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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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»التنمية ال�سيا�سية« ينظم 83 فعالية 

لـدعـم الـعـملـيـة االنتخابية القادمة
كتب وليد دياب:

البحرين  لمعهد  التنفيذي  المدير  جناحي  فيصل  إيمان  أكــدت 
للتنمية السياسية أن المعهد من خالل البرنامج الوطني لالنتخابات 
العملية  لدعم  ومبادرة  فعالية   83 سينظم  »درب2«  والبلدية  النيابية 
بهذه  المعنية  الــفــئــات  كــفــاءة  رفـــع  تــســتــهــدف  الــقــادمــة،  االنــتــخــابــيــة 
أن  أمس،  المعهد  نظمه  مؤتمر صحفي  وأضافت خالل  االنتخابات. 
نــدوات، 6 أفالم  الفعاليات تضم 34 دورة تدريبية، 22 ورشة عمل، 10 
زيـــارات ميدانية ومــحــاضــرات لتوعية  لــقــاءات حــواريــة، 6  تــوعــويــة، 5 
في  وذلـــك  السياسي،  الــقــرار  صنع  فــي  المشاركة  بأهمية  الناخبين 
إطار الحرص على نشر ثقافة الديمقراطية السليمة، وتنمية الوعي 
السياسي في المجتمع. وبينت أن البرنامج مر بأربع مراحل، األولى 
إلى  خاللها  من  المعهد  سعى  حيث   ،2020 عام  التمهيدية  المرحلة 
تكوين معلومات أساسية حول الخطوات األولية للبدء في التخطيط 

للترشح باالنتخابات، والثانية هي المرحلة الشاملة عام 2021.

الثانـي  الـدور  تطبيقـات  تقديـم 

الجـاري  12 بعـد  عــن  للـطـلـبــة 
أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس 
الــثــانــي مــن التطبيقات  ــدور  الــ تــقــديــم  أن  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ــوزارة  ــ بـ
الشاملة سيكون عن بعد، خالل الفترة من 12 إلى 19 يونيو الجاري، 
يتمكنوا من  لــم  أو  النجاح،  درجــة  لــم يحققوا  الــذيــن  للطلبة  وذلــك 

إرسال إجاباتهم في الوقت المحدد والمتغيبين.
وأضاف المدير العام لشؤون المدارس أنه سيتم إرسال روابط هذه 
التطبيقات إلى الطلبة المعنيين فقط، من خالل البوابة التعليمية 
قبل  اإلجابات  بإرسال  االلتزام  ضــرورة  إلى  مشيرا   ،)Teams( ومنصة 
انتهاء الفترة الزمنية المحددة لكل تطبيق، متمنيا لجميع الطلبة 

النجاح، ونهاية عام دراسي موفقة. 

تقرير اأممي: االحتالل االإ�سرائيلـي ال�سبب 

المـنطقة في  اال�ستقرار  لعدم  الرئيـ�سـي 
المكلفة من مجلس  التحقيق  لجنة  اعتبرت  ب(:  )أ ف   - جنيف 
لألراضي  إسرائيل  احتالل  أن  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
»الــســبــبــان  هــمــا  الفلسطينيين  الــســكــان  ضــد  والــتــمــيــيــز  الفلسطينية 
الجذريان« للتوّترات المتكّررة وعدم االستقرار في المنطقة. إسرائيل 
التي رفضت التعاون مع اللجنة، قالت إن »التقرير منحاز ومضلل وغير 
إلى سلسلة طويلة من  ويستند  إسرائيل  لدولة  كراهيته  بسبب  مؤهل 
التقارير المنحازة والمضللة«، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. 
كتبت نافي بيالي رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق 
اإلنــســان فــي تــقــريــرهــا، إن »الــنــتــائــج والــتــوصــيــات الــخــاصــة بــاألســبــاب 
الجذرية توّجهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤّشر على الطبيعة غير 
المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتّلة لدولة أخرى«. وأكد التقرير األول 
الفلسطينية  لــألرض  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  »أن  اللجنة  لهذه 
وراء  الكامنان  الــجــذريــان  السببان  هما  الفلسطينيين  ضــد  والتمييز 

التوّترات المتكّررة وعدم االستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة«.

