البدء يف طرح برامج متويل املوؤ�س�سات بال�سراكة مع القطاع امل�سريف

خالل توقيع االتفاقية

وزير ال�سناعة يجري مباحثات

 ثنائية مع وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي

على هام�س الزيارة الر�شمية اإىل دولة اإ�شرائيل، اجتمع 

اإدارة  رئي�س جمل�س  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س زايد بن را�شد الزياين 

مع وزير ال�شياحة الإ�شرائيلي يوئيل رازفوزوف، بح�شور 

البحرين  مملكة  �شفري  اجلالهمة  يو�شف  بن  خالد  ال�شفري 

البحرين  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  اإ�شرائيل،  دولة  لدى 

ونائب  قائدي،  علي  نا�شر  الدكتور  واملعار�س  لل�شياحة 

رئي�س البعثة الدبلوما�شية يف تل ابيب عبدالكرمي اإبراهيم 

الأن�شاري، جرى خالله بحث تعزيز اأطر التعاون ال�شياحي 

بني مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل يف اإطار احلر�س على 

يعود  ومبا  املجالت،  خمتلف  يف  العالقات  جممل  تعزيز 

بالنفع والنماء على البلدين.

التبادل  زيادة  اآليات  بحث  اللقاء  خالل  جرى  كما 

ال�شياحي بني البلدين من خالل الرتويج ال�شياحي املتبادل، 

�شناعة  تطوير  يف  للتعاون  دائمة  اآلية  و�شع  اإىل  اإ�شافة 

اأحدث  وتبني  والتجارب  اخلربات  وتبادل  ال�شياحة 

بتطوير  ال�شلة  ذات  العاملية، خا�شة  واملعايري  التوجهات 

يف  احلديثة  التكنولوجيا  وا�شتخدام  ال�شياحية،  املنتجات 

ال�شياحة، و�شمان تنمية وا�شتدامة القطاع ال�شياحي.

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  قام 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

بنت  فائقة  ال�شحة  ووزيرة  لل�شحة، 

�شعيد ال�شالح، بح�شور كل من الدكتورة 

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي 

املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

وكيل  املانع  وليد  والدكتور  ال�شحية، 

اإبراهيم  والأ�شتاذ  ال�شحة،  وزارة 

الأعلى  للمجل�س  العام  الأمني  النواخذة 

ام�س  �شباح  ميدانية  بزيارة  لل�شحة، 

اإىل   2022 مار�س   30 املوافق  الأربعاء 

م�شروع م�شت�شفى »امللك حمد - الإر�شالية 

الأمريكية« الكائن يف منطقة عايل، وذلك 

املقرر  بامل�شت�شفى  العمل  �شري  ملتابعة 

افتتاحه مع نهاية العام اجلاري 2022.

�شريان  جورج  الدكتور  قام  وقد   

التنفيذي  والرئي�س  الأطباء  رئي�س 

مل�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية بالبحرين، 

املجل�س  رئي�س  باإطالع  الزيارة،  خالل 

ال�شحة  ووزيرة  لل�شحة  الأعلى 

وامل�شوؤولني على اآخر امل�شتجدات املتعلقة 

مب�شروع امل�شت�شفى الذي ي�شكل اأحد اأبرز 

واأهم الإ�شهامات الداعمة للقطاع ال�شحي 

مبملكة البحرين.

ا�شتعرا�س  مت  الزيارة،  اأثناء  ويف 

اأهم املرافق والأق�شام الطبية التي ي�شتمل 

الذي  للم�شت�شفى  اجلديد  املبنى  عليها 

التقنيات  اأ�شاليب  اأحدث  على  يعتمد 

امل�شت�شفى،  مرافق  خمتلف  يف  الرقمية 

الرعاية  م�شتوى  تعزيز  يف  �شي�شهم  ما 

للمر�شى ل�شالح خدمة  املقدمة  ال�شحية 

اأفراد املجتمع البحريني.

 وخالل الزيارة، اأ�شاد رئي�س املجل�س 

احليوي  امل�شروع  بهذا  لل�شحة  الأعلى 

والرعاية  الدعم  يج�شد  الذي  واملتميز 

بقيادة  ال�شامية والروؤى احلكيمة  امللكية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

مب�شاندة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه، مثمًنا  جمل�س 

الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شـــفى  دور 

اأف�شل  تقدمي  يف  العريقـــة  وم�شريتــه 

يف  والعالجية  ال�شحيــة  اخلدمــات 

مملكة البحرين.

اآل  خليفة  بن  خالد  ال�شيخ  د.  اأعلن 

املدير  الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

مملكة  اأن  الثقايف  عي�شى  ملركز  التنفيذي 

البحرين حققت اإجناًزا جديًدا على ال�شعيد 

العربي، متثل يف فوز د. �شفاء العلوي مدير 

مبن�شب  باملركز  الوطني  الأر�شيف  اإدارة 

النائب الأول لرئي�س الفرع الإقليمي العربي 

للمجل�س الدويل لالأر�شيف )عربيكا(.

جاء ذلك لدى ح�شوره والوفد املرافق 

العمومية  للجمعية  الدوري  الجتماع 

الوطني  املركز  نظمه  الذي  لـ)عربيكا( 

امللكي  بالديوان  واملحفوظات  للوثائق 

بح�شور  الريا�س،  ال�شعودية  بالعا�شمة 

اأع�شاء الفرع الذين ميثلون مراكز الوثائق 

جرى  اإذ  العربية،  بالدول  والأر�شيفات 

اجلديدة  الدورة  رئا�شة  انتخابات  خاللها 

للفرع. 

د.  تزكية  عن  النتخابات  واأ�شفرت 

الوطني  املركز  عام  مدير  التميمي  في�شل 

ليكون  بال�شعودية  واملحفوظات  للوثائق 

من�شب  اأ�شبح  حني  يف  للفرع،  رئي�ًشا 

النائب الأول من ن�شيب البحرين للدكتورة 

�شفاء العلوي بت�شعة اأ�شوات مقابل اأربعة 

د.  ميثله  الذي  العراق  ل�شالح  اأ�شوات 

الكتب  دار  اإ�شماعيل مدير  اأبواحل�شن  عالء 

ثانًيا  نائًبا  اختري  اإذ  الوطنية،  والوثائق 

د.  بانتخاب  التجديد  مت  بينما  للرئي�س. 

لدار  العامة  الهيئة  رئي�س  حممود  نيفني 

القومية بجمهورية م�شر  الكتب والوثائق 

العربية لتكون اأميًنا عاًما للفرع.
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قام وال�سالح بزيارة م�ست�سفى »امللك حمد - الإر�سالية الأمريكية«.. حممد بن عبدالـله:

دور عريق مل�ست�سـفى الإر�سالية الأمريكية يف تقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سحية

اجلمعية تقيم موؤمتًرا عن الطفولة والتكنولوجيا يف اأكتوبر

»البحرينية لتنمية الطفولة« ت�ستعد لتنظيم انتخاباتها مبايو املقبل

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  عقد 

الطفولة  لتنمية  البحرينية 

تقنية  عرب  الدوري  اجتماعه 

برئا�شة  املرئي،  الت�شال 

الدكتور ح�شن بن عبداهلل فخرو 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

البحرينية لتنمية الطفولة.

الجتماع  يف  و�شارك 

نائب  احلواج  عبداهلل  الدكتور 

وفوزية  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

والدكتور  ال�شر،  اأمني  املحرو�س 

ح�شن اإبراهيم كمال الأمني املايل، 

وبهيجة  �شهاب،  فوؤاد  والدكتور 

الديلمي، اإذ تدار�س املجل�س عدة 

تتعلق مب�شرية  اأ�شا�شية  حماور 

من  العديد  وناق�س  اجلمعية، 

بها  �شتقوم  التي  امل�شاريع 

اجلمعية.

تطورات  املجل�س  وناق�س 

املبنى  م�شروع  يف  العمل 

واأ�شار  للجمعية،  ال�شتثماري 

حر�س  اإىل  املجل�س  رئي�س 

املوارد  تنمية  على  اجلمعية 

وم�شتمر،  دائم  ب�شكل  املالية 

الدخل  وتنويع وتطوير م�شادر 

جمال  يف  التنموية  مل�شاريعها 

الطفولة يف مملكة البحرين. 

على  املجل�س  اطلع  وقد 

املبنى  يف  العمل  تطورات 

ال�شدد،  هذا  ويف  ال�شتثماري. 

اإىل  تقدم د. ح�شن عبداهلل فخرو 

ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

بال�شكر والتقدير جلهوده الطيبة 

وم�شروعها  اجلمعية  دعم  يف 

يوؤكد  ما  ال�شتثماري،  التنموي 

الطفولة يف  ق�شايا  لكل  رعايته 

مملكة البحرين.

وانطالقا من اهتمام اجلمعية 

اأحد  واعتباره  العلمي  بالبحث 

اأهم الأهداف الرئي�شة التي حتقق 

ر�شالتها، وتعزيزا لهذا التوجه، 

التح�شري  املجل�س  ناق�س  فقد 

والإعداد امل�شبق ملوؤمتر اجلمعية 

القادم الذي �شيكون حتت رعاية 

بعنوان  فخرو،  ح�شن  الدكتور 

والتكنولوجيا..  )الطفولة 

وتقرر  والتحديات(،  الفر�س 

اأكتوبر  �شهر  اإيل  املوؤمتر  تاأجيل 

اجلمعية  تواكب  اإذ   ،2022

واملتعلقة  امل�شتجدة  الق�شايا 

احللول  وتقدمي  بالطفولة، 

املنا�شبة لها. 

واأخذ املجل�س علما با�شتالم 

واأوراق عمل م�شاركة  7 بحوث 

خمتلفة،  جهات  من  املوؤمتر  يف 

من  املزيد  م�شاركة  املتوقع  ومن 

اجلمعية  موؤمتر  يف  البحوث 

القادم.

على  املجل�س  اطلع  كما 

التجهيزات والإعداد لركن يوثق 

بال�شور  مزود  اجلمعية،  تاريخ 

والوثائق يف مبنى اجلمعية مع 

الأع�شاء  جلميع  �شور  ت�شمينه 

املجل�س  ناق�س  اإذ  املوؤ�ش�شني، 

العمل  وخطة  التوثيق  مقرتح 

جانب  ويف  املطلوب.  لجناز 

التعاون  املجل�س  ناق�س  اآخر، 

بني  املجتمعية  وال�شراكة 

الدولية  واجلمعيات  اجلمعية 

املعنية  العاملية  والحتادات 

بالطفولة. 

اإقامة  الإدارة  جمل�س  وقرر 

العمومية  اجلمعية  اجتماع 

املوافق  الأربعاء  يوم  الدوري 

عمل  مع   ،2022 /5 /11

لعمل  الالزمة  للرتتيبات 

ملجل�س  الدورية  النتخابات 

الأع�شاء  ودعوة  الإدارة، 

املطلوبة  امل�شتندات  وجتهيز 

والتنمية  العمل  وزارة  قبل  من 

املجل�س  ناق�س  اإذ  الجتماعية. 

للجمعية  الواردة  التعاميم 

والتنمية  العمل  وزارة  من 

الجتماعية واملتعلقة بجمع املال 

وامليزانية التقديرية. 

تقدم  اللقاء،  نهاية  ويف 

فخرو  عبداهلل  ح�شن  الدكتور 

لأع�شاء  والتقدير  بال�شكر 

املجل�س حل�شورهم وم�شاركتهم 

اجلمعية،  وفعاليات  اأن�شطة  يف 

وقدم لهم التهاين مبنا�شبة قرب 

املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول 

متمنيا ان يلقاهم بعد اجازة عيد 

الفطر ال�شعيد.

اأع�شاء  اأ�شاد  جانبهم،  من 

ح�شن  الدكتور  بقيادة  املجل�س 

عبداهلل فخرو احلثيثة يف تعزيز 

مكانة اجلمعية، من خالل تبني 

املتميزة  التنموية  امل�شاريع 

وتطوير  لت�شجيع  وامل�شتدامة 

الطفولة  اأدائها يف خدمة ق�شايا 

وخارجها  البحرين  مملكة  يف 

حتت ظل قيادتها الر�شيدة.

البحرين تفوز مبن�سب النائب الأول لرئي�س الفرع العربي للأر�سيف الدويل »عربيكا«

حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة  بن  عبداهلل  العميد  افتتح 

نظمته  والذي  �شعادتي«  »�شحتي  معر�س  املحرق  حمافظة 

اإدارة مدر�شة الب�شيتني الإعدادية للبنات، واأقيم بهدف تعزيز 

الأهداف  �شياق  و�شمن  املدر�شة  طلبة  لدى  ال�شحة  مفهوم 

امل�شرتكة لربنامج املدن ال�شحية.

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها نائب املحافظ مبعية 

ومب�شاركة  ال�شحية،  املدن  لربنامج  الداخلية  اللجنة  فريق 

ممثل من وزارة الرتبية والتعليم ملدر�شة الب�شيتني الإعدادية 

للبنات، وذلك �شمن زياراته امليدانية للموؤ�ش�شات التعليمية، 

لتعزيز ال�شراكة املجتمعية، حتقيقاً لأهداف اللجنة.

الرتبية والتعليم يف  واأ�شاد نائب املحافظ بجهود وزارة 

حتقيق الأهداف املُ�شرتكة للربنامج، �شاكراً اجلهود التي قامت 

املعر�س  هذا  تنظيم  يف  التعليمي  والكادر  املدر�شة  اإدارة  بها 

التي  املميزة  واأفكارهم  الطلبة  اإبداعات  على  مثنياً  املميز، 

العمل  من  مزيد  متمنياً  �شورة،  باأبهى  املعر�س  هذا  اأظهرت 

لالأن�شطة  كبريا  اهتماًما  تويل  املحافظة  اأن  وموؤكداً  والتقدم، 

الطالبية والتي تهدف لإتاحة الفر�شة للطالب لإبراز مواهبهم 

ت�شهده  واعتزازه مبا  فخره  عن  معرباً  تنميتها،  على  والعمل 

تطور  من  اململكة  يف  التعليمية  واملُوؤ�ش�شات  املدار�س  كافة 

ملحوظ على خُمتلف الأ�شعدة واملُ�شتويات.

نائب حمافظ املحرق يفتتح معر�س

 »�سحتي �سعادتي« وي�سيد بجهود »الرتبية«

واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  املبارك  نا�شر  بن  وائل  التقى 

رئي�س جمل�س اأمناء كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، 

يحيى  دمية  ترتاأ�شه  الرقمي  التعاون  منظمة  من  وفًدا  اأم�س، 

لكلية  التنفيذي  الرئي�س  بح�شور  املنظمة،  عام  اأمني  اليحيى 

بوليتكنك البحرين.

التعاون  منظمة  واأهداف  عمل  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومت   

الرقمي، ودور مملكة البحرين كع�شو موؤ�ش�س باملنظمة، ومناق�شة 

التعاون بني كلية البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين( ومنظمة 

وبناء  والتجارب  اخلربات  تبادل  خالل  من  الرقمي  التعاون 

القدرات والربامج التدريبية يف جمال التعاون الرقمي.

اإ�شراع  املنظمة يف  دور  ا�شتعرا�س  الجتماع  كما مت خالل   

من  الرقمي  التحول  عجلة  ودفع  الرقمي  القت�شاد  منو  وترية 

خالل اأع�شائها. واأ�شاد الوزير بدور منظمة التعاون الرقمي منذ 

اأول منظمة دولية معنية  العام 2020 باعتبارها  تاأ�شي�شها يف 

من  للجميع  رقمي  م�شتقبل  لتحقيق  ترمي  الرقمي،  بالقت�شاد 

القت�شاد  وتنمية  الأعمال،  ورواد  وال�شباب،  املراأة  متكني  خالل 

الرقمي عرب حتقيق قفزات تنموية قائمة على البتكار.

ومن جانبها، اأعربت دمية اليحيى عن تقديرها حلر�س كلية 

البحرين التقنية على التعاون والتن�شيق مع املنظمة، متطلعة اىل 

تعزيز وتطوير التعاون بني اجلانبني.

وزير »الكهرباء« يبحث اأدوار

 البحرين مبنظمة التعاون الرقمي

اتفاقية  »متكني«  العمل  �شندوق  وقع 

للتنمية  البحرين  بنك  من  كل  مع  تعاون 

احللول  لتقدمي  املتحد  الأهلي  والبنك 

التمويلية ب�شكل يتوافق مع اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية، وذلك يف اإطار حزمة الربامج التي 

ال�شرتاتيجية  من  كجزء  موؤخًرا  طرحها  مت 

اجلديدة، والتي تركز على زيادة الإنتاجية 

اأهداف  مع  يتوافق  مبا  القت�شادي  والأثر 

اخلطة الوطنية للتعايف القت�شادي. 

وبهذه املنا�شبة، اأعرب الرئي�س التنفيذي 

ترحيبه  عن  لـ»متكني« ح�شني حممد رجب 

بتو�شيع ال�شراكة مع القطاع امل�شريف بهدف 

التمويل  قاعدة  وزيادة  القت�شاد  منو  دعم 

قائالً:  �شّرح  اإذ  للموؤ�ش�شات،  الئتماين 

التزامنا بالدور املحوري الذي  »انطالًقا من 

موؤ�ش�شات  ومنو  تطور  لدعم  متكني  تقّدمه 

القت�شاد  يف  وم�شاهمتها  اخلا�س  القطاع 

الوطني، نعمل على عقد العديد من ال�شراكات 

البحرين،  مملكة  يف  املالية  املوؤ�ش�شات  مع 

بهدف تقدمي احللول التمويلية كجزء اأ�شا�شي 

طرحتها  التي  اجلديدة  الربامج  حزمة  من 

ال�شوق  ملتغريات  ا�شتجابًة  موؤخًرا  متكني 

التعايف  خطة  مع  ومتا�شًيا  واحتياجاته، 

القت�شادي الهادفة اإىل تعزيز منو القت�شاد 

الوطني«.

ال�شنوات  مدى  على  متكني  اأ�شهمت  اإذ 

موؤ�ش�شة   9000 يقارب  ما  بدعم  ال�شابقة 

القيمة  وو�شلت  التمويل  برامج  خالل  من 

 700 على  يزيد  ما  للتمويل  الإجمالية 

رائدة.  بنوك   9 مع  بالتعاون  دينار  مليون 

و�شتوا�شل متكني �شعيها يف تطوير �شراكات 

التمويلية  احللول  لتقدمي  ا�شرتاتيجية 

البحرين.  يف  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ش�شات 

حيث توفر هذه ال�شراكات خيارات متنوعة 

وال�شركات  النا�شئة  للم�شاريع  التمويل  من 

الدعم التي مت الإعالن  القائمة �شمن برامج 

م�شروعك«  »ابداأ  برنامج  مثل  موؤخًرا،  عنها 

و»برنامج منو الأعمال« وبرنامج »التحول 

الرقمي« وبرنامج »ريادات« اخلا�س بتمويل 

م�شاريع �شيدات الأعمال البحرينيات. 

التوقيع مع بنكني يف املرحلة الأوىل واتفاقيات مع بنوك اأخرى قريًبا.. »متكني«:

البدء يف طرح برامج متويل املوؤ�س�سات بال�سراكة مع القطاع امل�سريف

خالل توقيع االتفاقية

وزير ال�سناعة يجري مباحثات

 ثنائية مع وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي

على هام�س الزيارة الر�شمية اإىل دولة اإ�شرائيل، اجتمع 

اإدارة  رئي�س جمل�س  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س زايد بن را�شد الزياين 

مع وزير ال�شياحة الإ�شرائيلي يوئيل رازفوزوف، بح�شور 

البحرين  مملكة  �شفري  اجلالهمة  يو�شف  بن  خالد  ال�شفري 

البحرين  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  اإ�شرائيل،  دولة  لدى 

ونائب  قائدي،  علي  نا�شر  الدكتور  واملعار�س  لل�شياحة 

رئي�س البعثة الدبلوما�شية يف تل ابيب عبدالكرمي اإبراهيم 

الأن�شاري، جرى خالله بحث تعزيز اأطر التعاون ال�شياحي 

بني مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل يف اإطار احلر�س على 

يعود  ومبا  املجالت،  خمتلف  يف  العالقات  جممل  تعزيز 

بالنفع والنماء على البلدين.

التبادل  زيادة  اآليات  بحث  اللقاء  خالل  جرى  كما 

ال�شياحي بني البلدين من خالل الرتويج ال�شياحي املتبادل، 

�شناعة  تطوير  يف  للتعاون  دائمة  اآلية  و�شع  اإىل  اإ�شافة 

اأحدث  وتبني  والتجارب  اخلربات  وتبادل  ال�شياحة 

بتطوير  ال�شلة  ذات  العاملية، خا�شة  واملعايري  التوجهات 

يف  احلديثة  التكنولوجيا  وا�شتخدام  ال�شياحية،  املنتجات 

ال�شياحة، و�شمان تنمية وا�شتدامة القطاع ال�شياحي.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12045/pdf/INAF_20220331012315584.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954761/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954759/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  12

Link

P  24

Link

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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رم�ضان على الأبواب.. املطلوب اإجراءات وا�ضحة 

ورقابة �ضارمة ملنع انفالت الأ�ضعار.

الذي  القرار  هذا  واأخالقي  واإن�ضاين  حكيم  قرار 

اتخذته قيادة قوات دعم ال�ضرعية اليمنية بوقف اإطالق 

النار يف اليمن، لتهيئة الأجواء املنا�ضبة للمحادثات اليمنية 

اليمنية التي انطلقت يف الريا�ض بناًء على دعوة الأمني العام 

ملجل�ض التعاون اخلليجي ملناق�ضة �ضبل حل الأزمة اليمنية.

Thursday 31st March 2022 - No. 12045 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

لربج  الر�شمي  الفتتاح   -  1889

ايفل.

تايتنك  �شفينة  بناء  بدء   -  1909

ال�شهرية.

جمه�رية  م�ؤ�ش�ص  اإعدام   -  1947

مهاباد قا�شي حممد.

جندي  اآخر  ان�شحاب   -  1979

واإعالن  مالطة،  جزيرة  من  بريطاين 

ا�شتقالل اجلزيرة.

ي�ش�ت�ن  اجل�رجي�ن   -  1991

الحتاد  عن  ج�رجيا  انف�شال  ل�شالح 

ال�ش�فيتي.

�ش�ر  تن�شر  نيت�شر  جملة   -  1994

لأو�شرتال�بيثيك��ص  كاملة  لأول جمجمة 

اأفاريني�شي�ص.

الق�ات  ان�شحاب  بدء   -  2009

�شت  بعد  العراق  من  ر�شمًيا  الربيطانية 

�شن�ات من وج�دها يف جن�ب العراق.

الفرن�شي  ال�زراء  رئي�ص    -  2014

من�شبه  من  ي�شتقيل  اأيرولت  مارك  جان 

ال�شرتاكي  للحزب  الكبري  الرتاجع  بعد 

اأمام  البلدية  النتخابات  يف  احلاكم 

الأحزاب اليمينية واأبرزها الحتاد من اأجل 

الداخلية  وزير  وتعيني  �شعبية،  حركة 

مان�ال فال�ص رئي�ًشا لل�زراء.

العربية  القمة  انعقاد   -  2019

الثالثني يف ت�ن�ص العا�شمة.

حديقة  ل�حة  �شرقة   -  2020

الق�شي�ص يف ني�نيني للر�شام العاملي فان 

ج�خ يف ي�م ميالده، من متحف �شينجر 

لرين يف مدينة لرين يف �شمايل ه�لندا.

ال��������ذك��������اء اال������س�����ط�����ن�����اع�����ي ي�����ت�����ن�����ّب�����اأ ب�����������س�����رط�����ان ال�����ق�����ول�����ون

الباحثني  من  فريق  ابتكر 

منظ�مة  املتحدة  ال�ليات  يف 

ميكنها  ال�شطناعي  للذكاء 

الإ�شابة  باحتمالت  التنب�ؤ 

وامل�شتقيم  الق�ل�ن  ب�شرطان 

لدى البالغني.

التي  الدرا�شة  اإطار  ويف 

العلمية  الدورية  اأوردتها 

طّ�ر  ال�شهر،  هذا  وان«  »بل��ص 

ولية  بجامعة  البحثي  الفريق 

رئا�شة  الأمريكية، حتت  اأوهاي� 

منظ�مة  ح�شني،  ه�شام  الباحث 

الذكاء  بتقنيات  تعمل  للتنب�ؤ 

حتليل  وت�شتطيع  ال�شطناعي، 

الإلكرتونية  ال�شحية  ال�شجالت 

باحتمالت  للتنب�ؤ  للمر�شى 

الق�ل�ن  ب�شرطان  اإ�شابتهم 

الفئة  يف  وذلك  وامل�شتقيم، 

العمرية من 35 اإىل 50 عاًما.

الدرا�شة  فريق  واأكد 

اأوردها  ت�شريحات،  يف 

»ميديكال  الإلكرتوين  امل�قع 

املنظ�مة  جتربة  اإك�شربي�ص«، 

ا  �شخ�شً  3116 على  اجلديدة 

اأن  البحثي  الفريق  وذكر  بالًغا. 

ا�شتطاعت  اجلديدة  املنظ�مة 

الإ�شابة  باحتمالت  التنب�ؤ 

وامل�شتقيم  الق�ل�ن  ب�شرطان 

ال��شائل املعم�ل  اأعلى من  بدقة 

بها يف ال�قت احلايل.

النجم برو�س ويلي�س يعتزل التمثيل بعد فقدان القدرة على الكالم

اأن  الأربعاء،  اأم�ص  ويلي�ص،  برو�ص  ال�شينمائي  النجم  عائلة  اأعلنت 

ب�شبب  التمثيل؛  �شيعتزل  عاًما  العمر 67  من  البالغ  احلركة  اأفالم  بطل 

»م�شاكل �شحية« اأبرزها فقدانه القدرة على الكالم.

واأفادت العائلة يف من�ش�ر عرب »اإن�شتغرام« باأن »برو�ص عانى بع�ص 

امل�شاكل ال�شحية، وتبنّي من ت�شخي�ص و�شعه اأخرًيا اأنه م�شاب مبر�ص 

احلب�شة )اأي فقدان القدرة على الكالم(، ما ي�ؤثر على قدراته الإدراكية«.

واأ�شافت عائلة بطل �شل�شلة اأفالم »داي هارد«: »لذلك، وبعد درا�شة 

متاأنية، يتنّحى برو�ص عن هذه املهنة التي كانت تعني له الكثري«.

ويلي�ص،  هيمنغ  اإميا  احلالية  ويلي�ص  زوجة  ت�قيع  املن�ش�ر  وحمل 

وتال�ل  و�شكاوت  رومر  واأبنائه  م�ر،  دميي  املمثلة  ال�شابقة  وزوجته 

ومابيل واإيفلني.

وتابعت العائلة يف املن�ش�ر »اإنها مرحلة �شعبة حًقا لعائلتنا، ونحن 

نقّدر ب�شدة ا�شتمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم«.

وكتبت:  ق�ية«.  عائلية  »ك�حدة  ال��شع  هذا  ت�اجه  اأنها  واأكدت 

اإليكم،  بالن�شبة  يعنيه  ما  مقدار  لأننا نعرف  به  املعجبني  اإ�شراك  »�شئنا 

وكذلك ما تعن�نه بالن�شبة اإليه«.

هنّاأت �ضمرية �ضعيد منتخب املغرب للتاأهل لكاأ�ض العامل بعد فوزه برباعية على منتخب الكونغو الدميقراطية مقابل هدف.

»ال�سحة«: ت�سجيل 860 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 1073 حالة

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

6496 الي�م الأربعاء امل�افق 30 مار�ص 2022، اأظهرت 

 1073 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   860 ت�شجيل 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

اإىل 545100.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 7180 حالة، 

منها 21 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و5 حالة يف 

العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12045/pdf/INAF_20220331012315584.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/954765/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تحت رعاية زين بنت خالد 

 المبرة الخليفية تحتفي 
بمرور 10 سنوات على إطالق مبادراتها

أيمن شكل «

بمناس��بة 10 س��نوات على إطالقها، احتفت المبرة 
الخليفية تحت رعاية س��مو الش��يخة زين بنت خالد 
بن عبداهلل آل خليفة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
»إم كي��ه اف« للخدمات اإللكترونية، بإطالق مس��ار 

الغد لمشروعات المبرة.
وف��ي تصريح عل��ى هام��ش الفعالية أكدت س��مو 
الش��يخة زي��ن على ح��رص المب��رة الخليفي��ة منذ 
إنش��ائها قب��ل 10 س��نوات عل��ى تقدي��م البرام��ج 
البحرين��ي  المجتم��ع  تخ��دم  الت��ي  والمب��ادرات 
والمواطن، وخاصة فئة الش��باب، الفتة إلى س��عي 
المؤسس��ة لتقديم برامج متمي��زة تعتمد األدوات 
الالزمة وتوفر البيئة المناسبة للشباب ليتمكن من 

تحقيق طموحاته وأهدافه وخدمة بلده. 
ونوهت س��مو الش��يخة زين بصندوق سمو الشيخة 
م��وزة بنت حم��د آل خليفة والذي اس��تطاع تقديم 
عدة مب��ادرات وحقق إنجازات من��ذ إطالقه في عام 
2011، بتوجه من كريم��ات المغفور لها بإذن اهلل 
تعالى، حيث يهدف الصندوق لتقديم أعمال خيرية 
وإنس��انية تمس احتياج��ات الن��اس ومتطلباتهم 

بحيث يعود نفعها على المجتمع البحريني.
وأش��ارت إل��ى أعداد المس��تفيدين من مؤسس��ة 
المب��رة الخليفي��ة على م��دى 10 س��نوات والبالغ 
عددهم 3017 مستفيدًا، حيث درب برنامج »إثراء« 
1523 مواطنًا، وساهم برنامج رايات في تقديم 14 
منحة لدراسة الطب، باإلضافة إلى 5 منح تعليمية 
ف��ي التعليم العالي، ليصل ع��دد خريجي البرنامج 
156 خريج��ًا، وبل��غ عدد المش��اركين ف��ي ملتقى 
المبرة األول 805 مش��اركين، بينما قدمت المبرة 
202 جهاز محمول وزعت على الطلبة بهدف تعزيز 

التعليم في المملكة.
وكشفت سمو الشيخة زين عن إطالق منصة »جسر« 
وقال��ت: نطم��ح من خالل تل��ك المنص��ة أن تمثل 
نقطة وص��ل بين المواطن لتنمي��ة قدراته لتكون 
مصدر دخل له، فضاًل عن تنمية أصحاب المش��اريع 
والشركات، بحيث يعزز اقتصاد البحرين، وأكدت أن 
برامج المؤسس��ة تصب في خدم��ة المجتمع ولها 
أثر واضح في التنمية المس��تدامة، من خالل فريق 
عمل متميز بالمؤسسة، معربة عن شكرها للفريق 
والش��ركات المس��اهمة في الفعالي��ة، لدفع عجلة 

التنمية في المملكة.
وألمحت سمو الشيخة زين إلى طموح المبرة للتوسع 
مستقباًل على الصعيدين اإلقليمي والدولي، في ظل 
قيادة جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
وقال��ت: إن المغفور ل��ه األمير خليفة بن س��لمان 
كان يحثنا على تلم��س احتياجات الناس والتواصل 

معهم، وتلك كانت رسالة المبرة من البداية.
جدي��ر بالذك��ر أن المبرة حققت إنج��ازات وحصدت 

جوائز عدة على م��دى العقد الماضي، حيث حصلت 
في ع��ام 2014 على منح��ة وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة، وت��م تكريمها من قبل جائزة س��مو 
الش��يخ عيس��ى بن عل��ي ل��رواد العم��ل التطوعي، 
فيما تم تنظيم ملتقى المب��رة الخليفية األول »أثر 
القي��ادة والريادة والتطوع في تنمية الش��باب« في 
عام 2017، كما حصدت المبرة جائزة الشيخ خليفة 
ب��ن علي بن خليف��ة آل خليفة للعم��ل الخيري وفاء 
أله��ل العط��اء، وحصلت عل��ى منح��ة وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية للمرة الثانية في عام 2018.
وتم تكريم المؤسسة من قبل المحافظة الجنوبية، 
وتكريمها كذلك في مجال العمل الشبابي بسلطنة 
عمان ف��ي ع��ام 2019، وتم تكريم صندوق س��مو 
الش��يخة موزة بنت حم��د آل خليفة من قبل مؤتمر 
الطب الباطني وأمراض الس��كري والسمنة، وجائزة 
الملك حمد لتمكين الشباب في عام 2020، وجائزة 
سمو الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة للريادة في 

العمل المجتمعي في عام 2021.

افتتاح المستشفى نهاية العام الجاري

محمد بن عبداهلل: »الملك حمد-اإلرسالية األمريكية« 
تجسد الرعاية الملكية للقطاع الصحي

ق��ام رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة ووزيرة الصحة 
فائقة الصال��ح بحضور كل من الرئي��س التنفيذي 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مري��م الجالهم��ة ووكيل وزارة الصح��ة وليد المانع 
واألمين الع��ام للمجل��س األعلى للصح��ة إبراهيم 
النواخذة بزيارة ميدانية أمس لمش��روع مستشفى 
الكائ��ن  األمريكي��ة«  -اإلرس��الية  حم��د  »المل��ك 
ف��ي منطقة عال��ي وذل��ك لمتابع��ة س��ير العمل 
بالمستش��فى المق��رر افتتاح��ه م��ع نهاي��ة العام 
الج��اري 2022. وقد ق��ام رئيس األطب��اء والرئيس 
التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األمريكية بالبحرين 
جورج ش��ريان خالل الزي��ارة بإطالع رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة ووزي��رة الصحة والمس��ؤولين على 
آخر المس��تجدات المتعلقة بمش��روع المستشفى 
الذي يش��كل أحد أب��رز وأهم المس��اهمات الداعمة 
للقط��اع الصحي بمملكة البحرين. كما تم في أثناء 
الزيارة اس��تعراض أهم المرافق واألقس��ام الطبية 
التي يش��تمل عليه��ا المبنى الجديد للمستش��فى 
الذي يعتمد على أحدث أس��اليب التقنيات الرقمية 
في مختلف مرافق المستش��فى والذي سيساهم في 
تعزيز مس��توى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى 

لصالح خدمة أفراد المجتمع البحريني.
وخالل الزيارة أش��اد رئيس المجلس األعلى للصحة 
بهذا المشروع الحيوي والمتميز الذي يجسد الدعم 
والرعاية الملكية الس��امية والرؤى الحكيمة بقيادة 

 حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى وبمس��اندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، مثمن��ًا دور 
مستشفى اإلرس��الية األمريكية ومسيرتها العريقة 
ف��ي تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحي��ة والعالجية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن. كما أك��دت وزي��رة الصحة 
أهمية ه��ذا المش��روع الجديد الذي يض��م العديد 
من المراف��ق والخدمات الصحية بأحدث األس��اليب 
العالجية والتقني��ات الطبية الحديثة التي تضاهي 
م��ا تقدمه الدول األكثر تطورًا ف��ي المجال الصحي 
وذلك بما يحق��ق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية 
إلى تحقيق كافة سبل االرتقاء والتطوير في مستوى 
القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للجميع 

وفق��ًا ألعلى المعايير المعتمدة التي تأتي بش��كل 
متكامل مع القطاع الخ��اص لصالح االرتقاء بجودة 
وكف��اءة المنظومة الصحي��ة الجدي��دة بالمملكة، 
وذل��ك عب��ر العمل عل��ى توفير مراف��ق متخصصة 
جديدة خالل الفترة القادمة تأتي في وقت يتزامن 
مع بدء تطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة.

من جانب��ه، أعرب جورج ش��ريان في خت��ام الزيارة 
عن عميق ش��كره وتقديره لرئيس المجلس األعلى 
للصح��ة ووزيرة الصحة عل��ى الدعم الذي يحظى به 
مستش��فى اإلرس��الية األمريكية من جانب حكومة 
مملك��ة البحرين، معربًا ع��ن تطلعاته إلى تحقيق 
مزيد م��ن النجاحات والش��راكة الفاعلة في س��بيل 
تحقي��ق كل م��ا في��ه صال��ح القط��اع الصح��ي في 

المملكة.

الجالهمة تسلم منتسبي »المهن 
 الصحية« وسام األمير سلمان

بن حمد لالستحقاق الطبي

أك��دت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحية الدكت��ورة مريم عذبي الجالهم��ة أن اعتزاز 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وتثمين صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل، للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملين في 
الصفوف األمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المس��اندة، 
يمثل دعما ال محدود للكوادر الطبية في مختلف المواقع، ويمثل 
تكريمًا للعطاء الوطني المخلص الذي يس��عى إلى جعل البحرين 

نموذجًا متقدمًا في القطاع الصحي.
جاء ذلك لدى تس��ليم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية امس »وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي« لموظفي الهيئة إنفاذًا لألمر الملكي السامي 
وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء لكاف��ة الجهات المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في 
الصف��وف األمامي��ة من الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، 
ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة. وقالت إن الحفاظ على 
ما تحقق حتى اليوم يس��تدعي ب��ذل المزيد من الجهود للوصول 
للنجاحات المنش��ودة لتعزي��ز مكانة البحرين ف��ي مصاف الدول 
المتقدم��ة، مش��يرًا إلى أن التكريم يعد دافع��ًا لمواصلة العمل 

وخدمة مملكة البحرين وتحقيق المزيد من اإلنجازات.

 »تمكين«: البدء في طرح برامج تمويل 
المؤسسات بالشراكة مع المصارف

وقع صندوق العمل »تمكي��ن«، اتفاقية تعاون مع 
كل من بنك البحرين للتنمية والبنك األهلي المتحد 
لتقديم الحلول التمويلية بش��كل يتوافق مع أحكام 
الش��ريعة اإلس��المية، في إطار حزم��ة البرامج التي 
تم طرحها مؤخرًا كجزء من اإلس��تراتيجية الجديدة 
والتي تركز على زي��ادة اإلنتاجية واألثر االقتصادي 
بما يتواف��ق مع أه��داف الخطة الوطني��ة للتعافي 
االقتصادي. وأعرب الرئي��س التنفيذي ل�»تمكين« 
حس��ين رج��ب ع��ن ترحيبه بتوس��يع الش��راكة مع 
القطاع المصرفي بهدف دعم نمو االقتصاد وزيادة 

قاعدة التمويل االئتماني للمؤسسات.
وق��ال: »انطالًقا من التزامنا بال��دور المحوري الذي 
تقدمه تمكين لدعم تطور ونمو مؤسسات القطاع 
الخاص ومس��اهمتها في االقتصاد الوطني، نعمل 
على عق��د العديد من الش��راكات مع المؤسس��ات 

المالية في البحرين بهدف تقديم الحلول التمويلية 
كج��زء أساس��ي م��ن حزمة البرام��ج الجدي��دة التي 
طرحتها تمكين مؤخرًا اس��تجابًة لمتغيرات السوق 
واحتياجاته وتماش��يًا مع خطة التعافي االقتصادي 
الهادفة إلى تعزيز نمو االقتصاد الوطني«. وساهم 
»تمكي��ن« على مدى الس��نوات الس��ابقة بدعم ما 
يق��ارب 9 آالف مؤسس��ة من خالل برام��ج التمويل 
ووصلت القيمة اإلجمالية للتمويل ما يزيد عن 700 
مليون دينار بالتعاون مع 9 بنوك رائدة. وسيواصل 
»تمكي��ن« س��عيه لتطوير ش��راكات إس��تراتيجية 
لتقدي��م الحل��ول التمويلي��ة لمؤسس��ات القط��اع 
الخاص ف��ي البحرين، حي��ث توفر هذه الش��راكات 
خي��ارات متنوعة من التمويل للمش��اريع الناش��ئة 
والش��ركات القائم��ة ضمن برامج الدع��م التي تم 
اإلعالن عنه��ا مؤخًرا مث��ل برنامج ابدأ مش��روعك 

وبرنام��ج نم��و األعم��ال وبرنامج التح��ول الرقمي 
وبرنامج ريادات الخاص بتمويل مش��اريع س��يدات 

األعمال البحرينيات.
كما س��يتم اإلعالن قريبًا عن العديد من الشراكات 
اإلس��تراتيجية التي س��تعقدها تمكي��ن في األيام 
المقبل��ة مع البنوك األخرى من أج��ل تقديم المزيد 

من الحلول والخيارات التمويلية المتنوعة.
يذك��ر أن اإلع��الن يأت��ي بالتزام��ن مع ط��رح باقة 
البرام��ج ال�16 الت��ي أطلقها »تمكي��ن«، إلى جانب 
خط��ة التحول الش��املة والت��ي تواص��ل البناء على 
كل اإلنجازات الس��ابقة مع التركي��ز على تحقيق أثر 
اقتص��ادي أكبر، حيث تهدف ه��ذه البرامج إلى دعم 
مؤسس��ات القطاع الخاص واألفراد البحرينيين بما 
يتناس��ب مع الواقع االقتص��ادي الجديد ومتطلبات 

السوق.

 »السنية« تفتح مسجد 
العزيز بمدينة حمد

ضمن مساعي إدارة األوقاف الس��نية لتسهيل أداء فريضة صالة 
الجماعة لكافة المواطني��ن والمقيمين بمملكة البحرين، افتتح 
رئي��س مجل��س األوقاف الس��نية راش��د الهاجري مس��جد العزيز 
بمدين��ة حم��د، حيث ألق��ى كلمة أع��رب فيها عن مض��ي إدارة 
األوقاف السنية في إعمار مشاريع دور العبادة في مملكة البحرين 
والعناي��ة بها وفتح المج��ال للمتبرعين للمش��اركة في بنائها. 
وق��ال إن الراع��ي األول دائمًا له��ذه المش��اريع المباركة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
والذي أمر ببناء المس��اجد في كاف��ة مناطق المملكة ووجه كافة 
الوزارات والمؤسس��ات المعنية لتسهيل وتيسير كافة اإلجراءات 

المتعلقة بها.