دراسة  آخر  نتائج  أظهرت 
ــرة  ــا مــــرتــــادي دائــ لــقــيــاس رضــ
بمجمع  ــوارئ  والـــطـ الـــحـــوادث 
ــبـــي ارتــــفــــاع  الـــســـلـــمـــانـــيـــة الـــطـ
نسبة الرضا بحوالي 80%، في 
ظــل الــتــحــديــثــات والــمــشــاريــع 
تنفيذها  تم  التي  التطويرية 
ــرة، بــهــدف  ــ ــيـ ــ ـــة األخـ ــ ــ فــــي اآلون
الصحية  بــالــرعــايــة  االرتـــقـــاء 
المواطنين  لجميع  المقدمة 
ــيـــن مـــــن مــخــتــلــف  ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ والـ
ــنــــاطــــق مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  مــ
الذين يصل عددهم إلى 1300 

مريض يوميا.
الحوادث  دائــرة  ويشهد مبنى 
والــــــــــطــــــــــوارئ مـــــــشـــــــروع تـــوســـعـــة 
ــرز فـــي الـــوقـــت الــحــالــي،  ــ يــعــد األبـ
الــــذي ســيــســهــم فـــي رفــــع الــطــاقــة 
االستيعابية من 80 سريرا حاليا 
تــوســعــة  عـــبـــر  ــرا،  ــ ــريـ ــ سـ  123 إلـــــى 
طــــــــوارئ الـــبـــالـــغـــيـــن بــتــخــصــيــص 
ــرف لــتــصــنــيــف الــمــرضــى و8  5 غــ
غــــــرف لـــمـــعـــايـــنـــة الـــــحـــــاالت غــيــر 
المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 

مع توسعة قسم اإلنعاش.

صاحب  حضرة  رعاية  تحت 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم  البالد  ملك  خليفة  آل 
تــســتــضــيــف مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
نــوفــمــبــر   11-9 الـــفـــتـــرة  ــــالل  خــ
لمعرض  السادسة  الـــدورة   2022
الـــبـــحـــريـــن الـــــدولـــــي لـــلـــطـــيـــران 
حيث  الجوية،  الصخير  بقاعدة 
إقـــبـــاال  تــشــهــد  الـــمـــؤمـــل أن  مــــن 
كــبــيــرا مـــن الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة 
الطيران  عالم  في  المتخصصة 
وصناعة  العسكرية  والصناعات 
الصناعات  من  وغيرها  الفضاء 
الـــطـــيـــران  بـــقـــطـــاع  الـــصـــلـــة  ذات 

بكافة أشكاله.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــمــــواصــــالت 
اللجنة  رئيس  نائب  واالتصاالت 
ــا الـــمـــنـــظـــمـــة لـــمـــعـــرض  ــيــ ــلــ ــعــ الــ
الـــبـــحـــريـــن الـــــدولـــــي لـــلـــطـــيـــران 
ــال بـــــن أحـــمـــد  ــ ــمـ ــ ــنــــدس كـ ــهــ ــمــ الــ
تدل  الــمــؤشــرات  أكثر  إن  محمد 
مـــعـــرض  أن  ــلــــى  عــ اآلن  ــتــــى  حــ
ــادم ســــوف يشهد  ــقــ الــ الـــطـــيـــران 
مــشــاركــة مــا يــقــارب 130 طــائــرة 
الــطــائــرات  أنـــواع  مختلف  تمثل 
والمركبات  والعسكرية،  المدنية 

الطائرة.
يشهد  المعرض  أن  وأضــاف 

إقبااًل كبيرا من مختلف الشركات 
الــعــالــمــيــة الــكــبــرى، مــنــهــا شركة 
أيــربــاص وشــركــة بــويــنــج، وشركة 
وشركة  األمريكية،  ستريم  غلف 
الــبــريــطــانــيــة،  ســيــســتــم  أي  بــــي 
ولـــــوكـــــهـــــيـــــد مــــــــارتــــــــن، وشـــــركـــــة 
ليوناردوا اإليطالية، وشركة رولز 
وبيل  الفرنسية  وتــألــس  رويـــس، 
وهــي  أم،  اف  وســـي  هــيــلــوكــوبــتــر، 
لصناعة  الفقري  العمود  تمثل 
الطيران وتستحوذ على 80% من 

السوق العالمي.
ومــــن الـــشـــركـــات اإلقــلــيــمــيــة 
الــمــشــاركــة فــي الــمــعــرض، هناك 
ــران  ــ ــيــ ــ طـــــــيـــــــران االتـــــــــحـــــــــاد، وطــ
ــطـــوط الــجــويــة  ــخـ الــخــلــيــج، والـ
ــران اإلمــــــارات  ــيــ الـــســـعـــوديـــة، وطــ
وطيران العربية وطيران السالم 
وأكــس  السعودية  أرامــكــو  وشــركــة 
فورد للطيران، وشركة دي أش آل 
وشركة فدكس األمريكية، ووكالة 
ــالــــة  الــــفــــضــــاء اإلمـــــاراتـــــيـــــة، ووكــ
الـــفـــضـــاء الـــســـعـــوديـــة، ومــجــلــس 
تــــــوازن االقـــتـــصـــادي بــأبــوظــبــي، 
التركية  الشركات  إلى  باإلضافة 
الـــتـــي تــمــثــل قــطــاعــي الــطــيــران 
والــــــدفــــــاع مـــثـــل شــــركــــة أتــــوكــــار 
لــصــنــاعــة الــمــركــبــات الـــمـــدرعـــة، 

التركية  وشركة صناعة الطيران 
ســان  روكــــت  وشـــركـــة  آي،  أي  تـــي 
لـــصـــنـــاعـــة الــــصــــواريــــخ، وأعــــــداد 
المحلية  الـــشـــركـــات  مـــن  أخــــرى 

والخليجية والدولية.
وأضاف أن المعرض سيشهد 

الدولية  المنتديات  من  العديد 
المدني والعسكري،  الطابع  ذات 
أبـــرزهـــا مــنــتــدى الــمــنــامــة لــقــادة 
ــــالح الــــجــــو، ومـــنـــتـــدى  أركــــــــان ســ
ومنتدى  والــطــيــران،  الــمــطــارات 
ــران،  ــيــ ــطــ الــــــمــــــرأة فـــــي عــــالــــم الــ

ومنتدى قطاع الفضاء، ومنتدى 
الـــشـــحـــن الــــجــــوي والــلــوجــســتــي 
بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى االجـــــتـــــمـــــاع 
الـــســـنـــوي لــلــمــجــمــوعــة الــعــربــيــة 
ــي، بــحــضــور  ــائـ ــفـــضـ لـــلـــتـــعـــاون الـ
وفــــود مــدنــيــة وعــســكــريــة رسمية 

رفيعة المستوى، ورؤساء شركات 
باإلضافة  والــمــطــارات  الــطــيــران 
المشاركة  الــشــركــات  رؤســـاء  إلــى 

في المعرض.

إيجابيا  تقييما  الـــدول  البنك  قــدم 
وسياساتها  التنموية  البحرين  لخطط 
ــاع الــنــمــو  ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ ــوقـ ــ االقــــتــــصــــاديــــة وتـ

االقتصادي في عامي 2022 و2023.
حول  توقعاته  الــدولــي  البنك  ورفــع 
النمو االقتصادي لمملكة البحرين من 
 %2.9 ومــن   2022 لــعــام   %3.5 إلــى   %3.2
بحسب  وذلــــك   ،2023 لــعــام   %3.1 إلــــى 
تــقــريــر اآلفـــــاق االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 

الذي صدر عن البنك الدولي أمس.
ــي انــخــفــاض  ــدولــ وتـــوقـــع الــبــنــك الــ
في   %2.9 إلــى   %4.1 من  العالمي  النمو 
وتداعياتها  أوكــرانــيــا  أزمــة  بسبب   2022
ــا الــتــي  ــورونـ وأيـــضـــا تـــأثـــيـــرات جــائــحــة كـ

استمرت عامين.
أوكرانيا  أزمة  أن  البنك  تقرير  وذكر 
االقتصادي  النشاط  تباطؤ  إلــى  تـــؤدي 

العالمي.
واعــتــبــر الــخــبــراء االقــتــصــاديــون أن 
البحرين  لمملكة  اإليجابية  التوقعات 
فــي تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي بــالــرغــم من 
االقتصاد  للنمو  توقعاته  البنك  خفض 
العالمي تؤكد سير مملكة البحرين في 
االتجاه الصحيح في خططها التنموية 
وأهـــمـــهـــا خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي 
التي قاد النجاح في تطبيقها إلى هذه 

النتيجة اإليجابية.