تنش��ر »الوطن« رد إدارة المستش��فيات الحكومية، على موضوع 
منشور على إحدى صفحاتها عماًل بحق الرد الصحافي.

باإلش��ارة إلى مقال الكاتب حذيفة إبراهيم، والمنش��ور بصحيفة 
الوط��ن الموقرة ف��ي العدد رق��م )5949( الصادر ي��وم الجمعة 
الموافق 25 مارس 2022، بعنوان »مش��اهد أس��بوع في قس��م 

والدة السلمانية«.
تؤّك��د إدارة المستش��فيات الحكومي��ة بأن جميع م��ا يردها من 
مالحظات واقتراحات هي محط اهتمام وتقدير، حيث أنها تثري 
الجه��ود المبذولة في التطوير الش��امل للخدم��ات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
ه��ذا وتعمل اإلدارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية 
ل  الصحية وفق اإلمكانيات المتاحة، كما أّن صحة األطفال ُتش��كّ
غاية األهمية بالنس��بة إليها، حيث إنها تحرص كل الحرص على 
تأمين صحتهم وس��المتهم وذل��ك من خالل تعزي��ز المبادرات 
والخط��ط الت��ي تنعك��س باإليجاب عليه��م إلى جان��ب التحقق 
الدوري لمخ��ازن الجناح الخاص بهم، مضيفة أنها تحرص كذلك 
عل��ى تلّقي ه��ذه الفئة للع��الج والرعاية الطبي��ة الالزمة بأعلى 
مستوياتها تحت إش��راف المختصين بالعناية المركزة لألطفال 
حديث��ي ال��والدة في مجمع الس��لمانية الطبي، إل��ى جانب جميع 

أقسام ووحدات المجمع.
وفي ما يخص ما تّم اإلشارة إليه في المقال بشأن رضاعة األطفال 
عن طريق »كوب خاص«، توضح اإلدارة بأنه يتم استخدام الكوب 
إلطعام الطفل كطريقة تغذية فعالة من ش��أنها تهيئة الطفل 
لمواصلة الرضاعة الطبيعية المباش��رة من األم، وذلك بحس��ب 
توصيات منظمة الصحة العالمية ألس��اليب الرضاعة الطبيعية، 
كم��ا أن هذه الطريق��ة معتمدة في الرضاعة الصناعية بحس��ب 
سياسة وبروتوكوالت المستش��فيات الحكومية، وعليه فإن هذه 
الطريق��ة معتمدة عالمي��ًا لألطفال حديثي ال��والدة، وقد دونت 
المنظم��ة هذا النظام ف��ي العام 2009 ومازال س��اري المفعول 

ليومنا هذا.
أّم��ا في ما يتعلق بم��ا ورد في المقال عن طل��ب إحدى األمهات 
لمس��ّكن، ت��ود إدارة المستش��فيات الحكومي��ة التأكي��د ب��أن 
المس��ّكنات متوفرة في جميع أقس��ام مجمع الس��لمانية الطبي، 

ويتم صرفها للمرضى المقيمين بحسب حالتهم الصحية.
ع��الوًة على ذل��ك، تح��رص اإلدارة عل��ى توصية جمي��ع الكوادر 
التمريضية بااللتزام بالقوانين واألنظمة التي تندرج تحت مظلة 
المستش��فيات الحكومية وتوعيتهم وحثهم على التعامل المرن 
مع المرضى وذويهم، بما يمكنهم من تقديم أعلى مس��توى من 
الممارسات والرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة 

الصحية بمملكة البحرين.

حق الرد
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 وزير الداخلية يستقبل الشاعر 
الحلواجي والفنان الموسوي

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
أمس الشاعر محمد هادي الحلواجي، 
والفن��ان عب��اس الموس��وي، وذلك 
بحضور مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة 
العميد  لإلع��ام والثقافة األمني��ة 

محمد بن دينه.
ورح��ب الوزي��ر بالش��اعر الحلواجي 
والفنان الموسوي، مشيدًا بدورهما 
ف��ي إث��راء الحركة األدبي��ة والفنية 

الطاب��ع  ذات  األعم��ال  وتقدي��م 
الوطن��ي، مثمن��ًا دور الفن��ون ف��ي 
تعزيز روح المواطنة ومشاعر الوالء 

واالنتماء لدى أطياف المجتمع.
وخال اللق��اء، تس��لم الوزير، لوحة 
فني��ة ونس��خة م��ن كت��اب الفنان 
عباس الموس��وي »ألوان البحرين« 
حيث عبر عن تقديره لهذه األعمال 
وم��ا تتضمنه م��ن إمكان��ات فنية 

وقدرات إبداعية.

 وزير الداخلية: مسيرة ممتدة للمفتش 
العام من اإلخالص في خدمة الوطن

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
الل��واء  الع��ام  المفت��ش  أم��س 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
وذلك بحضور رئيس األمن العام 
الفريق طارق بن حس��ن الحسن، 
الش��يخ  الداخلي��ة  وزارة  ووكي��ل 

ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة.
وتس��لم الوزير تقرير المفتش��ية 
العام ح��ول الجاهزية األمنية في 
إدارات وزارة الداخلية، وما تبديه 
من سرعة اس��تجابة وفاعلية في 
األداء، بما يكفل تقديم الخدمات 
األمنية بأعلى مستوى من الدقة 

والسرعة واإلنجاز.
وق��د عب��ر وزي��ر الداخلي��ة ع��ن 
العام  للمفتش  وتقديره  ش��كره 
الميدانية  وزيارات��ه  على جهوده 

إلدارات وزارة الداخلي��ة، وإطاعه 
عن كث��ب على مس��تويات األداء 

والجاهزية.
وبمناسبة تقاعد المفتش العام 

أشاد الوزير بما قدمه من إنجازات 
عبر مس��يرة ممتدة م��ن العطاء 
واإلخ��اص ف��ي خدم��ة الوطن، 
مثمن��ًا المهني��ة واالحترافية في 

األداء المتميز للواء الشيخ خليفة 
ب��ن أحم��د ف��ي مج��االت العمل 

األمني كافة.
وأش��ار إل��ى أن المفت��ش العام 
ل��ه بصمات واضحة ف��ي الكفاءة 
وتحم��ل  األمن��ي  واالنضب��اط 
مش��ّرف  ونم��وذج  المس��ؤولية 
في القي��ادة األمني��ة، معربًا عن 
تقدي��ره لم��ا أب��داه م��ن تف��اٍن 
وإخ��اص، ومتمني��ًا ل��ه موف��ور 

الصحة ودوام التوفيق.
م��ن جهته، أع��رب اللواء الش��يخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة عن بالغ 
ش��كره وامتنانه لوزي��ر الداخلية، 
معبرًا ع��ن اعت��زازه بالعمل في 
وزارة الداخلية، طيلة هذه الفترة، 
ومق��درًا الدعم ال��ذي تلقاه على 

امتداد مسيرته العملية.

 وزير الخارجية يبحث 
مع السفير األمريكي تطوير 

التعاون بين البلدين

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني 
بمق��ر الوزارة أمس س��فير الواليات المتح��دة األمريكية لدى 

البحرين ستيفن بوندي.
وت��م خال اللقاء بحث عاقات الصداقة التاريخية التي تربط 
بين البلدين والش��عبين الصديقين، وس��بل تعزيز الش��راكة 
اإلس��تراتيجية القائمة بينهما ف��ي مختلف المجاالت، وفرص 
تطوي��ر التع��اون الثنائي إلى آفاق أش��مل خدم��ًة للمصالح 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات  إل��ى  باإلضاف��ة  المش��تركة، 
المش��ترك. حض��ر اللقاء، رئي��س قطاع ش��ؤون األمريكيتين 

بوزارة الخارجية السفير الشيخ عبداهلل بن علي آل خليفة.

 وزير الخارجية يستقبل 
 وفدًا من منظمة أبناء 

العهد اليهودية العالمية

استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر 
ال��وزارة أمس وفدًا من منظمة أبناء العه��د اليهودية العالمية، 
برئاسة س��يث ريكلن، رئيس المنظمة، وذلك بمناسبة زيارتهم 
للمملك��ة. وتم خ��ال اللقاء بحث مج��االت التعاون والتنس��يق 
المش��ترك لدع��م جه��ود إح��ال الس��ام ونش��ر قيم التس��امح 
والتعايش السلمي بين مختلف األديان والمذاهب واألعراق، بما 

يحقق السلم واألمن لجميع البشر في دول العالم كافة.

 فعاليات إعالمية: كلمة وزير الداخلية
في قمة الحكومات استشراف للمستقبل 

أش��ادت فعاليات إعامية بمش��اركة وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة في 
أعمال القم��ة العالمية للحكوم��ات واجتماع وزراء 
الداخلية ب��دول التحالف األمني الدولي التي عقدت 

في دبي.
وبينت أن تركيز وزير الداخلية على تعزيز مش��روع 
التكام��ل وتعزي��ز ق��درة الحكومات على اس��تباق 
التغيي��رات، ج��اء ليعك��س خبرت��ه وحرص��ه على 
التطوير واالرتق��اء بأعمال وبخدمات الوزارة وتميز 

أدائها على كل صعيد وفي كل عمل يناط بها.
وأضاف��ت أن كلم��ة وزي��ر الداخلي��ة تمث��ل تمي��ز 
البحرين في مجاالت تطوير األداء الحكومي والقدرة 
عل��ى استش��راف المس��تقبل من خ��ال التخطيط 
الس��ليم وقراءة التحديات وفهمه��ا، وجاءت معبرة 
عن مس��توى التميز في تقديم الخدمات الحكومية 

للمواطنين.
أشار الكاتب سعيد الحمد أن مشاركة وزير الداخلية 
الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة في 
أعمال القم��ة العالمية للحكوم��ات تعكس رؤيته 
لمنظوم��ة العم��ل الحكومي الذي يتطل��ب النجاح 
ف��ي التميز في األداء كما أش��ار، فالتميز كما نعلم 
أصبح اآلن شرطًا عصريًا لكل عمل فما بالنا باألداء 
الحكوم��ي، وش��رط التميز ف��ي األداء ه��و الخروج 
ومغ��ادرة األس��اليب الروتينية القديم��ة ومحاولة 
اللحاق بإيق��اع عصرنا وطبيعته، وهو مايحتاج إلى 
تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية، 
كم��ا قال ممس��كًا بمفتاح أهم ش��روط التميز في 
األداء الحكومي وهو التعاون والتنس��يق بين جميع 
الجهات حتى يتم تقديم الخدمات بس��رعة وإتقان 
بما ينعك��س على اإلنتاج واإلنج��از فكل حلقة من 

حلق��ات العم��ل الحكومي تكمل بعضه��ا، كما أن 
إش��ارته الافت��ة إل��ى ض��رورة اس��تمرارية برامج 
التدريب واالستعانة بالمتخصصين وضعت خارطة 
طريق للجهات الحكومية في كل مكان إذا ما أرادت 
التميز في األداء واإلبداع في العمل وفق مايتطلبه 

هذا العصر ووفق مايتطلع إليه الجميع.
من جانبه أوضح الكاتب الدكتور نبيل العسومي أن 
مش��اركة وزير الداخلية الش��يخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة في أعمال القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٢ 
التي عق��دت في دبي بالتزامن م��ع ختام فعاليات 
»إكس��بو ٢٠٢٠« هي تأكيد إضاف��ي على األهمية 
الت��ي توليه��ا وزارة الداخلية لمثل ه��ذه اللقاءات 
الت��ي تعتبر فرص��ة لتب��ادل وجه��ات النظر حول 
األداء الحكومي في إطار التنسيق والتعاون وتبادل 
األفكار والرؤى بش��أنها وهذا ما أكده وزير الداخلية 
خ��ال مش��اركته ب��أن مس��تقبل األداء الحكوم��ي 
مرتبط بتحقيق التميز في األداء وتقديم الخدمات 
من خ��ال التواصل الج��اد واإليجاب��ي والفعال مع 
المواطني��ن والعمل على تلبي��ة مطالبهم حيث إن 
تطوير الخدمات يتطلب بكل تأكيد تعزيز التعاون 
والتنسيق مع كل الجهات الخدمية ذات الصلة وفق 
منظومة الش��راكة المجتمعية في إطار االستفادة 
م��ن التقني��ات الحديث��ة المتط��ورة وتوظيفه��ا 

للنهوض باألداء الحكومي.
م��ن جانبه أوضح الكاتب واإلعامي فيصل الش��يخ 
بأن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
أكد على المسؤولية األصيلة التي تتحملها وزارات 
الداخلية والقطاعات األمنية في حماية المجتمعات 
واألف��راد، خاصة مع التط��ور والتن��وع الكبير الذي 
ش��هدته مجاالت الجريمة في عصرنا الحالي وتنوع 

أساليبها خاصة باستخدام »الذكاء االصطناعي«.
فيما أش��ار الكاتب عادل عيس��ى المرزوق أن كلمة 
وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة حفظه اهلل أمام أعم��ال القمة العالمية 
للحكوم��ات 2022 ف��ي دول��ة اإلم��ارات العربي��ة 
المتح��دة تمثل تميز البحرين ف��ي مجاالت تطوير 
األداء الحكومي والقدرة على استش��راف المستقبل 
م��ن خ��ال التخطي��ط الس��ليم وق��راءة التحديات 
وفهمه��ا، وبالتالي، ف��إن مملك��ة البحرين تعتبر 
وفق ذلك إحدى الدول التي تمتلك الخبرة وتحرص 
على نقلها ف��ي المحافل الدولية، وهذا جانب مهم 
للغاي��ة، مف��اده أن البحرين تعمل على مس��ارين: 
األول ه��و االهتم��ام بتب��ادل الخب��رات م��ع الدول 
الش��قيقة والصديق��ة، والثان��ي هو نق��ل التجربة 

واالستفادة من التجارب المتقدمة.
وق��ال الكات��ب الم��رزوق: »نح��ن أم��ام دور فاعل 
ومس��تمر لمملك��ة البحرين يتجلى بش��كل واضح 
من خال مدل��والت البيان المش��ترك الصادر على 
االجتماع بالتأكيد على الش��راكة الجدية اإليجابية 
في عمل مش��ترك وهدف مش��ترك والتزام تفرضه 
العاق��ات الدولية، والبحرين مس��تمرة في القيام 

بدورها على أكمل وجه«.
وبدوره أكد الكاتب والمحلل السياس��ي سعد راشد 
أن مش��اركة مملك��ة البحرين في القم��ة العالمية 
العربي��ة  للحكوم��ات المقام��ة بدول��ة اإلم��ارات 
المتحدة هي فرصة مهمة إلبراز نجاحات الباد في 
تخطي العديد من التحديات واستشراف المستقبل 
عبر خطط وبرامج أعدتها الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

العريض: العالقات 
مع إسرائيل تشهد تطورًا 

بمختلف المستويات

اس��تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، بمكتبه، 
س��فير دول��ة اس��رائيل لدى مملك��ة البحري��ن ايت��ان نائيه، 

بمناسبة تعيينه سفيرا لباده لدى مملكة البحرين.
وخ��ال اللقاء، رح��ب العريض بالس��فير منوها بما تش��هده 
العاقات البحرينية االس��رائيلية من تطور وتقدم على مختلف 
المس��تويات. متمني��ًا للس��فير التوفيق والنج��اح في مهمته 
الدبلوماس��ية. من جانبه، قدم الس��فير االس��رائيلي الش��كر 
والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء وحكومة مملكة البحرين، 
متمنًيا لمملكة البحرين وشعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.

 الزياني: إدراج حزمة جديدة
من الخطط والبرامج ضمن »بحريننا«

والتج��ارة  الصناع��ة  وزي��ر  أعل��ن 
والس��ياحة زايد بن راشد الزياني عن 
إط��اق حزم��ة جديدة م��ن الخطط 
والبرام��ج إلدراجه��ا ضم��ن مبادرات 
الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتم��اء 
المواطن��ة  الوطن��ي وترس��يخ قي��م 
»بحرينن��ا« والتي تجس��د قيم الوالء 
والمواطن��ة الصالح��ة والمس��ؤولية 
حي��ث  المملك��ة،  ف��ي  االجتماعي��ة 
تن��درج ه��ذه البرامج ضم��ن أهداف 
الخط��ة الت��ي تؤك��د الحف��اظ على 
القي��م والعادات والتقالي��د األصيلة 
أس��س  وترس��يخ  البحري��ن،  ألبن��اء 
ومب��ادئ الهوية الوطنية وقيم الوالء 
واالعت��زاز  واالعت��دال،  والتس��امح 
بالطابع العربي واإلس��امي كمكون 

رئيسي في الشخصية البحرينية.
وأك��د الزياني أن مثل ه��ذه البرامج 
يأتي ضم��ن خطط وإس��تراتيجيات 
ال��وزارة حي��ث تعد الخط��ة الوطنية 
»بحرينن��ا« ترجم��ة لرؤي��ة حض��رة 
صاح��ب الجال��ة المل��ك حم��د ب��ن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ونوه ب��دور وزير 
الداخلي��ة رئيس لجنة متابعة تنفيذ 

الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتم��اء 
المواطن��ة  الوطن��ي وترس��يخ قي��م 
الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليف��ة في وضع مب��ادرات الخطة 
التنفي��ذ ومتابع��ة الجهود  موض��ع 
الحكومية  الجه��ات  م��ن  المبذول��ة 
الصل��ة  ذات  المؤسس��ات  وكاف��ة 
تجس��يدًا للرؤي��ة الملكية الس��امية 
التي ُتعلي من قي��م الوالء واالنتماء 
للوطن من��ذ انطاقتها ف��ي 2019. 
واس��تعرض وزير الصناعة مجموعة 
من البرام��ج الجديدة ضمن مبادرات 

الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتم��اء 
الوطني »بحريُننا«، حيث عملت إدارة 
االتصال والتوعية بالوزارة على إنتاج 
مجموعة م��ن الفيديوهات متضمنة 
قص��ص نج��اح لع��دد م��ن أصحاب 
الس��جات ممن تمي��زوا وأبدعوا في 
مج��ال عمله��م، إضافة إل��ى إطاق 
ال��وزارة متمثل��ة في قط��اع الرقابة 
والموارد برنامج »لهم بصمة« الذي 
أش��رفت عليه إدارة الموارد البشرية، 
حيث يت��م من خاله تكريم الموظف 
المتمي��ز ف��ي كل إدارة م��ن إدارات 
الوزارة بش��كل دوري استمرارًا لدعم 
الكفاءات وتقديرًا لجهودهم والعمل 
على ترس��يخ ال��روح الوطنية وممن 
قدم��وا مب��ادرات وأف��كارًا تطويرية 
تخدم س��ير العمل بال��وزارة. وأضاف 
أن إدارة التنمي��ة الصناعي��ة تق��وم 
بتنفيذ مبادرة »صن��ع في البحرين« 
وهي عامة تمنحها الوزارة للمصانع 
لديها  والمسجلة  المرخصة  الوطنية 
به��دف التروي��ج للمنتجات والس��لع 
المحلي��ة  األس��واق  ف��ي  الوطني��ة 
والمعارض الترويجية داخل البحرين 

وخارجها.