كتبت نوال عباس: 

أكــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للنمو الرقمي في شركة بتلكو 
آل  خليفة  بــن  محمد  الــشــيــخ 
 »ELEVATE« أن منتدى  خليفة 
نوعه  مــن  األول  التكنولوجي، 
الذي نظم أمس بمشاركة ثالث 
لبتلكو،  التابعة  الــشــركــات  مــن 
يعد منصة مثالية لدمج جهود 
القطاعين العام والخاص، وأن 
اســتــضــافــة الــمــنــتــدى لــلــزبــائــن 
ــاع الـــتـــجـــاري خــلــق  ــقـــطـ فــــي الـ
ــن فـــــرص الـــتـــواصـــل  ــدا مــ ــزيــ مــ
الــمــؤســســي وتـــبـــادل الــخــبــرات 
ــم في  ــهـ ــات، وأسـ ــعـــالقـ ــاء الـ ــنـ وبـ
عــقــد الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات 
المؤسسات  مــن  مجموعة  مــع 

البارزة في القطاع التجاري.
وأضاف أن المنتدى الذي 

ــون  زبــ  300 ــن  مــ أكـــثـــر  حـــضـــره 
ــة الســـتـــعـــراض  ــرصــ ــفــ أتــــــــاح الــ
عــالمــاتــنــا الــتــجــاريــة الــمــدرجــة 
مؤكدا   ،»Beyon« مظلة  ضمن 
تكاتف جهود  بأن  بتلكو  إيمان 
ــات الـــــثـــــالث ســيــســهــم  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
تجربة  ــراء  إثــ فــي  كبير  بشكل 
زبائننا من مختلف القطاعات 
خـــالل رحــلــتــهــم نــحــو الــتــحــول 

الرقمي.
التنفيذي  الــرئــيــس  ــام  وقــ
لـــلـــنـــمـــو الــــرقــــمــــي فـــــي بــتــلــكــو 
بالعالمات  الــحــضــور  بتعريف 
الــتــجــاريــة الـــثـــالث الــمــنــدرجــة 
والــتــي   »Beyon« مــظــلــة  تــحــت 
تـــركـــز عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 

القطاع التجاري.

ــا ــه ــن ــائ ــزب ــي ل ــمـ ــرقـ ــول الـ ــحـ ــتـ ــع الـ ــري ــس ــ� ــي ت ــ ــم ف ــه ــس ــ� ــو ت ــك ــل ــت ب

للطيران الدولي  البحرين  معر�ض  في  الم�ساركة  على  كبير  اإقبال 

�سـهــادة دولـيــة لنجــاح الخطـط التنمويـة فـي البحريـن
البن�ك الدول�ي يتوق�ع ارتف�اع النم�و االقت�ص�ادي ف�ي المملك�ة رغ�م التراج�ع العالمي

المعر��ض ينطل�ق 9 نوفمب�ر بم�ص�اركة 130 طائ�رة وال�ص�ركات العالمي�ة الكب�رى

ص9 المال واالقتصاد

ص3

ص4

ص10

أخبار البحرين

أخبار البحرين

عربية ودولية
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} جانب من أعمال المنتدى. ص6ص8 قضايا وحوادثالمال واالقتصاد

ــوارئ  ــ ــادي »ط ــرتـ ــا مـ ــس ــاع ر� ــفـ ارتـ

%80 ــة  ــب ــس ــ� ــن ب الـــ�ـــســـلـــمـــانـــيـــة« 

كتب إسالم محفوظ:
بــضــرورة  أعــضــاءهــا  الــمــحــامــيــن  طــالــبــت جمعية 
عن  الخروج  وعدم  المحاماة  مهنة  بواجبات  االلتزام 
ــــالل بــشــرف الــمــهــنــة أو  تــقــالــيــدهــا وأعـــرافـــهـــا أو اإلخـ
الــحــط مــن قــدرهــا، عــن طــريــق اســتــخــدام السوشيال 
ميديا بشكل ال يثري الثقافة العامة لدى الجمهور أو 
انتهاك خصوصية األطراف من خالل نشر تفاصيل 
ووقائع النزاعات بين الخصوم، من دون وجود مبادئ 
قضائية أو قانونية، والتسويق المباشر الذي يقوم به 
بعض المحامين عبر نشر استشارات قانونية من دون 

تحري الدقة في المعلومات القانونية.
وقالت الجمعية في بيان لها بعنوان »بيان بشأن 
مــخــالــفــات بــعــض الــمــحــامــيــن« إنــهــا تلقت فــي اآلونـــة 
األخيرة عددا كبيرا من الشكاوى من قبل المحامين 
حـــول ســلــوكــيــات بــعــض الــزمــالء الــتــي قــد تــســيء إلــى 
بــأعــرافــهــا وتــقــالــيــدهــا، من  تــخــّل  أو  الــمــحــامــاة  مهنة 

التي  للخدمات  المباشر  والــتــســويــق  اإلعـــالن  خــالل 
يــقــدمــهــا بــعــض الــمــحــامــيــن عــبــر الــســوشــيــال ميديا 
الدقة في نشر بعض  وعــدم تحري  اإلعــالن،  ووسائل 

المعلومات القانونية، ما يسبب اللبس لدى العامة.
وعلمت »أخبار الخليج« أن سبب بيان الجمعية هو 
تكرار ظاهرة نشر بعض المحامين لقضايا موكليهم 
تكرار  خــالل  مــن  للمجتمع  تــســيء  دقيقة  وتفاصيل 
نشر القضايا بشكل ال يقدم أي معلومات قانونية أو 
يثري الثقافة القانونية للمجتمع، حيث قال مصدر 
ان الكثير من المحامين أصبحوا يروجون ألنفسهم 
على حسابات السوشيال ميديا بشكل يقلل من قيمة 
يقومون  التي  االستشارات  أغلب  أن  وخاصة  المهنة 
بــالــتــرويــج لــهــا غــيــر دقــيــقــة ألنــهــا تــكــون مــثــل وجــبــات 
دون  وتنشر من  وكأنها مغلفة ومجهزة  أواي«  »التيك 
دراسة لظروف ومالبسات كل حالة تطلب االستشارة.

»المحاميـن« تطالـب بع�ـض االأع�سـاء بالحفـاظ 

علـى اأعـراف المهنـة وعـدم الحـط مـن قدرهـا

} جانب من فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران.     »أرشيفية«

كشفت أوساط نيابية عراقية عن استحواذ 
موارد  إليــران على نصف  الموالية  المليشيات 
الــنــفــط لــلــدولــة الــعــراقــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــيـــل  ــات بــيــن بـــغـــداد وأربـ ــخـــالفـ تــحــتــدم فــيــه الـ
إقليم  في  والغاز  النفط  ملفي  يدير  حول من 

كردستان.
وتلفت األوســاط إلى أن الفساد في قطاع 
الــنــفــط فـــي الـــعـــراق بــلــغ مــســتــويــات خــطــيــرة، 
المتعاقبة  المركزية  الحكومات  عجزت  فيما 
نتيجة لسطوة  الــنــزيــف  لــهــذا  حــد  وضـــع  عــن 
في  تقود  التي  التوافقات  ولعبة  المليشيات، 
ــى غـــض الـــطـــرف عـــن ســلــســلــة من  الــنــهــايــة إلــ

عمليات الهدر والنهب لثروات العراق.
منذ  الموالية إليران  المليشيات  ونجحت 
متشعبة  اقتصادية  شبكة  بناء  فــي   2014 عــام 
تــتــغــذى فـــي جـــانـــب كــبــيــر مــنــهــا عــلــى الــنــفــط 
بعض  المليشيات  هذه  تمتلك  حيث  العراقي، 
الحقول النفطية في مناطق ذات غالبية سنية 
ونــجــمــة، مستفيدة من  والــقــيــارة  عـــالس  مــثــل 