وزير الصناعة

 وزيرة الصحة: إطالق 
7 مبادرات لإلدراج ضمن »بحريننا«

أشارت وزيرة الصحة فائقة الصالح 
إلى إطاق 7 مبادرات للوزارة لإلدراج 
في الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
المبادرات برامج االنتماء  وتش��مل 
كبرنامج الم��دن الصحية، ومبادرة 
ومش��روع  الصحة،  تعزيز  أصدق��اء 
مواق��ع معززة للصح��ة، إضافة إلى 
مب��ادرات ضمن حم��ات العاقات 
العام��ة مثل برنامج ق��ادة الصحة 
الصغار لري��اض األطفال، ومعرض 
الفن للصح��ة، وبرنامج صحتك في 
الس��فر والمش��اركة في المبادرات 
اإلعامي��ة للخط��ة الوطني��ة م��ن 
خال إص��دار المجموعة القصصية 

لألطفال »أهتم بصحتي«.
الم��دن  برنام��ج  أن  وأوضح��ت 
الصحي��ة ه��و أح��د أه��م برام��ج 
العالمي��ة  الصح��ة  منظم��ة 
الجوانب  إل��ى تحس��ين  ويه��دف 
واالقتصادية  والبيئي��ة  الصحي��ة 
االجتماعية ف��ي المدن، حيث تم 
اعتم��اد منطق��ة أم الحصم كأول 
منطق��ة تحص��ل عل��ى ش��هادة 
اعتم��اد برنامج الم��دن الصحية 

ف��ي البحري��ن. كما تم اس��تيفاء 
المنامة  لمدينة  االعتماد  معايير 
في فبراي��ر 2020 ومن ثم إعان 
مدين��ة المنام��ة كأول عاصم��ة 
صحية في إقليم ش��رق المتوسط 
ف��ي حف��ل افتراض��ي ف��ي يونيو 
2021، فيم��ا يج��ري العمل على 
اس��تيفاء معايي��ر البرنام��ج ف��ي 
منطقة البسيتين والساية وعالي 
ومن المتوق��ع أن يتم اعتمادهم 
في العام الحالي. وأضافت الوزيرة 
أن مب��ادرة أصدقاء تعزيز الصحة 

تهدف إلنشاء س��جل المتطوعين 
للمس��اهمة  اس��تعدادًا  لديه��م 
ف��ي الفعالي��ات الصحي��ة، حي��ث 
يتم إدراجهم ف��ي برامج تدريبية 
إلعدادهم للمس��اهمة في نش��ر 
الوعي الصحي بين أفراد المجتمع 
وبلغ ع��دد المتطوعين 211 حتى 
نهاية عام 2021 وتم إش��راكهم 
الفعالي��ات  م��ن  العدي��د  ف��ي 
واألنش��طة التوعوي��ة. أم��ا قادة 
الصح��ة الصغ��ار فهو عب��ارة عن 
برنام��ج توع��وي تدريبي يش��جع 
األطفال عل��ى تبني أنماط الحياة 
الصحي��ة م��ن خ��ال تزويده��م 
بالمعلوم��ات الصحية والمهارات 
الازمة في جو من الحركة واللعب 
والتطبيق العملي، حيث بدأ تنفيذ 
البرنامج في عام 2019 وبلغ عدد 
المس��تفيدين 205 أطفال و126 
بالغ��ًا. أما في بداي��ة عام 2020، 
فبلغ عدد المس��تفيدين 60 طفًا 
و38 بالغ��ًا، ومع اس��تقرار الوضع 
الصحي ف��ي المملكة ب��دأ تنفيذ 
البرنامج م��رة أخرى ف��ي الفصل 

الدراسي األول في أكتوبر 2021.

وزيرة الصحة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/31/watan-20220331.pdf?1648698309
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/998712
https://alwatannews.net/article/998652
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تحت رعاية زين بنت خالد 

 المبرة الخليفية تحتفي 
بمرور 10 سنوات على إطالق مبادراتها

أيمن شكل «

بمناس��بة 10 س��نوات على إطالقها، احتفت المبرة 
الخليفية تحت رعاية س��مو الش��يخة زين بنت خالد 
بن عبداهلل آل خليفة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
»إم كي��ه اف« للخدمات اإللكترونية، بإطالق مس��ار 

الغد لمشروعات المبرة.
وف��ي تصريح عل��ى هام��ش الفعالية أكدت س��مو 
الش��يخة زي��ن على ح��رص المب��رة الخليفي��ة منذ 
إنش��ائها قب��ل 10 س��نوات عل��ى تقدي��م البرام��ج 
البحرين��ي  المجتم��ع  تخ��دم  الت��ي  والمب��ادرات 
والمواطن، وخاصة فئة الش��باب، الفتة إلى س��عي 
المؤسس��ة لتقديم برامج متمي��زة تعتمد األدوات 
الالزمة وتوفر البيئة المناسبة للشباب ليتمكن من 

تحقيق طموحاته وأهدافه وخدمة بلده. 
ونوهت س��مو الش��يخة زين بصندوق سمو الشيخة 
م��وزة بنت حم��د آل خليفة والذي اس��تطاع تقديم 
عدة مب��ادرات وحقق إنجازات من��ذ إطالقه في عام 
2011، بتوجه من كريم��ات المغفور لها بإذن اهلل 
تعالى، حيث يهدف الصندوق لتقديم أعمال خيرية 
وإنس��انية تمس احتياج��ات الن��اس ومتطلباتهم 

بحيث يعود نفعها على المجتمع البحريني.
وأش��ارت إل��ى أعداد المس��تفيدين من مؤسس��ة 
المب��رة الخليفي��ة على م��دى 10 س��نوات والبالغ 
عددهم 3017 مستفيدًا، حيث درب برنامج »إثراء« 
1523 مواطنًا، وساهم برنامج رايات في تقديم 14 
منحة لدراسة الطب، باإلضافة إلى 5 منح تعليمية 
ف��ي التعليم العالي، ليصل ع��دد خريجي البرنامج 
156 خريج��ًا، وبل��غ عدد المش��اركين ف��ي ملتقى 
المبرة األول 805 مش��اركين، بينما قدمت المبرة 
202 جهاز محمول وزعت على الطلبة بهدف تعزيز 

التعليم في المملكة.
وكشفت سمو الشيخة زين عن إطالق منصة »جسر« 
وقال��ت: نطم��ح من خالل تل��ك المنص��ة أن تمثل 
نقطة وص��ل بين المواطن لتنمي��ة قدراته لتكون 
مصدر دخل له، فضاًل عن تنمية أصحاب المش��اريع 
والشركات، بحيث يعزز اقتصاد البحرين، وأكدت أن 
برامج المؤسس��ة تصب في خدم��ة المجتمع ولها 
أثر واضح في التنمية المس��تدامة، من خالل فريق 
عمل متميز بالمؤسسة، معربة عن شكرها للفريق 
والش��ركات المس��اهمة في الفعالي��ة، لدفع عجلة 

التنمية في المملكة.
وألمحت سمو الشيخة زين إلى طموح المبرة للتوسع 
مستقباًل على الصعيدين اإلقليمي والدولي، في ظل 
قيادة جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، 
وقال��ت: إن المغفور ل��ه األمير خليفة بن س��لمان 
كان يحثنا على تلم��س احتياجات الناس والتواصل 

معهم، وتلك كانت رسالة المبرة من البداية.
جدي��ر بالذك��ر أن المبرة حققت إنج��ازات وحصدت 

جوائز عدة على م��دى العقد الماضي، حيث حصلت 
في ع��ام 2014 على منح��ة وزارة العم��ل والتنمية 
االجتماعي��ة، وت��م تكريمها من قبل جائزة س��مو 
الش��يخ عيس��ى بن عل��ي ل��رواد العم��ل التطوعي، 
فيما تم تنظيم ملتقى المب��رة الخليفية األول »أثر 
القي��ادة والريادة والتطوع في تنمية الش��باب« في 
عام 2017، كما حصدت المبرة جائزة الشيخ خليفة 
ب��ن علي بن خليف��ة آل خليفة للعم��ل الخيري وفاء 
أله��ل العط��اء، وحصلت عل��ى منح��ة وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية للمرة الثانية في عام 2018.
وتم تكريم المؤسسة من قبل المحافظة الجنوبية، 
وتكريمها كذلك في مجال العمل الشبابي بسلطنة 
عمان ف��ي ع��ام 2019، وتم تكريم صندوق س��مو 
الش��يخة موزة بنت حم��د آل خليفة من قبل مؤتمر 
الطب الباطني وأمراض الس��كري والسمنة، وجائزة 
الملك حمد لتمكين الشباب في عام 2020، وجائزة 
سمو الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة للريادة في 

العمل المجتمعي في عام 2021.

افتتاح المستشفى نهاية العام الجاري

محمد بن عبداهلل: »الملك حمد-اإلرسالية األمريكية« 
تجسد الرعاية الملكية للقطاع الصحي

ق��ام رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليف��ة ووزيرة الصحة 
فائقة الصال��ح بحضور كل من الرئي��س التنفيذي 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مري��م الجالهم��ة ووكيل وزارة الصح��ة وليد المانع 
واألمين الع��ام للمجل��س األعلى للصح��ة إبراهيم 
النواخذة بزيارة ميدانية أمس لمش��روع مستشفى 
الكائ��ن  األمريكي��ة«  -اإلرس��الية  حم��د  »المل��ك 
ف��ي منطقة عال��ي وذل��ك لمتابع��ة س��ير العمل 
بالمستش��فى المق��رر افتتاح��ه م��ع نهاي��ة العام 
الج��اري 2022. وقد ق��ام رئيس األطب��اء والرئيس 
التنفيذي لمستشفى اإلرسالية األمريكية بالبحرين 
جورج ش��ريان خالل الزي��ارة بإطالع رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة ووزي��رة الصحة والمس��ؤولين على 
آخر المس��تجدات المتعلقة بمش��روع المستشفى 
الذي يش��كل أحد أب��رز وأهم المس��اهمات الداعمة 
للقط��اع الصحي بمملكة البحرين. كما تم في أثناء 
الزيارة اس��تعراض أهم المرافق واألقس��ام الطبية 
التي يش��تمل عليه��ا المبنى الجديد للمستش��فى 
الذي يعتمد على أحدث أس��اليب التقنيات الرقمية 
في مختلف مرافق المستش��فى والذي سيساهم في 
تعزيز مس��توى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى 

لصالح خدمة أفراد المجتمع البحريني.
وخالل الزيارة أش��اد رئيس المجلس األعلى للصحة 
بهذا المشروع الحيوي والمتميز الذي يجسد الدعم 
والرعاية الملكية الس��امية والرؤى الحكيمة بقيادة 

 حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى وبمس��اندة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، مثمن��ًا دور 
مستشفى اإلرس��الية األمريكية ومسيرتها العريقة 
ف��ي تقديم أفض��ل الخدم��ات الصحي��ة والعالجية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن. كما أك��دت وزي��رة الصحة 
أهمية ه��ذا المش��روع الجديد الذي يض��م العديد 
من المراف��ق والخدمات الصحية بأحدث األس��اليب 
العالجية والتقني��ات الطبية الحديثة التي تضاهي 
م��ا تقدمه الدول األكثر تطورًا ف��ي المجال الصحي 
وذلك بما يحق��ق تطلعات القيادة الحكيمة الرامية 
إلى تحقيق كافة سبل االرتقاء والتطوير في مستوى 
القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للجميع 

وفق��ًا ألعلى المعايير المعتمدة التي تأتي بش��كل 
متكامل مع القطاع الخ��اص لصالح االرتقاء بجودة 
وكف��اءة المنظومة الصحي��ة الجدي��دة بالمملكة، 
وذل��ك عب��ر العمل عل��ى توفير مراف��ق متخصصة 
جديدة خالل الفترة القادمة تأتي في وقت يتزامن 
مع بدء تطبيق نظام الضمان الصحي في المملكة.

من جانب��ه، أعرب جورج ش��ريان في خت��ام الزيارة 
عن عميق ش��كره وتقديره لرئيس المجلس األعلى 
للصح��ة ووزيرة الصحة عل��ى الدعم الذي يحظى به 
مستش��فى اإلرس��الية األمريكية من جانب حكومة 
مملك��ة البحرين، معربًا ع��ن تطلعاته إلى تحقيق 
مزيد م��ن النجاحات والش��راكة الفاعلة في س��بيل 
تحقي��ق كل م��ا في��ه صال��ح القط��اع الصح��ي في 

المملكة.

الجالهمة تسلم منتسبي »المهن 
 الصحية« وسام األمير سلمان

بن حمد لالستحقاق الطبي

أك��دت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحية الدكت��ورة مريم عذبي الجالهم��ة أن اعتزاز 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وتثمين صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظ��ه اهلل، للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة لكاف��ة العاملين في 
الصفوف األمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، 
وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المس��اندة، 
يمثل دعما ال محدود للكوادر الطبية في مختلف المواقع، ويمثل 
تكريمًا للعطاء الوطني المخلص الذي يس��عى إلى جعل البحرين 

نموذجًا متقدمًا في القطاع الصحي.
جاء ذلك لدى تس��ليم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية امس »وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي« لموظفي الهيئة إنفاذًا لألمر الملكي السامي 
وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء لكاف��ة الجهات المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في 
الصف��وف األمامي��ة من الك��وادر الصحية، وقوة دف��اع البحرين، 
ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة. وقالت إن الحفاظ على 
ما تحقق حتى اليوم يس��تدعي ب��ذل المزيد من الجهود للوصول 
للنجاحات المنش��ودة لتعزي��ز مكانة البحرين ف��ي مصاف الدول 
المتقدم��ة، مش��يرًا إلى أن التكريم يعد دافع��ًا لمواصلة العمل 

وخدمة مملكة البحرين وتحقيق المزيد من اإلنجازات.

 »تمكين«: البدء في طرح برامج تمويل 
المؤسسات بالشراكة مع المصارف

وقع صندوق العمل »تمكي��ن«، اتفاقية تعاون مع 
كل من بنك البحرين للتنمية والبنك األهلي المتحد 
لتقديم الحلول التمويلية بش��كل يتوافق مع أحكام 
الش��ريعة اإلس��المية، في إطار حزم��ة البرامج التي 
تم طرحها مؤخرًا كجزء من اإلس��تراتيجية الجديدة 
والتي تركز على زي��ادة اإلنتاجية واألثر االقتصادي 
بما يتواف��ق مع أه��داف الخطة الوطني��ة للتعافي 
االقتصادي. وأعرب الرئي��س التنفيذي ل�»تمكين« 
حس��ين رج��ب ع��ن ترحيبه بتوس��يع الش��راكة مع 
القطاع المصرفي بهدف دعم نمو االقتصاد وزيادة 

قاعدة التمويل االئتماني للمؤسسات.
وق��ال: »انطالًقا من التزامنا بال��دور المحوري الذي 
تقدمه تمكين لدعم تطور ونمو مؤسسات القطاع 
الخاص ومس��اهمتها في االقتصاد الوطني، نعمل 
على عق��د العديد من الش��راكات مع المؤسس��ات 

المالية في البحرين بهدف تقديم الحلول التمويلية 
كج��زء أساس��ي م��ن حزمة البرام��ج الجدي��دة التي 
طرحتها تمكين مؤخرًا اس��تجابًة لمتغيرات السوق 
واحتياجاته وتماش��يًا مع خطة التعافي االقتصادي 
الهادفة إلى تعزيز نمو االقتصاد الوطني«. وساهم 
»تمكي��ن« على مدى الس��نوات الس��ابقة بدعم ما 
يق��ارب 9 آالف مؤسس��ة من خالل برام��ج التمويل 
ووصلت القيمة اإلجمالية للتمويل ما يزيد عن 700 
مليون دينار بالتعاون مع 9 بنوك رائدة. وسيواصل 
»تمكي��ن« س��عيه لتطوير ش��راكات إس��تراتيجية 
لتقدي��م الحل��ول التمويلي��ة لمؤسس��ات القط��اع 
الخاص ف��ي البحرين، حي��ث توفر هذه الش��راكات 
خي��ارات متنوعة من التمويل للمش��اريع الناش��ئة 
والش��ركات القائم��ة ضمن برامج الدع��م التي تم 
اإلعالن عنه��ا مؤخًرا مث��ل برنامج ابدأ مش��روعك 

وبرنام��ج نم��و األعم��ال وبرنامج التح��ول الرقمي 
وبرنامج ريادات الخاص بتمويل مش��اريع س��يدات 

األعمال البحرينيات.
كما س��يتم اإلعالن قريبًا عن العديد من الشراكات 
اإلس��تراتيجية التي س��تعقدها تمكي��ن في األيام 
المقبل��ة مع البنوك األخرى من أج��ل تقديم المزيد 

من الحلول والخيارات التمويلية المتنوعة.
يذك��ر أن اإلع��الن يأت��ي بالتزام��ن مع ط��رح باقة 
البرام��ج ال�16 الت��ي أطلقها »تمكي��ن«، إلى جانب 
خط��ة التحول الش��املة والت��ي تواص��ل البناء على 
كل اإلنجازات الس��ابقة مع التركي��ز على تحقيق أثر 
اقتص��ادي أكبر، حيث تهدف ه��ذه البرامج إلى دعم 
مؤسس��ات القطاع الخاص واألفراد البحرينيين بما 
يتناس��ب مع الواقع االقتص��ادي الجديد ومتطلبات 

السوق.

 »السنية« تفتح مسجد 
العزيز بمدينة حمد

ضمن مساعي إدارة األوقاف الس��نية لتسهيل أداء فريضة صالة 
الجماعة لكافة المواطني��ن والمقيمين بمملكة البحرين، افتتح 
رئي��س مجل��س األوقاف الس��نية راش��د الهاجري مس��جد العزيز 
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الوزارات والمؤسس��ات المعنية لتسهيل وتيسير كافة اإلجراءات 

المتعلقة بها.

تنش��ر »الوطن« رد إدارة المستش��فيات الحكومية، على موضوع 
منشور على إحدى صفحاتها عماًل بحق الرد الصحافي.

باإلش��ارة إلى مقال الكاتب حذيفة إبراهيم، والمنش��ور بصحيفة 
الوط��ن الموقرة ف��ي العدد رق��م )5949( الصادر ي��وم الجمعة 
الموافق 25 مارس 2022، بعنوان »مش��اهد أس��بوع في قس��م 

والدة السلمانية«.
تؤّك��د إدارة المستش��فيات الحكومي��ة بأن جميع م��ا يردها من 
مالحظات واقتراحات هي محط اهتمام وتقدير، حيث أنها تثري 
الجه��ود المبذولة في التطوير الش��امل للخدم��ات الصحية بما 

يعود بالنفع على المجتمع.
ه��ذا وتعمل اإلدارة على تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية 
ل  الصحية وفق اإلمكانيات المتاحة، كما أّن صحة األطفال ُتش��كّ
غاية األهمية بالنس��بة إليها، حيث إنها تحرص كل الحرص على 
تأمين صحتهم وس��المتهم وذل��ك من خالل تعزي��ز المبادرات 
والخط��ط الت��ي تنعك��س باإليجاب عليه��م إلى جان��ب التحقق 
الدوري لمخ��ازن الجناح الخاص بهم، مضيفة أنها تحرص كذلك 
عل��ى تلّقي ه��ذه الفئة للع��الج والرعاية الطبي��ة الالزمة بأعلى 
مستوياتها تحت إش��راف المختصين بالعناية المركزة لألطفال 
حديث��ي ال��والدة في مجمع الس��لمانية الطبي، إل��ى جانب جميع 

أقسام ووحدات المجمع.
وفي ما يخص ما تّم اإلشارة إليه في المقال بشأن رضاعة األطفال 
عن طريق »كوب خاص«، توضح اإلدارة بأنه يتم استخدام الكوب 
إلطعام الطفل كطريقة تغذية فعالة من ش��أنها تهيئة الطفل 
لمواصلة الرضاعة الطبيعية المباش��رة من األم، وذلك بحس��ب 
توصيات منظمة الصحة العالمية ألس��اليب الرضاعة الطبيعية، 
كم��ا أن هذه الطريق��ة معتمدة في الرضاعة الصناعية بحس��ب 
سياسة وبروتوكوالت المستش��فيات الحكومية، وعليه فإن هذه 
الطريق��ة معتمدة عالمي��ًا لألطفال حديثي ال��والدة، وقد دونت 
المنظم��ة هذا النظام ف��ي العام 2009 ومازال س��اري المفعول 

ليومنا هذا.
أّم��ا في ما يتعلق بم��ا ورد في المقال عن طل��ب إحدى األمهات 
لمس��ّكن، ت��ود إدارة المستش��فيات الحكومي��ة التأكي��د ب��أن 
المس��ّكنات متوفرة في جميع أقس��ام مجمع الس��لمانية الطبي، 

ويتم صرفها للمرضى المقيمين بحسب حالتهم الصحية.
ع��الوًة على ذل��ك، تح��رص اإلدارة عل��ى توصية جمي��ع الكوادر 
التمريضية بااللتزام بالقوانين واألنظمة التي تندرج تحت مظلة 
المستش��فيات الحكومية وتوعيتهم وحثهم على التعامل المرن 
مع المرضى وذويهم، بما يمكنهم من تقديم أعلى مس��توى من 
الممارسات والرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة 

الصحية بمملكة البحرين.

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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40٪ من كوادر المستشفى بحرينيون والفروع بها كافة األجهزة الطبية الحديثة

 »كيمز هيلث« تطلق أحدث مرافقها الطبية 
في أم الحصم لتوفير الرعاية الشاملة

محمد رشاد  «

افتتحت مجموعة »كيمز هيلث«، أحدث مرافقها الطبية 
بمنطقة أم الحصم، ليصبح الفرع الس��ادس للمجموعة 
ف��ى البحرين لتوفي��ر خدمات الرعاية الصحية الش��املة 
للمجتم��ع، بأس��عار تنافس��ية وخدمات عالي��ة الجودة، 
وذلك فى إطار س��عيها للتوس��ع بقطاع الرعاية الصحية 

بالسوق البحرينية.
وكش��ف رئيس مجلس إدارة المجموع��ة أحمد جواهري، 
خ��ال مؤتم��ر صحف��ي لإلع��ان ع��ن ب��دء تش��غيل 
ملحوظ��ًا  نم��وًا  تش��هد  المجموع��ة  أن  المستش��في، 
فى الهن��د والش��رق األوس��ط وإفريقيا، مش��يرًا إلى أن 
المجموعة أصبحت لها فروع فى نحو 6 دول بطاقم طبي 

يبلغ 900 طبيب و2000 ممرض. 
وأض��اف أن عدد الموظفين البحرينيي��ن يمثل 40% من 

مجموع موظفي المجموعة، إلى جانب حرص المجموعة 
على تدري��ب كوادرها البحرينيين م��ن أطباء وممرضين 
واختصاصيين وفق أحدث المعايير العالمية فى مختلف 
التخصصات من خ��ال ابتعاثهم للخارج، مؤكدًا أن هذا 
التوجه يأتى في إطار الجهود المستمرة االرتقاء بجودة 
الخدم��ات المقدمة وضمان اس��تمرارية تقديم الرعاية 

الصحية األولية المتكاملة. 
داخ��ل  للصحفيي��ن  جول��ة  خ��ال  جواه��ري  وأوض��ح 
المستش��فى، أن ع��دد األس��ّرة بلغ نحو 70 س��ريرًا مما 
يعن��ي ارتفاع نس��بة توافرها للمواطني��ن، وأنه قد تم 
تجهيز المستش��فى بش��كل عصري جديد وبه مجموعة 
من المختبرات والخدمات التشخيصية والطبية الحديثة 
إل��ى جانب صيدلي��ة داخلية توفر مجموعة واس��عة من 
المع��دات الطبي��ة والمنتج��ات الصيدالني��ة فضًا عن 
احتوائها على غ��رف عمليات تتوافر فيها كافة مقومات 

األمان الصحي. 
وبين أن المستش��فى تستضيف فريقًا من االستشاريين 
والمتخصصي��ن، وتق��دم خدماته��ا ف��ي ط��ب النس��اء 
والتولي��د، وعمليات التجميل، وط��ب األطفال، والجراحة 
العام��ة، وقس��طرة المنظ��ار، وط��ب العظ��ام، وط��ب 
المس��الك البولية، وطب األس��نان، والع��اج الطبيعي، 
واألم��راض الجلدية، واألن��ف واألذن والحنج��رة، والغدد 
الصم��اء، وط��ب العي��ون، وأم��راض القل��ب، فضًا عن 
التجهيز للقيام بإجراء عمليات زراعة الكلى بعد الحصول 

على الموافقات الازمة. 
ولف��ت إل��ى أن البحرين تتب��وأ مكانة متقدم��ة ويتوفر 
لديه��ا كاف��ة اإلمكانات لتك��ون مرجعية أساس��ية في 
جميع القطاعات الصحية والطبية، متطلعًا إلى أن تكون 
مستشفيات المجموعة جزًءا من اإلستراتيجية السياحية 
للبحري��ن لألع��وام 2022-2026، تنفي��ذا لتوجيه��ات 

صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ون��وه بق��درة البحري��ن على تحقي��ق هدفه��ا لتمتعها 
بالعديد م��ن المقومات الجاذبة للمرض��ى من مختلف 
المناطق خاصة فى مجال االستشفاء العاجي للمرضى.

وعبر جواهري عن س��عادته بافتتاح المجموعة سادس 
فروعها فى البحرين لتلبية االحتياجات المتنامية ألفراد 
المجتمع وأن تصبح ضم��ن المجموعات الطبية الرائدة 

على مستوى المنطقة.
وعبر عن أمله بأن يكون المستش��فى الخيار األول ألفراد 
المجتم��ع لتقديم حلول الرعاية الصحية المتميزة لهم، 
ف��ي الوقت الذي يتوج��ب على القط��اع الصحي الخاص 
المس��اهمة في دعم جه��ود وزارة الصحة ف��ى البحرين 
التى تقوم بدورها ف��ى تعزيز منظومة الرعاية الصحية 

فى الباد على أكمل وجه.

نمو الصادرات البحرينية إلى سلطنة عمان 19٪ العام الماضي

 منتدى األعمال البحريني العماني 
يبحث تعزيز الفرص االستثمارية

ترأس رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية أحمد 
بن هندي ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
عمان رضا جمعة الجلس��ات الثنائية التي انعقدت 
على هامش منتدى األعمال البحريني العماني الذي 
أقيم بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان في مس��قط 
بمشاركة سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان 
جمع��ة الكعب��ي ووكي��ل وزارة التج��ارة والصناعة 
وتروي��ج االس��تثمار العماني صالح س��عيد وقطاع 
واس��ع من مجتمع األعمال من مختل��ف القطاعات 
التجارية المهتمة بالفرص االستثمارية المتوفرة 
ف��ي البلدين. وأك��د بن هندي خ��ال المنتدى على 
عم��ق وتميز العاقات التجاري��ة التي تربط قطاع 
األعم��ال ف��ي المملكة م��ع نظرائهم في س��لطنة 
عم��ان حي��ث ش��هدت حرك��ة االس��تثمار والتجارة 
البينية بين الجانبين نش��اًطا ملحوظًا في السنوات 
األخيرة مشيدًا بحجم التبادل التجاري بين الجانبين 
والذي بلغ خال الع��ام الماضي حوالي 672 مليون 
دوالر مقارن��ة بما يقرب م��ن 616 مليون دوالر في 
س��نة 2020 حيث نم��ت الص��ادرات البحرينية إلى 
سلطنة عمان بنسبة تفوق 19% في العام الماضي 
لتبل��غ حوال��ي 570 ملي��ون دوالر مقارن��ة بحوالي 
479 ملي��ون دوالر في س��نة 2020، مش��يرًا إلى أن 
أجهزة توزي��ع التيار الكهربائي والم��واد الغذائية 
وم��واد التنظي��ف والمجوهرات والعط��ور تعد من 

أبرز الصادرات البحرينية إلى السلطنة بينما تشكل 
األساك والكابات الكهربائية واأللمنيوم واألدوية 
ومواد البناء من أهم الواردات البحرينية من سلطنة 

عمان.
وأش��اد بجهود س��فير مملكة البحرين لدى مسقط 
ودعمه في س��بيل انعق��اد المنتدى من أجل تعزيز 
أواصر التعاون بين قطاع األعمال والترويج للفرص 
االس��تثمارية في الجانبين بهدف تنمية العاقات 
االقتصادية وزيادة حج��م التبادل التجاري وتحقيق 

تطلعات القيادة السياسية في البلدين.
بدوره أش��اد س��فير مملكة البحرين لدى س��لطنة 
عمان جمعة الكعبي بالجهود الكبيرة التي تبذلها 
الحكومة العمانية الموقرة الستقطاب االستثمارات 
الخليجي��ة مؤك��ًدا اس��تعداد س��فارة المملكة في 
مسقط للتنسيق وتس��هيل عمل المستثمرين في 
كا الجانبي��ن من أجل زي��ادة حجم التبادل التجاري 

بين الجانبين ال سيما في قطاع الصناعات الغذائية 
واالستزراع السمكي حيث يشكل األمن الغذائي من 
أهم أولويات المملكة في المرحلة القادمة، وأش��ار 
إلى وجود حوالي 490 ش��راكة بحرينية عمانية في 
مختل��ف المج��االت وما يق��رب من 900 مؤسس��ة 
تجارية بحرينية عاملة في س��لطنة عمان أغلبيتها 
من المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة تساهم في 
تنمية الناتج المحلي وتع��زز التكامل التجاري بين 
االقتص��اد البحرين��ي والعماني. من جهته كش��ف 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا 
جمع��ة خال المنت��دى عن االتفاق على تأس��يس 
الش��ركة العمانية البحرينية القابضة لاس��تثمار 
تس��تثمر ف��ي مج��ال األم��ن الغذائ��ي وتتخذ من 
مس��قط مركًزا ألعمالها وبرأس��مال مشترك قدره 
10 مايين ريال عماني مناصفة بين رجال األعمال 

العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني.

 مجمع السيف يطلق 
 حملة »تسّوق واربح« 
الجديدة لعام 2022

أطلقت شركة عقارات الس��يف حملة »تسّوق واربح« الجديدة 
لعام 2022 في مجمع السيف - ضاحية السيف، وتستمر حتى 
14 ماي��و المقب��ل، بهدف تقدي��م تجربة تس��وق فريدة من 
نوعها لجميع مرتادي مجمع الس��يف - ضاحية السيف وتلبية 

احتياجات جميع أفراد العائلة.
وس��تتاح للمتس��وقين الذين ينفقون 30 دين��ارًا أو أكثر في 
متاجر مجمع الس��يف - ضاحية الس��يف فرصة الفوز بس��يارة 
فورد برونكو الجديدة كليًا، وس��يتم السحب على هذه الجائزة 

المميزة في 15 مايو.
وق��ال الرئيس التجاري باإلنابة في الش��ركة محم��د القائد: 
»نحن مسرورون بإطاق الحملة الترويجية الجديدة في مجمع 
السيف - ضاحية السيف، التي تترجم التزام الشركة بمكافأة 
عمائها بأفضل الجوائز وأكثرها تميزًا نظير اختيارهم مجمع 
السيف - ضاحية الس��يف وجهتهم المفضلة للتسوق وقضاء 
أمتع األوقات مع أفراد العائلة واألصدقاء. وستواصل الشركة 
طرح كل ما هو جديد ونوعي في عالم الحمات الترويجية بما 

يرضي رغبات وأذواق جميع عمائها«.

»إبراهيم خليل كانو« تفوز 
بجائزة تويوتا التقديرية

أعلنت ش��ركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل الحصري لس��يارات 
تويوتا ولكزس في مملكة البحرين، عن فوزها بجائزة تويوتا 
الذهبية، وذلك عن أدائها االستثنائي في المبيعات، الخدمة، 

التسويق ورضا العماء خال العام 2021.
وُقدم��ت الجائ��زة لرئيس مجلس إدارة الش��ركة، محمد كانو 
ونائ��ب رئي��س مجل��س اإلدارة، فؤاد كانو بحض��ور عدد من 
أعض��اء مجل��س اإلدارة واإلدارة العلي��ا، الذي��ن اجتمعوا في 
المقر الرئيس للشركة لحضور احتفال تويوتا الخاص بتوزيع 
الجوائز الذي أقيم افتراضيًا. وتقدم جوائز تويوتا س��نويًا في 
حفل خاص لتكري��م األداء االس��تثنائي لوكائها في مختلف 
أقسام أعمالهم والتي تشمل المبيعات، خدمات ما بعد البيع، 
قطع الغيار، التسويق، والتطبيق السليم لبرنامج تويوتا لرضا 
العم��اء »Best in Town«، باإلضاف��ة إلى مب��ادرات التطور 
المستدام الخاصة بالش��ركة لضمان تحقيق أعلى مستويات 

راحة العماء وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

 »مشاريع األمل« تستضيف 
لقاًء للموسم الثاني من »بيبان«

اس��تضافت مش��اريع األم��ل، ال��ذراع 
االس��تثمارية لصن��دوق األم��ل، لقاًء 
لتعري��ف رواد األعم��ال والمتقدمين 
م��ن  المرتق��ب  الثان��ي  للموس��م 

برنامجها الواقعي الشهير بيبان.
واس��تقبلت مش��اريع األمل م��ا يفوق 
ال�50 رائ��د عمل م��ن ذوي الكفاءات 
العالية مع بعض مش��اركي الموسم 
األول ف��ي مقره��م، وتم خ��ال اللقاء 
تب��ادل المعرفة واكتس��اب مزيد من 

المعلوم��ات ح��ول الموس��م الثان��ي 
م��ن البرنامج، كما أث��ار وجود منصة 
مش��اريع  ف��ي  ومس��تثمرة  داعم��ة 
الش��باب البحرين��ي حماس��ة الجميع، 
ل��دور المنصة وإمكانية مش��اركتهم 
في إث��راء ريادة األعم��ال واالبتكارات 
البحريني��ة. وال ت��زال مش��اريع األمل 
تستقبل طلبات التقديم على الموسم 
الثاني من بيبان، في حين أن الموعد 
النهائ��ي للتقديم هو تاريخ 30 أبريل 

2022، ويمكن لرواد األعمال الراغبين 
في التقديم التوجه إلى موقع مشاريع 
 hopefund.bh اإللكترون��ي  األم��ل 
»رواد  قس��م  خ��ال  م��ن  والتقدي��م 

األعمال« في صفحة بيبان.
وفي الموسم الثاني من برنامج بيبان 
تهدف مش��اريع األمل إلى اس��تضافة 
ع��دد أكبر م��ن رواد األعم��ال إلعطاء 
فرص��ة تأمين االس��تثمارات الفورية 

لمجموعة أكبر من الموسم األول.

األول  الموس��م  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
نت��ج عن��ه إب��رام 5 صفق��ات بقيمة 
إل��ى  باإلضاف��ة  دوالر،   1,000,000
طلبات مسبقة بقيمة 120,000دوالر.

 »مدينة التنين« تطلق المعرض 
السنوي لألسر المنتجة البحرينية

قامت مدينة التنين البحرين أكبر مركز تسوق للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة 
البحرين، مؤخرًا بافتتاح المعرض الس��نوي لألس��ر المنتج��ة البحرينية، الذي 
يتم تنظيمه بالتعاون مع المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية. حضر حفل 
االفتتاح من المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية يوس��ف اليعقوب والشيخ 
علي بن خليفة آل خليفة، وممثلون عن مدينة التنين البحرين، إضافة إلى عدد 
من األس��ر المنتجة البحرينية المسجلة لدى المؤسسة ووزارة العمل والتنمية 

االجتماعية، والتي تشارك في الفعالية بمتاجر تعرض منتجات مختلفة.
ويس��تمر المعرض الذي تم إطاق��ه في تاريخ 17 مارس الج��اري، حتى تاريخ 
1 أبري��ل المقبل، حيث يمنح المتس��وقين ف��ي مدينة التني��ن البحرين فرصة 
التس��وق لش��هر رمضان المبارك، ليقدم لهم مجموعة فري��دة من المنتجات 
المحلية التي تش��مل اإلكسسوارات المصنوعة يدويًا، والمجوهرات، والمابس 
التقليدي��ة، والتوابل والمخلات والحلويات محلية الصنع، واألطباق الش��عبية، 

والعطور، والتحف، وغيرها الكثير.
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كمال الذيب

شهر دون »إبليس«.. متأكدين؟!
»اآلن س��يدخل علينا رمضان الذي تصفد فيه الشياطين، 
يعني سنرتاح شهرًا كاماًل من إبليس وأعوانه«! قالها لي 

محدثي في جملة مازحة.
س��ألته: متأكد؟! فأجاب: طبعًا. فقلت: ومن يصفد النوع 

الثاني من األباليس؟!
ه��و حديث يتكرر لي��س في رمضان فقط، ب��ل يوميًا في 
حياتنا؛ فكل ش��خص صادفه موقف ما ذات يوم، من أهم 
مخرجاته أو دروس��ه وعبره هي تلك الت��ي تثبت لك بأن 

هنالك من أصناف البشر من يفوقون »إبليس« شرًا. 
وعليه ما يفهم من الجانب الديني بأن الشياطين والمردة 
-أي أعوان إبليس- تصفد في رمضان، حتى يكون البش��ر 
في مأمن من »الوسوس��ة الش��يطانية« الت��ي تدفعهم 
الرت��كاب المعاصي. لكن دنيويًا وواقعيًا نعلم تمامًا بأن 
بعض أصناف البشر أعطت إبليس وأعوانه صكوك إجازات 
وراحة أبدية، فهي ال تحتاج لوسوس��ة شيطانية لترتكب 

أفظع األمور ولتعامل الناس بأسوأ التعامالت. 
وبمناس��بة دخول رمضان فإن دعوانا ب��أن يجنب اهلل عز 
وجل الناس ش��ر »أبالس��ة البش��ر«، خاصة مم��ن يتولى 
بعضهم مس��ؤوليات في قطاعات عملي��ة مختلفة، وهنا 

ال أخفيك��م بأن��ه دائمًا ما اس��تفزني مصطل��ح »اإلدارة 
الشيطانية« كنتاج لبعض األفكار التي دونتها جنبًا عطفًا 
عل��ى مش��اهدات وممارس��ات وقصص وثقه��ا أصحابها 
وبعضهم أوصلها لنا، تتحدث عن أنماط وأساليب تدخل 
في إطار »اإلدارة السيئة« وتصدر عن بعض المسؤولين 
الذين بالفعل أوغلوا في ممارسات »اإلدارة الشيطانية«. 
اترك��وا هذا المصطلح جانبًا، إذ أرى أهمية إفراد مس��احة 
خاصة به يومًا ما، ولنركز على رمضان واختفاء »إبليسنا« 
المعروف لدينا منذ األزل، واس��تمرار وجود أباليس آخرين 

قد يؤثرون سلبًا على حياتك في مختلف جوانبها. 
س��تجد هذه النوعي��ات كثيرًا، ولربما ف��ي كل محطة من 
محطاتك اليومية، س��تجدهم ف��ي محيط عملك، أو وأنت 
تق��ود س��يارتك متنق��اًل هن��ا وهن��اك، وق��د تجدهم في 
المجالس الرمضانية، وقد تجد منهم أفرادًا قريبين منك 

جدًا، سواء أصدقاء أو في محيط العائلة. 
هنا لن أدعي بأنني أملك »وصفة س��حرية« تس��اعد على 
تجنب هؤالء، أو تخطي شرورهم والوقاية منهم، بل على 
العك��س، هن��ا قد أدعوك أنت ش��خصيًا لتتجن��ب التحول 
إل��ى »إبلي��س« مثلهم يؤذي البش��ر اآلخرين، س��واء في 

معامالت��ك م��ع الناس، أو أس��اليب تعاطي��ك مع مختلف 
الظ��روف التي تواجهك، باألخص في عملك لو كنت ممن 
يحت��ك بالزم��الء والعمالء ويتطلب ذل��ك »لياقة ذهنية« 
و»س��عة صدر« و»طولة بال« في التعامل معهم، إذ هنا 
التع��ذر ب�»مزاج رمضان« هو إحدى »هلوس��ات الالوعي« 
التي تقنع بها نفس��ك، والتي تحولك إل��ى »إبليس« في 
التعامل مع البش��ر. وقس على ذلك كثيرًا من األمور التي 

قد ترتكبها بحجة »إني صائم«!
ف��ي العم��ل، لو كن��ت مس��ؤواًل وصاحب قرار، س��واء في 
رمض��ان أو غيره، تجن��ب الوقوع في ش��رك »ارتداء عباءة 
إبليس« من خالل إدارة س��يئة، أو تعامل فاجر مع البشر، 
أو ظلم وتحيز، أو قبول بفس��اد إداري يخل بالعمل ويأكل 
حق��وق الناس. القائمة تطول، لك��ن قرب رمضان فرصة 
للحديث في ش��أن »أباليس« البش��ر الذي��ن ال يصفدون 
إطالقًا، وكيف أنه مرجح جدًا تحول بعض المكتوين بش��ر 

هؤالء إلى »أباليس« مثلهم دون سبق إصرار وترصد. 
شهر بدون إبليس وجماعته، وعمر كامل مع أباليس كثر 
متعددين ومتنوعين في أذاهم للبش��ر، فاللهم ال تجعلنا 

منهم، واللهم اكفنا شرهم.

عدم إلزامية لبس الكمامات
اس��تقبل الجميع القرارات األخيرة بش��أن مستجدات فيروس 
كورون��ا )كوفي��د19( بالتف��اؤل مع إع��الن الفري��ق الوطني 
الطبي للتصدي للفيروس بإلغاء إلزامية لبس الكمامات في 
المناط��ق الداخلية وأن يكون اختيارًا ف��ي المناطق الداخلية 
والخارجية وفق التعليمات اإلرش��ادية وتعليق العمل بآلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس وإعادة تفعيلها 
مت��ى ما دعت الحاجة لذلك، فما وصلنا إليه اليوم من تعاٍف 
صح��ي واقتصادي في ظل ه��ذه الجائحة جاء بفضل من اهلل 
تعال��ى ومن ث��م توجيهات حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى، حفظه اهلل 
 ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء وقيادة س��موه 
لملف التص��دي لفيروس كورونا، األمر ال��ذي جعل البحرين 
تتجاوز تأثيرات الجائحة على المستوى الصحي واالقتصادي 

وعودة الحياة إلى طبيعتها بالسرعة المطلوبة. 
وحقيق��ة، إن ما تحقق اليوم بعد مضي أكثر من عامين من 
عم��ل وطني بس��واعد أبناء البحرين العاملي��ن في الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا وكانوا رقم��ًا صعبًا 
ومازال��وا في م��ا وصلنا إليه من وضع مطمئ��ن فيما يتعلق 
بهذه الجائحة، فالكوادر الوطنية أثبتت كما قال س��مو ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء بأن هذه الك��وادر في مختلف 
المج��االت هي عل��ى الدوام أه��ل للثقة والتمي��ز في تحمل 
المس��ؤوليات في المهام كافة لتحقيق النجاحات المنشودة 
لمملكة البحرين، وبالتجربة وعلى أرض الواقع رأينا جميعنا 
بأن ش��باب البحرين قدموا المثل األروع في التفاني والبذل 
والعطاء في تطوير المنظومة الصحية واالرتقاء بها لتكون 
في مص��اف ال��دول المتقدمة عل��ى المس��توى الصحي في 
العالم. وهنا البد من التأكيد بأنه ورغم إعالن الفريق الطبي 
الوطن��ي بعدم إلزامية لبس الكمامات إال أن هناك تعليمات 
احترازية مثاًل في المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحس��ب التعليمات اإلرش��ادية الخاصة به��ا، وكذلك الحث 
على أهمية لبس الكمامات عند مجالس��ة األش��خاص األكثر 
عرضة للخطر من كبار الس��ن وأصحاب األم��راض المزمنة، 
هذه التعليمات ستس��هم في حفظ صحة وس��المة الجميع 
خصوص��ًا مع دخول ش��هر رمضان المبارك ال��ذي يتم خالله 
إقامة تجمعات المجالس الرمضاني��ة والموائد، لذلك على 
الجميع االلتزام والحذر وإن كان الفريق الطبي الوطني أعلن 
الق��رارات األخيرة، وأيض��ًا على من لم يقم بأخ��ذ التطعيم 
بجرعات��ه الكامل��ة ضد الفي��روس وهم م��ن المؤهلين أن 
يبادر ويذهب لمراكز التطعيم المنتشرة في مختلف مناطق 
المملك��ة، ه��ذا كله طبع��ًا س��يضمن الحف��اظ على صحة 
وس��المة الجميع ويحقق األهداف المرجوة للتصدي لفيروس 

كورونا حتى القضاء عليه بشكل كامل بإذن اهلل تعالى.    