وإمــداد وشحن تسيطر عليها في  شركات نقل 
محافظة البصرة جنوب البالد لتهريب النفط 

المسروق من هذه الحقول.
مــجــلــس  ــيـــس  ــرئـ لـ األول  الـــنـــائـــب  وأشــــــــار 
الــنــواب الــعــراقــي حــاكــم الــزامــلــي فــي بــيــان إلى 
أن عمليات  إلـــى  تــشــيــر  مــوثــقــة  »مــعــلــومــات  أن 
كمياتها  تــصــل  الــنــفــطــيــة  الــمــشــتــقــات  تــهــريــب 
النفط  من  الفعلي  المصدر  نصف حجم  إلى 
العراقي، وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة 
جــــًدا تــذهــب لــصــالــح مــافــيــات وجـــهـــات نــافــذة 
عالمية  نفطية  بشركات  استعانت  متخصصة 

لنصب معدات التهريب«.
ومن جهته كشف نهرو رواندزي نائب رئيس 
العراقي  البرلمان  فــي  والطاقة  النفط  لجنة 
عن وجود أنابيب متفرعة عن األنبوب الرئيسي 
في  البصرة  بين  يمتد  والـــذي  للنفط  الناقل 
جــنــوب الــبــالد والــنــاصــريــة، تــصــل إلـــى مــقــرات 
المليشيات، مشيرا إلى أن »ال أحد يجرؤ على 

االقتراب منها«.

تـ�سـتـولـي الإيـران  الـعـمـيـلـة  الملي�سـيـات 

الـنـفـط مـن  الـعــراق  ثروة  نـ�سـف  عـلـى 
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خط�ة تناق��ش  ال�ش�مالية  المحافظ�ة 

تنظي�م المع�ش�كر ال�ش�بابي ال�شيف�ي
ترأس السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ 
المحافظة الشمالية االجتماع التشاوري األسبوعي للمسئولين 
بالمحافظة، والذي أوضح خالله أن المحافظة تواصل جهودها 
للعمل على تنفيذ برنامج العقوبات البديلة وتطويره بالتعاون 
بــوزارة  البديلة  والعقوبات  االحــكــام  لتنفيذ  العامة  اإلدارة  مــع 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، مـــن خــالل  الــعــمــل  الــداخــلــيــة، ووزارة 
للمساهمة  البديلة  بالعقوبات  للمحكومين  عمل  فرص  إيجاد 
واجباتهم  تحمل  فــي  حقوقهم  وإكسابهم  قــدراتــهــم  تطوير  فــي 

ومسئولياتهم الوطنية.
وخالل االجتماع، تم مناقشة خطة تنظيم المعسكر الشبابي 
يجمعنا(،  ومليكنا  )وطــن  شعار  تحت  سيقام  والـــذي  الصيفي 
في  ستسهم  والتي  سيتضمنها  التي  والبرامج  الفعاليات  وأبــرز 
مع  )بحريننا(،  المواطنة  قيم  وترسيخ  االنتماء  خطة  تفعيل 
في  المشاركين  لــدى  الــوعــي  تــرفــع  الــتــي  الــبــرامــج  على  التركيز 
اإلشارة  مع  االلكتروني.  والتنمر  االلكترونية  الجرائم  مكافحة 
إلـــى أنـــه ســيــتــم تــخــصــيــص بــرنــامــج خـــاص لــلــمــصــابــيــن بطيف 
التوحد بالتعاون مع جمعية التوحدين البحرينية بعد النجاح 
الذي تحقق للمحافظة في هذا الجانب خالل االعوام الماضية.

الرابح  مسابقة  لتنفيذ  التنسيق  االجتماع  خــالل  تــم  كما 
التوالي تحت شعار )الرابح االكبر في  الثاني على  األكبر للعام 

صيف البحرين( بالتعاون مع جمعية اصدقاء الصحة.