 همسة
إن ما تحقق للوطن من إنجازات يعود كما أكد صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء والتي طالت مختلف مس��ارات العمل الوطني 
 أساس��ها رؤى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.

»العقبة«.. لقاء العرب
جمعت مدينة الس��حر والجمال العقبة لقاًء اتس��م بالعفوية 
والود والتواضع، بضيافة الملك عبداهلل الثاني بن الحس��ين، 
وبحضور قيادات رفيعة المستوى من كل من مصر واإلمارات 
والع��راق، ف��ي مش��هد ص��ادق ذكرن��ا بالعالق��ات العربية 
المتمي��زة والتي ضرب��ت بها األمث��ال من قوة تماس��كها، 
ومستوى التنسيق بها على جميع األصعدة، ألن اللقاءات غير 
الرسمية ستحقق نتائج أكبر من الرسمية، ألنها تضع القادة 
في جو ودي يساهم في تحقيق النتائج المرجوة بشكل سريع 

وفعال، نحو مستقبل أفضل لجميع األطراف. 
عن��د الحديث عن اللق��اءات العربية غير الرس��مية، نجد أنها 
تع��ود للعادات العربية األصيلة، حي��ن يلتقي القادة العرب 
بش��كل عفوي، تش��تد الروابط بين القادة قوة، ويرفع الحرج 
وتط��وى الخالفات وتقت��رب المس��افات اس��تعدادًا ألوقات 
الشدة، والشك أن تقوية روابط القادة ستساهم بشكل كبير 
في تعزيز الروابط بين الشعوب، ومن المتوقع استمرار هذه 

اللقاءات في المس��تقبل القريب، نحو شراكة إقليمية عربية 
تحقق تطلعات شعوب المنطقة. 

حمل المش��هد في مدينة العقبة دالالت واضحة على أهمية 
الش��راكة العربية، والتنسيق المش��ترك والتكامل السياسي 
واالقتص��ادي واألمني بين الدول العربية المؤثرة على جميع 
األصع��دة، لمواكبة التحديات اإلقليمي��ة والدولية بما فيها 
تداعيات األزم��ة األوكرانية، وما نتج عنه��ا من تحديات في 
مجاالت األم��ن الغذائي واالقتصاد والطاق��ة، باإلضافة إلى 
اقتراب إعالن االتف��اق اإليراني النووي الجدي��د، والذي يبدو 
أنه لم يحمل ضمانات أمنية، باإلضافة إلى ضرورة اس��تمرار 
التص��دي لإلرهاب والتطرف. يحس��ب للعاهل األردني الملك 
عبداهلل الثاني بن الحس��ين، دعوته الكريمة ألشقائه العرب 
الذين بدورهم قد لبوا الدع��وة، وهذا يعكس القيم العربية 
النبيل��ة والع��ادات العربي��ة األصيلة، كما ت��دل على حرص 
جالل��ة الملك عب��داهلل الثاني عل��ى أمن المنطق��ة العربية، 

وكان واضح��ًا جليًا من لق��اء العقبة التش��اوري، وجود الثقة 
المتبادل��ة والمبني��ة على أواص��ر تاريخية، وعالق��ات أخوية 
بي��ن كاف��ة األطراف، ولذلك ج��اء لقاء العقب��ة ليناقش بكل 
ش��فافية التحدي��ات الت��ي تواجه المنطق��ة العربي��ة، وما 
هي االس��تعدادات والتجهيزات االس��تباقية الت��ي تحتاجها 
المنطق��ة، لتحم��ل تداعي��ات المرحل��ة المقبل��ة ف��ي ظ��ل 
المتغي��رات المتس��ارعة. لق��اء العقبة جمع ما بي��ن األردن 
بدوره��ا الموث��وق إقليميًا ودولي��ًا، ومصر بثقله��ا التاريخي 
والمح��وري، والع��راق بأهميته��ا االس��تراتيجية، واإلمارات 
بثقله��ا السياس��ي واالقتص��ادي والعس��كري، والش��ك هذا 
التكامل سيضاعف الفرص االستثمارية االقتصادية، وسيعزز 
العمل على حفظ أمن واس��تقرار اإلقلي��م، وأن هذه الجهود 
العربية المخلصة، ستضع مصلحة الوطن العربي في المقام 
األول، وس��عادة وازدهار الش��عوب كهدف رئيس، لمخرجات 
هذا النوع من اللقاءات البناءة على غرار لقاء العقبة العربي.

اريخيِة الشيخة مي.. والتقاُط اللَّحظِة التَّ
تمتلُك الّش��يخة م��ي آل خليفة، رئيس��ُة هيئ��ة الثَّقافة 
واآلث��ار حّس���ًا عالي��ًا بأهمية اللحظ��ة التَّاريخي��ِة، ودوِر 
األحداِث الكبرى في تش��كيل الهوي��ِة الوطنيِة وذاكرتها 
المرجعيِة. ولذلك نجُدها تلتقُط تلك اللحظاِت، وتتوقُف 
عنده��ا، احتفاًء وتذكي��رًا وتوظيفًا، بمع��رض، أو ندوة، 
 . أو إص��دار جديٍد، أو غير ذلك من أش��كال الفعل الثَّقافيِّ
فُتلفُت النَّظَر إلى ما هو مهم ومؤثر في تاريخ البلِد، بكل 
الوس��ائِل الُمتاحِة. س��واء من خالل الفضاءات الرَّسميِة 
أو األهلي��ِة، بالرُّغم من ُن��درِة الموارِد، وش��حِّ الُموازناِت 
ائِمين. دفعن��ي إلى هذه الُمالحظ��ِة، االحتفاُء األخيُر  الدَّ
بمئويِة »تأس��يِس النَّادي األدبيِّ في البحرين«، بافتتاِح 
معرٍض بهذه المناس��بِة في مدرس��ة الهداية الخليفية. 
حيُث جاَء تأس��يُس هذا النَّادي في العام 1920، ُمباش��رًة 
في العام التَّالي لنشأِة التَّعليم النِّظاميِّ في العام 1919 

في تلك المدرسِة التَّاريخيِة. 
�����وِر النَّ��ادرِة  ُم المع��رُض ع��ددًا هاّم��ًا م��ن الصُّ وُيق��دِّ
والمراس��الِت األصلي��ِة للنَّ��ادي والنُّصوص التأسيس��يِة، 

الخلفي��َة التَّاريخيَة التي أفضت إلى تأسيس��ه، ودوِره في 
إث��راِء الحركِة األدبي��ِة والثَّقافي��ِة وإغناِء حرك��ِة التَّنويِر، 
ودور رواد الحرك��ة األدبية والفكري��ة في نهضة البحرين 

الثقافيِة.
تلتقُط الش��يخة مي تلك األحداث ف��ي لحظاِتها الرمزيِة 
التي أثَّرت ليس في الحياِة الثَّقافيِة فحسب، بل وتوظفها 
ف��ي إثراء الواقع وتعزي��ز الهويِة الوطني��ِة. فيما ال يهتُم 
بذل��ك إال القلي��ُل القليُل م��ن النَّاِس، بم��ن فيهم بعُض 
المش��تغلين بالثَّقافِة. فالشيخة مي تعمل في كل اتجاه 
 . م��ن أجل البحري��ن وهويتها والرفع من ش��أِنها الثَّقافيِّ

جميُع أعمالها، وأنشطِتها، تصبُّ في هذا االتجاِه.
ففض��اًل عن دوره��ا الالفت والمؤثر ف��ي العمل الثقافي 
ست مركَز الش��يخ إبراهيم الذي تحوَّل  ، فقد أسَّ الرَّس��ميِّ
إلى مركِز إش��عاٍع للثَّقافة والتَّنويِر، وبي��َت الزَّايد للتراث 
َل إضافًة ثقافيًة نوعيًة لحفظ  ، لُيش��كِّ الصحفيِّ البحرينيِّ
، وغير ذل��ك كثيٌر. تعامل��ت مع جميِع  حف��يِّ ��راِث الصَّ التُّ
األطياِف باحتراٍم وتوازٍن، وتمكنت من بناء ش��راكات مع 

القط��اع األهلي إلنجاز المش��روعات الثقافي��ة، القتناِعِه 
بجدارِتها بالثِّقِة وقناعتِه بجدوى ما ُتنجُزه على األرِض.

إن الحض��ارَة ُتصنُع بالفكِر وباإلب��داِع والجهِد، وبالحضوِر 
الُمتواصل في تأسيِس مالمح التَّجديد والتَّنوير والتَّحرير 
لإلنس��اِن من القيوِد والمكبِّالت، وم��ن التَّخلف والّنزعاِت 
التَّكرارية الت��ي تجعُل المجتمَع يدور في حلقٍة مفرغٍة، ال 
فكاك منها. ولذلك، ال يمكن أليِّ دولٍة، مهما كانت درجُة 
ياسيِّ  ، كما حضورها السِّ تطوِرها االقتصاديِّ واالجتماعيِّ
في العالم، أن تكون ُمؤثرًة وُمشعًة، وقادرًة على تحقيق 
اإلضافة في عال��م اليوم، دون حضور ثقافيٍّ مؤثٍر، ودون 
هنيِة  امتالك الرُّؤى اإلبداعيِة الُمنتجِة، لتجاوز العوائِق الذِّ
والتَّاريخيِة واالجتماعيِة الت��ي ُتعيُق التَّقدم في مواجهِة 
أس��ئلِة العق��ِل، االنخ��راِط ف��ي دورِة الحداث��ِة ومقاومِة 

النِّسيان والتغييب، ومواجهِة التَّحدياِت بكافِة أشكالها.
ولذل��ك ال من��اص وال خيار لنا س��وى تقدي��ِم المزيِد من 
ع��م للثقافِة، ألنَّها كلُّ ما يبقى لنا بعد أن ينتهي كلُّ  الدَّ

شيٍء.

 الدكتورة الشيخة رنا
بنت عيسى آل خليفة مثااًل

جائزة المرأة العربية في القي��ادة االجتماعية للعام 2022 
 الت��ي نالتها الدكت��ورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج 
آل خليف��ة، األمي��ن الع��ام لمجل��س التعلي��م العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء مجل��س التعليم العالي عضو المجلس 
األعل��ى للمرأة، مثال جديد يعبر ع��ن قدرة المرأة البحرينية 
وتميزها ويؤكد ما وصلت إليه من تقدم وقدرة على العطاء 
في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، 
وبفض��ل ال��دور القي��ادي لصاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جاللة الملك المفدى، 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، وهي جائزة مستحقة نالتها 
الدكت��ورة رن��ا نتيجة عطائه��ا المتواصل وم��ا حققته من 

إنجازات ملموسة عبر مختلف الوظائف التي شغلتها.
حف��ل جائزة الم��رأة العربية للعام 2022 لمؤسس��ة لندن 
العربية الذي أقيم بالعاصمة البريطانية وتم خالله اإلعالن 
ع��ن فوز الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى آل خليفة بهذه 
الجائزة أك��د أن المرأة البحرينية توفر ف��ي كل حين المثال 
عل��ى تميزها وعلى نجاح المجلس األعلى للمرأة في االرتقاء 
بدور المرأة وتوفير الظروف التي تجعلها قادرة على العطاء 
والظفر بالجوائز والمش��اركة في رفع اسم البحرين عاليًا في 

المحافل الدولية.
الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيسى آل خليفة تحمل الدكتوراه 
ف��ي القان��ون الدول��ي من جامع��ة إكس��تر ف��ي بريطانيا 
وماجس��تير في السلم والصراع الدولي وبكالوريوس عالقات 
دولية م��ن الجامعة األمريكي��ة بالوالي��ات المتحدة وخبرة 
عملية اكتس��بتها م��ن ش��غلها العديد م��ن المناصب في 
جامع��ة البحري��ن ووزارة الخارجية وأمانة مجل��س التعليم 
العال��ي والمجلس األعلى للم��رأة ومن تصديها للعديد من 
الملف��ات المهمة التي أوكلت إليه��ا، كما حصلت في العام 
2018 على وسام الكفاءة من الدرجة األولى من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المفدى.
الجميع يشارك المجلس األعلى للمرأة الفرحة بنيل الدكتورة 
الش��يخة رن��ا بنت عيس��ى آل خليفة هذه الجائ��زة، والجميع 
ينتظر منه��ا -ومن كل امرأة بحريني��ة- المزيد من العطاء 

والتميز والكثير من النجاح لالرتقاء بهذا الوطن الغالي.

رمضان 2022 غير
منذ ما يزيد ع��ن العامين كتب زمالء وزميالت، وأنا واحدة 
منهم، مئات المقاالت المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية، 
صعودًا وهبوطًا، واإلجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة 
فيروس كورونا، ما خلق انطباعًا لدى كثيرين أننا س��نبقى 
ن��دور في ذات الحلق��ة، نجتر كلماتنا ونك��رر موضوعاتنا، 
,خصوصًا مع ارتفاع أعداد اإلصابات ومراقبتنا مس��تويات 

اإلشارة، أحمر.. أصفر.. أخضر..
وألصارحكم القول، فإن أصعب لحظات الكتابة التي مررت 
به��ا على مدى العامين المنصرمي��ن، كانت عندما يتعلق 
األمر بمناسباتنا الدينية والوطنية واالجتماعية، وكثيرًا ما 
كنت أس��تذكر حالتنا قبل كورونا وم��ا تركه هذا الفيروس 
من تأثير على س��لوكاتنا وتواصلن��ا وعالقاتنا االجتماعية 

واإلنسانية، فضاًل على تأثيراته على حياتنا المعيشية.
اليوم، ومع عودتن��ا التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي 
تتزام��ن مع قرب حلول ش��هر رمضان المبارك، نس��تطيع 
القول بكل فخر إن البحرين نجحت بجدارة في تجاوز األزمة، 
وإن ما افتقدناه على مدى عامين سيعود إلى سابق عهده، 

دون أن ننكر ما تركته الجائحة من آثار سلوكية على الفرد 
والمجتمع على حد سواء.

رمضان 2022 غير؛ بكل تأكيد صحيح، ألننا سنعود إلقامة 
صلوات التراويح والتهجد في المساجد، وسنعاود االعتكاف 
وإحياء ليلة القدر. وسنقيم موائد للصائمين ونعقد حلقات 

الدرس وقراءة القرآن.  
رمض��ان 2022 غي��ر؛ ألنن��ا س��نعود لجمعاتن��ا العائلية 
وغبقاتن��ا الجميل��ة وتواصلن��ا اإلنس��اني، ونحتضن أهلنا 
وأحباءنا.. ونتفقد المحتاجين والمعوزين، ونس��تعيد أيام 

الشهر الفضيل ولياليه الجميلة.
رمض��ان 2022 غير؛ ألننا كش��عب وقي��ادة اتحدنا وأثبتنا 
للعال��م أننا مجتمع واٍع وقادر على تخطي األزمات وتحويل 

التحديات إلى فرص، حقيقة وليس كالمًا.  
تطبيق��ات م��ن الواق��ع لبرنام��ج القي��ادة الرش��يقة: من 
المصطلحات الحديث��ة التي بدأت تس��تحوذ على اهتمام 
خب��راء اإلدارة مصطل��ح »Agile Leadership« أو »القيادة 
الرش��يقة«، والتي ت��م تعريفها بأنها »الس��لوكيات التي 

تضي��ف أو تخلق قيمة، وتخفض مس��تويات ه��در األفكار 
والعالقات غير المنتجة وانخفاض التعاون«.

والمصطلح��ات  األكاديمي��ة  التعريف��ات  ع��ن  وبعي��دًا 
المتخصص��ة؛ فق��د نجح��ت البحرين خالل جائح��ة كورونا 
م��ن تقديم مث��ال عملي وواقعي ل��إلدارة الرش��يقة، من 
خالل زيادة مس��تويات األداء وتس��ريع اإلنج��از برفع كفاءة 
التش��غيل والمرونة اإلدارية واالس��تثمار البش��ري الذكي، 
وتوظي��ف التكنولوجي��ا وخلق ثقافة مؤسس��ية مرنة. كل 

ذلك لمسناه، بتجاوز األزمة بأقل الخسائر واألضرار. 
وألن اإلدارة الرشيقة تتميز باالستشعار التكتيكي والكوادر 
الجاه��زة والوعي بقدراتها والمرون��ة المالية واالتصاالت 
الس��ريعة والخطط البديلة واستشراف المستقبل والوعي 
اإلستراتيجي وكفاءة التشغيل، وبقدرتها على التكيف رغم 
التحديات والظروف، فال ش��ك أن كل هذه المعايير تمثلت 
ف��ي إدارة األزم��ة، حتى وصلن��ا إلى بر األمان، واس��تحقت 
البحري��ن أن تك��ون النم��وذج الواقع��ي والمتمي��ز عل��ى 

مستويي المنطقة والعالم خالل األزمة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/31/watan-20220331.pdf?1648698309
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/998771
https://alwatannews.net/Business/article/998764/%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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الملـــك  جاللـــة  مستشـــار  اســـتقبل 
لشـــؤون اإلعالم  نبيـــل  الحمر  في 
امـــس    القضيبيـــة  بقصـــر  مكتبـــه 
ســـفير دولة إســـرائيل لدى المملكة 

ايتان نائيه، بمناسبة تعيينه.
ونـــوه  بالســـفير،  الحمـــر  ورحـــب 
البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة  بالعالقـــات 
وما تشـــهده من خطـــوات متقدمة 
فـــي مختلـــف المجاالت بمـــا يخدم 

المصالـــح المتبادلـــة ويدعـــم جهود 
ترســـيخ األمن واالستقرار والسالم 
في المنطقة لصالح دولها وشعوبها، 
متمنيـــًا له التوفيق فـــي مهام عمله 

الدبلوماسي.
الســـفير  أعـــرب  جانبـــه  مـــن   
اإلســـرائيلي عن شـــكره للمستشـــار 
نبيل الحمر، وأكد حرص بالده على 
تعزيز عالقات التعاون مع البحرين 

على كافة المستويات.

افتتـــح  رئيـــس مجلـــس األوقـــاف 
الهاجـــري  راشـــد  الشـــيخ  الســـنية 
حمـــد  بمدينـــة  العزيـــز  مســـجد 
الديـــن  صـــالح  يوســـف  بحضـــور 
الســـنية  األوقـــاف  مجلـــس  عضـــو 
رئيـــس لجنـــة المســـاجد وعـــدد من 
النـــواب والبلدييـــن مـــن المحافظة 
المســـؤولين  الشـــمالية وعـــدد مـــن 
مســـاعي  ضمـــن  وذلـــك  بـــاإلدارة، 
فريضـــة  أداء  لتســـهيل  اإلدارة 
صـــالة الجماعـــة لكافـــة المواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين. 
 وأكـــد الهاجري فـــي كلمة له مضي 
إدارة األوقـــاف الســـنية فـــي إعمار 
مشـــاريع دور العبـــادة فـــي مملكـــة 

البحرين والعناية بها وفتح المجال 
للمتبرعين للمشاركة في بنائها.

 وقـــال إن الراعـــي األول دائما لهذه 
المشـــاريع المباركة هو عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، والذي أمر ببناء 
المســـاجد في كافة مناطق المملكة 
ووجه كافة الوزارات والمؤسسات 
كافـــة  وتيســـير  لتســـهيل  المعنيـــة 

اإلجراءات المتعلقة بها.
 وتقـــدم الهاجري بشـــكره وتقديره 
للمتبرعـــة الكريمـــة التـــي حرصـــت 
علـــى عـــدم ذكـــر اســـمها أو اطالقه 
علـــى المســـجد بغية فـــي أن يكون 

خالصا لوجهه الكريم.

الحمر يشيد بمسار العالقات مع تل أبيب

رئيس “السنية” يفتتح مسجد العزيز بمدينة حمد

تخريج عدد من الدورات التأسيسية بإدارة المراسم وحماية الشخصيات
تحـــت رعايـــة الفريـــق طـــارق بن حســـن 
الحســـن رئيس األمن العام، أقامت إدارة 
حفـــل  الشـــخصيات  وحمايـــة  المراســـم 
تخريـــج عـــدد من الـــدورات التأسيســـية 
شـــارك فيهـــا 94 ضابطـــًا وضابـــط صـــف 
األمنيـــة  اإلدارات  مختلـــف  مـــن  وفـــرد 
بـــوزارة الداخليـــة وقـــوة دفـــاع البحرين 
وجهـــاز المخابـــرات الوطنـــي والحـــرس 
الوطنـــي، بحضور اللـــواء الركن الشـــيخ 
حمد بن محمد آل خليفة مســـاعد رئيس 
األمـــن العام لشـــئون العمليات والتدريب 
واللـــواء ماهـــر بوعلي مدير عـــام اإلدارة 

العامة ألمن المنافذ.
وبهذه المناســـبة، أكـــد رئيس األمن العام 
أن تنظيـــم هـــذه الـــدورات يأتـــي ضمـــن 
اســـتراتيجية التطويـــر والتحديث التي 
يتبناهـــا وزيـــر الداخلية بهـــدف االرتقاء 

بـــأداء منتســـبي وزارة الداخليـــة، مؤكدًا 
على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لما 
لهـــا من أهـــداف وغايات إيجابية تســـهم 
بكفـــاءة،  والواجبـــات  المهـــام  أداء  فـــي 
مشـــيرًا إلى أن هـــذه الدورات تهدف إلى 
تطوير المهارات وتبادل الخبرات األمنية 
سعيًا للوصول ألعلى مستويات الجودة 
والكفاءة لتطوير الكوادر البشرية، معربًا 
عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم 
هذه الـــدورات على اهتمامهم وســـعيهم 
لتطويـــر القـــدرات ورفـــع الكفـــاءات بمـــا 
يســـهم في زيادة فاعلية األداء لمنتسبي 

األجهزة األمنية.
ودعا رئيـــس األمن العام إلى االســـتعانة 
باســـتقطاب أفضـــل الخبـــرات التعليمية 
والتدريبيـــة لتنفيـــذ الـــدورات التدريبية 
في هذا الشـــأن، مؤكدًا ضرورة اســـتمرار 

جـــودة  بمعاييـــر  واالهتمـــام  التطويـــر 
التدريـــب فـــي كل ما تقدمه الـــوزارة من 
برامـــج تعليميـــة وتدريبيـــة، بمـــا يضمن 
إعـــداد وتخريـــج رجـــل الشـــرطة وفـــق 
أســـلوب علمي وتدريبي متطـــور يجعله 
قـــادرًا على التعامل مع كافـــة التحديات 
واجباتـــه  أداء  خـــالل  تواجهـــه  التـــي 

ومهامه المكلف بها.
مـــن جانبه، أعـــرب العقيد علـــي العريفي 
مدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات 

عن شكره وتقديره لسعادة رئيس األمن 
العام على رعايته حفل التخريج، مشيرًا 
بأن لـــوزارة الداخلية محطـــات تاريخية 
تشـــهد لهـــا مملكـــة البحريـــن والتـــي كان 
وزيـــر  مـــن  البالـــغ  االهتمـــام  وراءهـــا 
الداخليـــة ومتابعة مســـتمرة مـــن رئيس 
األمـــن العـــام، لالرتقـــاء بالقوى البشـــرية 
والتركيـــز علـــى عمليـــة التدريـــب بكافة 

مســـتوياتها للوصـــول ألعلى مســـتويات 
الكفاءة والحرفية بالعمل.

ونـــوه إلـــى أن إدارة المراســـم وحمايـــة 
الشخصيات تحرص دائما على االهتمام 
المجـــاالت  بشـــتى  التدريبـــي  بالجانـــب 
والتخصصات لمنســـوبيها، حيث تم عقد 
عدد من الدورات التدريبية التخصصية 
تمثلـــت في الـــدورة التأسيســـية لحماية 

الشخصيات الهامة الخامسة والثالثون، 
حمايـــة  مـــع  العســـكري  المرافـــق  دورة 
الشـــخصيات الهامة التاسعة عشر، دورة 
مهـــارات الرمايـــة المتخصصة السادســـة 
عشـــر، دورة التفتيـــش وأنظمتها الرابعة 
والثالثون، ودورة الفروسية التأسيسية 
االثنان وعشـــرون، لما لهذه الدورات من 
أهميـــة فـــي صقـــل مهـــارات المشـــاركين 
ورفع كفاءتهـــم في أداء العمل وتحقيق 

األهداف المنشودة.
وفـــي ختام الحفـــل، قام مســـاعد رئيس 
األمـــن العام لشـــئون العمليات والتدريب 
الخريجيـــن،  علـــى  الشـــهادات  بتوزيـــع 
معربًا عن شـــكره وتقديره لكافة الجهات 
التـــي شـــاركت وســـاهمت في عقـــد هذه 
للجميـــع  متمنيـــًا  التدريبيـــة،  الـــدورات 

التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

الحسن: تطوير 
مهارات العسكريين 

لبلوغ أعلى 
مستويات الجودة

توظيف التكنولوجيا لدعم تمكين المرأة والشباب
األنصاري: عقد شراكات وفتح أسواق جديدة في المنطقة

اســـتقبلت األمين العـــام للمجلـــس األعلى 
المجلـــس  بمقـــر  األنصـــاري،  هالـــة  للمـــرأة 
بالرفـــاع، األميـــن العـــام لمنظمـــة التعـــاون 
الرقمـــي ديمـــة اليحيـــى، وذلـــك فـــي لقاء 
جـــرى خاللهـــا بحـــث ســـبل التعـــاون بيـــن 
الجانبيـــن فـــي جميـــع المجـــاالت الخاصة 
بالمـــرأة من خالل الدور المنوط بالمنظمة، 
وفتح آفاق االســـتثمار وتبـــادل الخبرات، 
والتشـــبيك مـــع المنظمـــة لعقـــد شـــراكات 
وفتح أسواق جديدة في المنطقة، وسبل 
إزالة التحديات والعقبات بهدف التسهيل 
على الشركات الناشئة للوصول إلى فرص 
يمكـــن مـــن خاللهـــا االســـتثمار فـــي دول 

المنظمة.
وأعربـــت األنصـــاري خالل اللقـــاء عن بالغ 
الشـــكر والتقدير لجهـــود المملكـــة العربية 
الســـعودية فـــي تأســـيس منظمـــة التعاون 

مملكـــة  اعتـــزاز  إلـــى  مشـــيرة  الرقمـــي، 
األعضـــاء  الـــدول  مـــن  كونهـــا  البحريـــن 
المؤسســـين لهذه المنظمـــة، مؤكدة أهمية 
دورهـــا فـــي الســـعي إلـــى مســـتقبل رقمي 
وتوظيـــف التكنولوجيا للجميع، من خالل 
دعم تمكين وتقدم المرأة والشباب ورواد 
األعمـــال لخدمـــة كافـــة أهـــداف التنميـــة 

المستدامة عبر الحدود.
اللقـــاء  خـــالل  األنصـــاري  واســـتعرضت 
البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  مـــن  جوانـــب 
المتميـــزة فـــي التحـــّول الرقمـــي، وجهـــود 
المملكـــة الفاعلـــة فـــي التكامـــل والتعـــاون 
المجـــال  هـــذا  فـــي  والدولـــي  اإلقليمـــي 
الحيـــوي، وأوضحـــت أن ذلـــك يتجلى من 
ووزارات  مؤسســـات  كافـــة  قيـــام  خـــالل 
وهيئـــات المملكـــة فـــي االنتقـــال للتحـــول 
مختلـــف  فـــي  واإللكترونـــي،  الرقمـــي 

قطاعات العمل، واالســـتثمار األمثل لدعم 
االقتصـــاد الوطنـــي، والتعـــاون الفاعل مع 

الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبها، نوهت اليحيى بجهود المجلس 
األعلى للمرأة برئاســـة قرينـــة عاهل البالد 
المفـــدى في مجـــال دعم مســـيرة التحول 
الرقمـــي فـــي مملكـــة البحريـــن، والحرص 
علـــى أن تكون المرأة البحرينية مســـاهمة 

بـــل وقائـــدة لهـــذا التحـــول، مثمنـــة التزام 
المجلـــس بدعـــم منظمـــة التعـــاون الرقمي 
والمشـــاركة الفاعلـــة في تحقيـــق أهدافها 
المـــرأة  دور  تعزيـــز  حـــول  تـــدور  التـــي 
وإســـهاماتها ضمـــن قطـــاع صناعـــة تقنية 
للفتيـــات  الدعـــم  تقديـــم  و  المعلومـــات، 
الطامحـــات لتطويـــر البرامـــج والمشـــاريع 

التقنية الخاصة بهن.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األمين العام للمجلس األعلى للمرأة تستقبل األمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

المنامة - بنا

اســـتناًدا إلـــى التعميم الـــذي أصدره 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، بشـــأن ســـاعات 
الدوام الرســـمية خالل شهر رمضان 

المبارك لعام 1443هـ.
أوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية 
أحمـــد الزايد أنه اســـتناًدا إلى المادة 
رقم )19( من قانون الخدمة المدنية 
رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادر 
)48( لســـنة 2010 بشـــأن أيـــام العمل 
فـــي األســـبوع ومواقيتـــه وضوابط 
العمل خارج أوقات العمل الرســـمي، 
انـــه تقـــرر أن تكـــون ســـاعات الدوام 
الرســـمي خالل شهر رمضان المبارك 
حتـــى  صباًحـــا   8:00 الســـاعة  مـــن 
الســـاعة 2:00 بعد الظهـــر للموظفين 
العامليـــن وفق نظام ســـاعات العمل 

االعتيادية، بحيث تخفض ســـاعات 
العمل في األســـبوع بمعدل السدس 
فتكون 30 ساعة للعاملين بنظام 36 
ســـاعة في األسبوع، وتخفض كذلك 
بنفـــس النســـبة للموظفيـــن العاملين 
وفق ســـاعات العمل المطولة بحيث 
تكـــون 33 ســـاعة ونصـــف للعامليـــن 
بنظـــام 40 ســـاعة فـــي األســـبوع من 
الســـاعة 8:00 صباًحا حتى الســـاعة 
2:45 دقيقـــة مـــن يـــوم األحـــد إلـــى 
األربعـــاء، وفـــي يـــوم الخميـــس من 
الســـاعة 8:00 صباًحـــا إلـــى الســـاعة 
تخفـــض  كمـــا  الظهـــر،  بعـــد   2:30
ســـاعات العمـــل الخاصـــة التي وافق 
عليهـــا جهاز الخدمـــة المدنية لبعض 
الجهـــات الحكوميـــة بنفـــس النســـبة 
بهـــذه  المختصـــة  الســـلطة  وتحـــدد 
الجهات أوقات بداية وانتهاء الدوام 

حاجـــة  بحســـب  اليومـــي  الرســـمي 
العمـــل ومـــا يتوافـــق مـــع الضوابـــط 
المحـــددة وفـــق سياســـات الخدمـــة 
يشـــمل  ذلـــك  أن  منوًهـــا  المدنيـــة، 
الموظفين في الهيئات والمؤسسات 
الحكوميـــة المنضوية تحت الخدمة 
المدنية الذيـــن يعملون بنظام 36 أو 
بنظام 40 ساعة في األسبوع بحيث 
تطبق عليهم نفس نســـبة التخفيض 

في ساعات العمل.
وأمـــا فـــي الحاالت التـــي يطبق فيها 
نظـــام الـــدوام المـــرن المعتمـــد فـــي 
الخدمة المدنية، فتقرر أن ال يتجاوز 
المرنـــة  للســـاعات  األقصـــى  الحـــد 
للموظفين العاملين وفًقا لهذا النظام 
جميـــع  فـــي  يومًيـــا  واحـــدة  ســـاعة 
ســـاعات العمل االعتيادية والمطولة 

والخاصة.

تعويض من يضطرون للعمل أكثر من الساعات المخفضة

الدوام الرسمي في رمضان من 8 صباًحا حتى 2 بعد الظهر
المنامة - بنا

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات 
خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة 
االجتماع األول للجنة دراسة تنفيذ مشروع جواز السفر 
اإللكترونـــي، وعقـــد االجتماع حضورًيـــا بحضور ممثلين 
عـــن وزارة الخارجيـــة ووزارة المواصـــالت واالتصـــاالت 
وهيئـــة المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة وعـــدد مـــن 

مسؤولي شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة.
وأكـــد وكيـــل الـــوزارة أهمية المشـــروع لمملكـــة البحرين 
وتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلنجازه 
فـــي أســـرع وقت وأعلى كفـــاءة وجودة، ومـــا يحظى به 
من متابعة واهتمام من وزير الداخلية إلنجاز المشـــروع 
الوطنـــي، الذي يأتي ضمن 24 مبـــادرة تطويرية تقّدمت 
بها شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة ضمن خطة 
التعافي االقتصادي، وحظيت بموافقة كريمة من مجلس 
الـــوزراء الموقـــر، مؤكدًا أن مشـــروع الجـــواز اإللكتروني 
يشـــكل نقلة نوعيـــة في تطويـــر خدمات الجـــوازات في 
البحرين، حيث يعزز مـــن مكانتها ضمن الدول المتقدمة 

في هذا المجال.
وتـــم تقديم عرض تناول المواصفات األمنية في الجواز 
اإللكترونـــي، إذ يتضمن شـــريحة إلكترونية تحتوي على 
بيانـــات ومعلومات المواطن، ما يســـهل علـــى المواطنين 
حصولهـــم علـــى تســـهيالت فـــي إنهـــاء إجراءات الســـفر 
وتأشـــيرات الدخـــول إلـــى دول العالـــم، كمـــا تـــم عـــرض 
الخصائـــص األمنية التي ســـوف يتم تنفيذها في الجواز 

البحريني اإللكتروني.

تسهيالت للبحرينيين بإجراءات السفر وحصولهم على التأشيرات

استعراض أهم مميزات الجواز اإللكتروني

 

خدمات “الملك حمد - اإلرسالية” سيضاهي الدول المتقدمة
االستعانة بأحدث التقنيات الرقمية في أقسام ومرافق المستشفى

زار رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
عبـــدهللا آل خليفـــة ووزيـــرة الصحـــة 
مـــن  كل  وبحضـــور  الصالـــح  فائقـــة 
الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة 
مريم الجالهمة ووكيل وزارة الصحة 
وليـــد المانـــع واألميـــن العـــام للمجلس 
األعلـــى للصحـــة إبراهيـــم النواخـــذة، 
حمـــد  “الملـــك  مستشـــفى  مشـــروع 
فـــي  الكائـــن  األمريكيـــة”  -اإلرســـالية 
منطقـــة عالـــي، لمتابعـــة ســـير العمـــل 
بالمستشـــفى المقرر افتتاحه مع نهاية 

العام الجاري 2022.

والرئيـــس  األطبـــاء  رئيـــس  واطلـــع 
اإلرســـالية  لمستشـــفى  التنفيـــذي 
األمريكيـــة بالبحريـــن جـــورج شـــريان 
المســـؤولين علـــى آخـــر المســـتجدات 
المتعلقة بمشـــروع المستشـــفى والذي 
يشـــكل أحد أبـــرز وأهـــم المســـاهمات 
بمملكـــة  الصحـــي  للقطـــاع  الداعمـــة 

البحرين.
المرافـــق  أهـــم  اســـتعراض  تـــم  كمـــا 
واألقســـام الطبية التي يشـــتمل عليها 
المبنى الجديد للمستشفى الذي يعتمد 
على أحدث أساليب التقنيات الرقمية 
في مختلف مرافق المستشفى والذي 
سيســـاهم في تعزيز مســـتوى الرعاية 

للمرضـــى لصالـــح  المقدمـــة  الصحيـــة 
خدمة أفراد المجتمع البحريني.

ويضـــم المشـــروع الجديـــد العديد من 
المرافق والخدمـــات الصحية بأحدث 

األساليب العالجية والتقنيات الطبية 
الحديثـــة والتـــي تضاهـــي مـــا تقدمـــة 
المجـــال  فـــي  تطـــورًا  األكثـــر  الـــدول 

الصحي بما يحقق تطلعات القيادة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

3 مناطق جديدة تدخل برنامج المدن الصحية هذا العام
“الصحة” تطلق 7 مبادرات لترسيخ قيم المواطنة... الصالح:

كشــفت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح عــن اطــاق الــوزارة ســبع مبــادرات لــوزارة 
الصحة لإلدراج في الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنة 
)بحريننــا( والتــي تشــمل برامــج اإلنتمــاء كبرنامج المــدن الصحية، ومبــادرة أصدقاء 
تعزيــز الصحــة، ومشــروع مواقــع معــززة للصحة، اضافــة الى مبــادرات ضمن حمات 
العاقــات العامــة مثــل برنامــج قادة الصحة الصغــار لرياض األطفــال، ومعرض الفن 
للصحــة، وبرنامــج صحتــك فــي الســفر والمشــاركة فــي المبــادرات اإلعاميــة للخطة 

الوطنية من خال إصدار المجموعة القصصية لألطفال “أهتم بصحتي”.

واوضحت ان برنامـــج المدن الصحية هو 
احد أهـــم برامج منظمة الصحـــة العالمية 
ويهـــدف إلى تحســـين الجوانـــب الصحية 
االجتماعيـــة  واالقتصاديـــة  والبيئيـــة 
فـــي المـــدن، حيـــث تـــم اعتمـــاد منطقة أم 
الحصم كأول منطقة تحصل على شـــهادة 
إعتمـــاد برنامج المدن الصحية في مملكة 
البحرين، كما تم استيفاء معايير االعتماد 
لمدينـــة المنامـــة فـــي فبرايـــر 2020 ومـــن 

ثـــم إعـــان مدينـــة المنامـــة كأول عاصمة 
صحيـــة فـــي إقليـــم شـــرق المتوســـط في 
حفـــل افتراضـــي فـــي يونيـــو 2021. فيما 
معاييـــر  اســـتيفاء  علـــى  العمـــل  جـــاري 
البرنامـــج في منطقة البســـيتين والســـاية 
وعالـــي ومـــن المتوقـــع أن يتـــم اعتمادهم 

في العام الحالي.
تعزيـــز  أصدقـــاء  مبـــادرة  ان  واضافـــت 
الصحة تهدف إلنشـــاء ســـجل المتطوعين 

لديهم استعدادا للمســـاهمة في الفعاليات 
الصحيـــة، حيث يتم إدراجهـــم في برامج 
تدريبيـــة إلعدادهـــم للمســـاهمة فـــي نشـــر 
الوعـــي الصحـــي بين أفـــراد المجتمع وبلغ 
عـــدد المتطوعيـــن 211 حتـــى نهايـــة عام 
مـــن  العديـــد  فـــي  اشـــراكهم  وتـــم   2021
الفعاليات واألنشـــطة التوعويـــة، أما قادة 
الصحـــة الصغـــار فهـــو عبـــارة عـــن برنامج 
توعوي تدريبي يشجع األطفال على تبني 
أنماط الحياة الصحية من خال تزويدهم 
بالمعلومـــات الصحيـــة والمهـــارات الازمة 
فـــي جـــو مـــن الحركـــة واللعـــب والتطبيق 
العملي. حيث بدأ تنفيذ البرنامج في العام 
2019 وبلغ عدد المســـتفيدين 205 أطفال 
و126 بالغـــا أما في بدايـــة عام 2020 فقد 
بلغ عدد المســـتفيدين 60 طفا و 38 بالغا، 
ومع اســـتقرار الوضع الصحي في المملكة 
بدأ تنفيـــذ البرنامج مرة أخرى في الفصل 

الدراسي األول في أكتوبر 2021.
وذكـــرت ان مبادرة مواقـــع معززة للصحة 
يتـــم  والتـــي  المبـــادرات  أبـــرز  مـــن  تعـــد 
التنســـيق مـــن خالها مـــع مواقـــع مختلفة 
لتنفيذ بعض المعايير التي تدعم ممارســـة 
أنماط الحيـــاة الصحية في جميع األماكن 
مثـــل المجمعـــات التجاريـــة وأماكن العمل 
الحكوميـــة والخاصـــة ومـــن ثـــم تقييمهـــا 
وتصنيفهـــا، وقد تم خال العامين -2019
تجاريـــة  مجمعـــات   9 اســـتيفاء   2020
لمعاييـــر االعتمـــاد كمجمـــع معـــزز للصحة 
و10 مجمعـــات تجاريـــة لمعاييـــر االعتماد 
کمجمع صديق للصحة فيما تم في 2021 
دعـــوة مجمعـــات جديـــدة للمشـــاركة فـــي 
المشـــروع حيث انضم مجمعين جديدين 
للمشـــروع. اضافـــة الى اســـتيفاء 3 أماكن 
عمـــل معاييـــر االعتماد كمـــكان عمل معزز 

في العام 2019.