كتبت: فاطمة علي 

ــن  نــــــجــــــح فـــــــريـــــــق طــــــبــــــي مـ
قــســم أمـــــراض الــنــســاء والـــــوالدة 
ــمـــد  ــــك حـ ــلــ ــ ــمــ ــ ــى الــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ بــ
الجامعي في استئصال مجموعة 
الكيلو  يــفــوق  ــوزن  بـ ليفية  أورام 
جـــــرام، نــمــت فـــي رحــــم شــابــة لم 
إخضاع  تم  إذ  الـــزواج،  لها  يسبق 
ــة  ــيـ ــراحـ الــــمــــريــــضــــة لـــعـــمـــلـــيـــة جـ
واستخدمت  ساعتين  استغرقت 
الجراحية  التقنيات  أحدث  فيها 
 15 من  أكثر  باستئصال  وانتهت 
ورما ليفيا بلغ حجم أكبرها 8-7 

سم.
ــة  ــالـ ــحـ وحــــــــول تـــفـــاصـــيـــل الـ
المرضية للشابة قالت استشاري 
أمــــــــــــــراض الــــــنــــــســــــاء والــــــــــــــوالدة 
بــالــمــســتــشــفــى مـــديـــر الــبــرنــامــج 
التدريبي للبورد السعودي بقسم 
الــنــســاء والــتــولــيــد الــدكــتــورة مها 
فــي تصريح  عــبــدالــوهــاب غــرابــة 
المريضة  بــأن  الخليج«  لــ»أخبار 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي الــعــقــد الــثــالــث 

ــن غـــــزارة  ــن عـــمـــرهـــا تـــعـــانـــي مــ مــ
فــي  وانـــتـــفـــاخ  آالم  مــــع  الـــطـــمـــث 
الفحوصات  أن  البطن؛ موضحة 
الـــطـــبـــيـــة واألشـــــعـــــة بـــالـــمـــوجـــات 
فــوق الصوتية أظــهــرت وجــود 15 
بأحجام  رحمها  فــي  ليفيًا  ــا  ورًمـ
إجــراء  ضوئها  على  تم  متفاوتة، 
جــــراحــــة الســـتـــئـــصـــالـــهـــا وإنــــقــــاذ 
حياة الشابة وإنهاء معاناتها مع 
الحفاظ على أمومتها مستقبال.
وأكـــــــــــــــدت الــــــــدكــــــــتــــــــورة مـــهـــا 
غــرابــة أنــه تــقــرر ضـــرورة اإلجـــراء 
الدوائي  العالج  إن  إذ  الجراحي، 
كــاٍف، نظًرا لكبر حجم  كــان غير 
الرحم ووجود أورام ليفية كثيفة، 
وانه ال يمكن فحصها مهبلًيا كون 
الـــزواج؛  لها  يسبق  لــم  المريضة 
الــتــي  الــعــمــلــيــة  إلــــى أن  مــشــيــرة 
الساعتين  يــقــارب  مــا  اســتــغــرقــت 
مرت بسالسة وبدون أي تعقيدات 
األورام،  إزالــة جميع  وتم خاللها 
مع الحفاظ على رحم المريضة 

ليتسنى لها الحمل مستقبال.
إن  الدكتورة غرابة:  وأضافت 

في  الليفية  األورام  عــالج  خطة 
وعدد  حجم  على  تعتمد  الرحم 
بحسب  كــذلــك  الليفية،  األورام 
األعراض وحدتها لدى المريضة 
ــة الــمــريــضــة فـــي اإلنـــجـــاب  ــبـ ورغـ
مـــراحـــل  أن  مــبــيــنــة  مــســتــقــبــال؛ 
ــاوت بـــيـــن الـــعـــالج  ــفــ ــتــ ــالج تــ ــ ــعـ ــ الـ
فقر  عــالج  يشمل  والـــذي  الطبي 
ــزارة  الـــــدم الــمــصــاحــب بــســبــب غــ
الدورة الشهرية والعالج باألشعة 