واشارت وزيرة الصحة ان الوزارة اصدرت 
مجموعتين قصصيتين لألطفال تضم كل 
مجموعـــة 5 قصـــص لألطفـــال وتشـــتمل 
هـــذه القصص على النصائح واإلرشـــادات 
قوالـــب قصصيـــة  صـــورة  فـــي  الصحيـــة 
مشوقة.، أما بالنسبة لمبادرة الفن للصحة 
ففـــي عـــام 2020 تـــم إقامة معـــرض فني 
حـــول  األطفـــال  لرســـومات  افتراضـــي 
فيـــروس کورونـــا حيـــث تـــم االعـــان عن 
هذا المعرض واســـتقبال نســـخ إلكترونية 
من األعمال الفنية المشـــاركة ووضعها في 
معـــرض افتراضـــي بتقنيـــة 360. كمـــا تـــم 
تنفيـــذ برنامج تلفزيونـــي رمضاني صحي 
)الليـــوان( للتوعيـــة بأهـــم أنمـــاط الحيـــاة 

الصحية خال الشهر الفضيل.
واكـــدت ان وزارة الصحـــة حريصـــة علـــى 
نشـــر الوعي الصحـــي للمســـافرين للوقاية 
من األمراض أثناء السفر من خال مبادرة 

“ صحتك في السفر” حيث تم وضع قائمة 
التطعيمات الازمة للمســـافرين في موقع 
وزارة الصحـــة كمـــا تـــم نشـــر العديـــد مـــن 
النصائح التوعوية للمســـافرين والقادمين 
مـــن الســـفر في ظل جائحـــة كورونا وذلك 
خـــال  المختلفـــة  اإلعـــام  وســـائل  فـــي 
التنســـيق  وجـــار  و2021   2020 األعـــوام 
من أجـــل إدراج المعلومات التي يحتاجها 
التابـــع  “وجهتـــي”  تطبيـــق  فـــي  المســـافر 

لوزارة الخارجية.
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كشــف وزيــر الصناعــة والتجارة والســياحة زايد الزيانــي عن إطاق حزمة جديدة من الخطط والبرامــج إلدراجها ضمن مبادرات 
الخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة “بحريننــا” والتــي تجســد قيــم الــوالء والمواطنــة الصالحــة 
والمســؤولية االجتماعيــة فــي مملكــة البحرين، حيث تندرج هذه البرامج ضمن أهداف الخطة التــي تؤكد على الحفاظ على القيم 
والعادات والتقاليد األصيلة ألبناء البحرين، وترسيخ أسس ومبادئ الهوية الوطنية وقيم الوالء والتسامح واالعتدال، واالعتزاز 

بالطابع العربي واإلسامي كمكون رئيسي في الشخصية البحرينية.

وأكـــد أن مثـــل هـــذه البرامـــج  تأتي ضمن 
خطط واستراتيجيات الوزارة  حيث تعد 
الخطة الوطنيـــة “بحريننـــا” ترجمة لرؤية 
عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، منوها بـــدور وزير 
الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيـــم المواطنة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بن عبـــد هللا آل خليفة في وضع مبادرات 
الخطـــة موضع التنفيـــذ ومتابعـــة الجهود 
المبذولـــة مـــن الجهـــات الحكوميـــة وكافة 

المؤسســـات ذات الصلة  تجســـيدًا للرؤية 
الملكية السامية التي ُتعّلي من قيم الوالء 
واالنتماء للوطن منذ انطاقتها في 2019 

.
واســـتعرض الوزير مجموعـــة من البرامج 
الجديـــدة ضمن مبـــادرات الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتمـــاء الوطني “بحريُننا” ، حيث 
عملـــت إدارة االتصال والتوعيـــة بالوزارة 
علـــى انتـــاج مجموعـــة مـــن الفيديوهـــات 
متضمنـــه قصص نجـــاح لعدد من أصحاب 
السجات ممن تميزوا وأبدعوا في مجال 

الـــوزارة  إلـــى  أطـــاق  عملهـــم  ، إضافـــة 
متمثلـــة بقطـــاع الرقابة والمـــوارد برنامج 
“لهـــم بصمـــة” والذي أشـــرفت عليـــه إدارة 
المـــوارد البشـــرية حيـــث يتـــم مـــن خاله 
تكريـــم الموظف المتميز في كل إدارة من 
اســـتمرارا  دوري  بشـــكل  الـــوزارة  إدارات 
لدعم الكفاءات وتقديرا لجهودهم والعمل 
على ترسيخ الروح الوطنية وممن قدموا 
مبـــادرات وأفـــكار تطويريـــة تخـــدم ســـير 

العمل بالوزارة. 
الصناعيـــة  التنميـــة  إدارة  أن   واضـــاف 

تقـــوم بتنفيذ مبادرة “صنع فـــي البحرين” 
وهـــي عامة تمنحها الـــوزارة الى المصانع 
الوطنية المرخصة والمسجلة لديها بهدف 
الترويـــج للمنتجـــات والســـلع الوطنية في 
األســـواق المحلية والمعـــارض الترويجية 

داخـــل و خارج مملكـــة البحرين باإلضافة 
الـــى االســـتفادة مـــن المزايا التـــي تقدمها 
المبـــادرة وتقـــوم أيضأ على مبـــادرة أفام 
مـــن  البحريـــن وهـــي سلســـلة  فـــي  صنـــع 
الصناعيـــة  للمنشـــآت  الوثائقيـــة  األفـــام 
الترويـــج  الـــى  يهـــدف  والـــذي  الوطنيـــة 
للصناعـــات الوطنيـــة المتقدمة في شـــتى 
المجـــاالت الصناعية وذلـــك من اجل إبراز 
جـــودة الصناعـــة البحرينيـــة وتعزيـــز ثقة 
المســـتهلك بالمنتـــج الوطنـــي مـــن خـــال 
عرضهـــا علـــى قنـــوات البحريـــن الفضائية 

ومواقع التواصل اجتماعي التابع لها .
وتحقيقـــا ألهـــداف مبادرة تعزيـــز الملكية 
الفكريـــة ودعم االبتكار، فقـــد قامت إدارة 
التجـــارة الخارجيـــة والملكيـــة الصناعيـــة 
بتنفيـــذ مبـــادرة “تعزيـــز الملكيـــة الفكريـــة 
ودعـــم االبتـــكار” وهي عبارة عن مشـــروع 

وطنـــي لتشـــجيع المواطنيـــن المبتكريـــن 
بـــراءات  تســـجيل  علـــى  والمخترعيـــن 
التجاريـــة  والعامـــات  اختراعاتهـــم 
والعمليـــة  واألدبيـــة  الفنيـــة  ومؤلفاتهـــم 
وســـبل  أهميـــة  بيـــان  وكذلـــك  المختلفـــة 
الحمايـــة القانونية والفرص االســـتثمارية 
لهـــا ، فيمـــا قدمت إدارة التســـجيل وإدارة 
التفتيـــش التـــي تعـــد مـــن أكثـــر اإلدارات 
مبـــادرة  أيضـــا  أهميـــة  وأكثرهـــا  تفاعـــا 
تنظيـــم اســـتخدام شـــعار مملكـــة البحرين 
فـــي األعمال التجارية ومراجعة األســـماء 
التجارية وتنظيم منح األســـماء التجارية 
وهـــي مبادرة ٌتعنى بالتحقق من األســـماء 
للقيـــم  مخالفاتهـــا  وعـــدم  التجاريـــة 
واألعراف البحرينية وعدم وجود اخطاء 
إمائية ســـواء فـــي النظـــام او على لوحة 

اعان المحل.

التحقق من األسماء التجارية وعدم مخالفتها للقيم البحرينية
إطالق حزمة جديدة من الخطط ضمن مبادرات “بحريننا”... وزير “التجارة”:

زايد الزياني

فائقة الصالح

تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات األمنية
أشـــاد عدد مـــن اإلعاميين وكّتـــاب الرأي 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  بمشـــاركة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
للحكومـــات  العالميـــة  القمـــة  بأعمـــال 
2022 والتـــي بـــدأت الثاثـــاء، المنصـــرم  
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  فـــي 
الشـــقيقة، بالتزامـــن مع اختتـــام فعاليات 
“إكســـبو 2020 دبي” حيث تشـــكل فرصة 
الستشـــراف مســـتقبل العمـــل الحكومـــي، 
وبحـــث جملـــة مـــن التحديـــات الدوليـــة 
وتبادل الخبرات والمعارف واألفكار التي 
تســـهم في تعزيز التنمية واالزدهار حول 

العالم.
وقـــال الكاتب ســـعيد الحمد إن مشـــاركة 
وزيـــر الداخلية في أعمـــال القمة العالمية 
للحكومات تعكس رؤيته  لمنظومة العمل 
الحكومي الذي يتطلب النجاح في التميز 

في األداء .
وأضـــاف أن التميـــز كما نعلـــم اصبح اآلن 
شـــرطا عصريا لكل عمل فمـــا بالنا باالداء 
الحكومي، وشـــرط التميز فـــي األداء هو 
الخروج من االســـاليب الروتينية القديمة 
ومحاولة اللحاق بإيقاع عصرنا وطبيعته، 
التعـــاون  تعزيـــز  الـــى  يحتـــاج  مـــا  وهـــو 
والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية، كما 
قـــال الوزير ممســـكا بمفتاح أهم شـــروط 
التميـــز في االداء الحكومي وهو التعاون 
والتنســـيق بين جميع الجهـــات حتى يتم 
بمـــا  واتقـــان  بســـرعة  الخدمـــات  تقديـــم 
ينعكـــس على االنتاج واالنجاز فكل حلقة 
من حلقات العمل الحكومي تكمل بعضها.

كما أن اشـــارة الوزيـــر الافتة الى ضرورة 
اســـتمرارية برامـــج التدريب واالســـتعانة 
بالمتخصصيـــن وضعـــت خارطـــة طريـــق 
للجهـــات الحكوميـــة في كل مـــكان اذا ما 
أرادت التميـــز فـــي األداء واإلبـــداع فـــي 
العمـــل وفق ما يتطلبه هـــذا العصر ووفق 
مايتطلع اليه الجميع، وتركيه على تعزيز 

مشروع التكامل وتعزيز قدرة الحكومات 
على اســـتباق التغييرات واالســـتعداد لها 
وابتـــكار الحلـــول، جـــاء ليعكـــس خبرتـــه 
وحرصه شخصيا على التطوير واالرتقاء 
بأعمـــال وبخدمـــات وزارته وتميـــز أدائها 
علـــى كل صعيد وفي كل عمـــل يناط بها، 
حيـــث رفـــد الوزيـــر فـــي هـــذه المشـــاركة 
بالـــرؤى واألفـــكار لموضـــوع التميـــز فـــي 
األداء الحكومـــي بطروحات غنية ومهمة 

ما احوجنا إليها في هذا الوقت.
من جهته، أوضح الكاتب نبيل العســـومي 
إن مشـــاركة  وزيـــر الداخليـــة هـــي تأكيد 
إضافي علـــى األهمية التـــي توليها وزارة 
الداخلية لمثل هـــذه اللقاءات التي تعتبر 
فرصة لتبـــادل وجهات النظر حول االداء 
الحكومـــي في إطـــار التنســـيق والتعاون 
وتبـــادل األفـــكار والرؤى بشـــأنها وهذا ما 
أكده  وزير الداخلية خال مشـــاركته بأن 
مستقبل االداء الحكومي مرتبط بتحقيق 
التميـــز فـــي االداء وتقديـــم الخدمات من 
خال التواصل الجاد وااليجابي والفعال 
مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم 
يتطلـــب  الخدمـــات  تطويـــر  إن  حيـــث 
بـــكل تأكيـــد تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق 
الصلـــة  الخدميـــة ذات  الجهـــات  مـــع كل 
وفـــق منظومـــة الشـــراكة المجتمعية في 
إطـــار االســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثة 
بـــاالداء  للنهـــوض  المتطـــورة وتوظيفهـــا 

الحكومي.
واضـــاف  العســـومي إن مشـــاركة  وزيـــر 
الداخليـــة فـــي االجتمـــاع الـــوزاري الرابع 

لـــوزراء الداخليـــة بـــدول التحالف األمني 
عضويتـــه  فـــي  يضـــم  والـــذي  الدولـــي 
مجموعـــة مـــن الدول فـــي آســـيا وأوروبا 
وأفريقيا تأتي فـــي إطار توجهات مملكة 
البحرين للتواصل والتعاون والتنسيق مع 
الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود 
وتســـخيرها للتصـــدي للتحديـــات األمنية 
التـــي يواجهها العالم اليـــوم للحفاظ على 
االمن والسلم الدوليين وتحقيق األهداف 
المطلوبـــة لتجديـــد العـــزم علـــى المضـــي 
قدمـــا نحـــو تعزيـــز اإلجـــراءات للحفـــاظ 
علـــى ســـامة المواطنيـــن مـــن المخاطـــر 
والتهديدات المختلفة ومراجعة وتطوير 
لمكافحـــة  مســـتمر  بشـــكل  االجـــراءات 
الجريمـــة المنظمـــة واالرهـــاب والطائرات 
المســـيرة والهجمات الســـيبرالية كما جاء 

في كلمة  وزير الداخلية .
مـــن جانبـــه، أوضـــح الكاتـــب واإلعامـــي 
فيصـــل الشـــيخ بأن  وزير الداخلية شـــدد 
علـــى المســـئولية األصيلـــة التـــي تتحملها 
األمنيـــة  والقطاعـــات  الداخليـــة  وزارات 
فـــي حماية المجتمعـــات واألفراد، خاصة 
مـــع التطـــور والتنوع الكبير الذي شـــهدته 
مجـــاالت الجريمـــة فـــي عصرنـــا الحالـــي 
وتنوع أساليبها خاصة باستخدام ”الذكاء 

االصطناعي”.
الحاليـــة  التحديـــات  بـــأن  الشـــيخ  وبيـــن 
تعد أكبر من الســـابق في مجـــال الجرائم 
المهددة لألمن المجتمعي، وهو أمر يجعل 
الـــدوام  األجهـــزة األمنيـــة مطالبـــة علـــى 
بمواكبة التطورات المتســـارعة في مجال 

قدراتهـــا  االصطناعـــي وموائمـــة  الـــذكاء 
واســـتعداداتها وجهوزيتها مـــع متطلبات 
التحـــدي الحاليـــة، وهـــو األمر الذي شـــدد 
عليه  وزير الداخلية بشكل صريح حينما 
أشـــار إلى أهمية التدريب العملي، وتهيئة 
الكـــوادر ومراجعة اإلجـــراءات واألنظمة، 
االســـتخدام  تحقيـــق  علـــى  يســـاعد  بمـــا 

األمثل مثل هذه التطبيقات الذكية.
وأكـــد الشـــيخ أهمية ما مضـــى إليه  وزير 
الداخلية بشأن تضافر الجهود المشتركة، 
بيـــن  واحـــدة  أرضيـــة  علـــى  والتوافـــق 
األجهزة األمنية لمواجهة هذه التحديات 
المتســـارعة فـــي مجـــال الجريمـــة، إذ أن 
توســـيع مجـــاالت التعـــاون الوثيـــق هـــي 
أمـــن  حمايـــة  لضمـــان  األمثـــل  الطريـــق 

المجتمعات واألفراد.
كما اشـــار الكاتب عادل عيســـى المرزوق 
إلـــى أن كلمة وزيـــر الداخليـــة تمثل تميز 
مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــاالت تطويـــر 
األداء الحكومي والقدرة على استشراف 
المســـتقبل من خـــال التخطيط الســـليم 
وقراءة التحديات وفهمها، وبالتالي، فإن 
مملكـــة البحريـــن تعتبر وفـــق ذلك إحدى 
الدول التي تمتلك الخبرة وتحرص على 
نقلهـــا في المحافـــل الدولية، وهذا جانب 
مهـــم للغايـــة، مفـــاده أن البحريـــن تعمـــل 
على مسارين: األول هو االهتمام بتبادل 
الخبرات مع الدول الشـــقيقة والصديقة، 
والثاني هو نقل التجربة واالســـتفادة من 

التجارب المتقدمة.
واضاف ان هناك حدثا آخر مهما بمشاركة  

الوزيـــر أال وهو االجتماع الـــوزاري الرابع 
لـــوزراء الداخلية بـــدول التحالف األمني 
الدولـــي، والـــذي يضـــم فـــي عضويته كا 
مـــن؛ مملكـــة البحريـــن، دولـــة اإلمـــارات 
المغربيـــة،  المملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة 
إســـرائيل،  فرنســـا،  ســـلوفاكيا،  ايطاليـــا، 
اســـبانيا، الســـنغال، ســـنغافورة، هولنـــدا، 
وهذا التحالف مـــن أبوظبي مقرا ألمانته 
العامـــة وتم اإلعان عنه في العام 2017، 
كما قرأنا في الصحافة، وال نحتاج لكثير 
مـــن الجهـــد لنعلـــم بـــأن  الوزيـــر، قدم في 
محافل ذات صلة مجموعة من المعطيات 
التي تســـهم في إيجاد منطلقات وأسس 
تعـــاون إقليمـــي ودولـــي وعالمـــي بـــرؤى 
مشـــتركة لمكافحـــة الجريمـــة، ذلـــك ألن 
والمخاطـــر  والمؤثـــرات  العوامـــل  رصـــد 
المهـــددة ألمن واســـتقرار المجتمع تدعو 
لتعزيـــز نطـــاق العمـــل األمنـــي لمحاصرة 
وضـــرب   واإلرهـــاب  المنظمـــة  الجريمـــة 
الوزيـــر مثااًل مهًما جًدا وهو التوســـع في 
اســـتخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي 
والطائـــرة  الســـيبرانية  الهجمـــات  لصـــد 
التقنيـــات  وتوظيـــف  “درون”،  المســـيرة 
بشـــكل قادر على التطوير والمراجعة بما 

يحقق األهداف.
وقال الكاتب المـــرزوق ، “ نحن أمام دور 
فاعل ومســـتمر لمملكـــة البحرين يتجلى 
بشـــكل واضح من خال مدلوالت البيان 
المشـــترك الصادر على االجتماع بالتأكيد 
على الشراكة الجدية اإليجابية في عمل 
مشـــترك وهدف مشـــترك والتزام تفرضه 

العاقات الدولية، والبحرين مستمرة في 
القيام بدورها على أكمل وجه.

بـــدوره، أكـــد الكاتب والمحلل السياســـي 
ســـعد راشـــد أن مشـــاركة مملكة البحرين 
فـــي القمـــة العالميـــة للحكومـــات المقامة 
بدولـــة االمـــارات العربيـــة المتحـــدة هـــي 
فرصـــة مهمة إلبـــراز نجاحـــات الباد في 
تخطي العديد من التحديات واستشراف 
المســـتقبل عبـــر خطـــط وبرامـــج أعدتها 
الحكومـــة  برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة .
وقال راشد ان كلمة وزير الداخلية جاءت 
معبـــرة عـــن مســـتوى التميـــز فـــي تقديم 
الخدمـــات الحكوميـــة للمواطنين، منوهًا 
بأن مشـــاركة مملكة البحريـــن باالجتماع 
الـــوزاري الرابـــع لـــوزراء الداخليـــة لدول 
التحالـــف األمنـــي الدولي هـــو تأكيد على 
ثقة العالم واشـــادته بالمســـتوى المتقدم 
لمنظومتنـــا االمنية حيـــث وجهت مملكة 
البحرين وعبر خطابهـــا الحضاري الرغبة 
في ضرورة التنسيق للتصدي للتهديدات 

األمنية.
الوزيـــر  كلمـــة   أن  إلـــى  راشـــد  وأشـــار 
باالجتماع نبهت بضرورة تعزيز اجراءات 
الحماية وسامة المواطنين من المخاطر 
اشـــارة  وهـــذه  المتعـــددة،  والتهديـــدات 
إلى ما تشـــهده المنطقـــة من تغذية منابع 
االرهـــاب وضرورة ايقافها والتي تنوعت 
ما بيـــن التنظيمـــات االرهابية والهجمات 

السيبرانية والطائرات المسيرة .
وأوضـــح راشـــد ان  وزيـــر الداخلية ومن 
خـــال دعوته لتبادل الخبـــرات فأن ذلك 
ســـيعزز منظومتنـــا األمنيـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن عبر تبـــادل الخبـــرات والتأكيد 
علـــى مـــا تملكـــه مملكـــة البحريـــن فـــي 
مجـــال مكافحـــة الجريمـــة والتنظيمات 

االرهابية.
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