األورام؛  هـــذه  لــعــالج  الــتــداخــلــيــة 
الجراحي  العالج  إلــى  باإلضافة 
ــذي يــجــرى الســتــئــصــال الـــورم  الــ
ترغب  الــتــي  للمريضة  العضلي 
ــفــــاظ عــلــى  ــاب والــــحــ ــ ــجـ ــ فــــي اإلنـ
الـــرحـــم  بــاســتــئــصــال  أو  رحـــمـــهـــا 
كــلــيــا فــي بــعــض الـــحـــاالت، حيث 
ــتــــم اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار مـــــن قــبــل  يــ
الحالة  مناقشة  بعد  االستشاري 

مع المريضة.
المريضة غادرت  بأن  وأفادت 
المستشفى في اليوم الثالث بعد 
وال  جيدة  بحالة  وهــي  الجراحة 
تعاني من أي مضاعفات صحية؛ 
ــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلــمــتــابــعــة  ــ وتـ

الدورية لها بعد العملية. 
ويـــجـــدر بــالــذكــر أنـــه يــتــوافــر 
ــلــــك حــمــد  فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــمــ
الطبية  الكوادر  جميع  الجامعي 
من ذوي الخبرة في هذا المجال 
التقنيات  أحــــدث  اســتــخــدام  مــع 
يتم  التي  الحاالت  جميع  لعالج 
حالة  بحسب  وذلـــك  استقبالها 

كل مريض.

الريا�ش ووا�شنطن.. 

فارق التوقيت 

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
جهة رسمية نفت ما كتبناه منذ أيام عن تقصير في مؤسسة 
ما، وأكدت أن ما نشرناه غير دقيق، وغير صحيح..!! وبعدها بيوم 
واحد فقط نشرت عدد من الصحف المحلية تقارير ومقاالت عن 
بــاألرقــام واالحــصــائــيــات، وشــهــادات مــن المعنيين،  الــمــوضــوع،  ذات 
ال  الرسمية  والجهة  التقصير..  وأوجــه  المالحظات  وجــود  وأكــدت 
وغير  دقيقة  غير  اآلن  معلوماته  الــذي  من  ترى  وال خبر..!!  حس 

صحيحة..؟؟ 
الرياض وواشنطن.. فارق التوقيت:

الساعة  تكون  فجرا،  الثانية  أمريكا  في  الساعة  تكون  عندما 
امريكا متأخر عن توقيت  التاسعة صباحًا.. توقيت  السعودية  في 
السعودية بمقدار 7 ساعات.. أي حينما تكون أمريكا نائمة، وتغط 
في أحالمها.. تكون السعودية حاضرة وفاعلة، وتتواصل مع العالم 

أجمع.
إدارة  كثيرا على  أثــر  قد  أنــه  يبدو  هنا،  الزمني  التوقيت  فــارق 
الــى حزب  المنتمي  بايدن،  جــون  السيد  واليــة  في  األبيض  البيت 
السيد أوبــامــا الرئيس األســبــق، ويــبــدو مــن الــواضــح جــدا أن فــارق 
السيد  الزم  قد  أوباما،  السيد  به  أصيب  الــذي  السياسي  التوقيت 

بايدن كذلك. 
خالل حمالته االنتخابية الرئاسية وبعدها، بعث السيد بايدن 
وأزبد،  أرعد  إيجابية..  غير  تصريحات  واطلقت  متشددة،  برسائل 
المنطقة،  ودول  السعودية  العربية  المملكة  ضــد  وتــوعــد..  وهــدد 
ولكنه في نهاية المطاف وجد أن كل ما قاله وأدلى به، كانت خطيئة 
وخــطــأ، ويــحــاول الــيــوم أن يصلح مــا أفــســده مــتــعــمــدا، ومـــا خربه 

بهفواته وشطحاته، نظرا لكبر سنه وحالته الصحية..!!
ــادة الــعــواصــم  فــي شــهــر واحــــد شــهــدت الـــريـــاض زيـــــارات مــن قــ
الكبرى.. موسكو وبكين، وحتى أنقرة وعدد من العواصم األوروبية، 
الــريــاض  أصبحت  لقد  لــلــريــاض..  الــزيــارة  تنتظر  واشنطن  فيما 
التي أحسنت  الــريــاض،  إلــى  تــؤدي  الــطــرق  الــعــالــم.. فكل  عاصمة 
إدارة كــل األزمــــات، وتــحــويــل الــتــحــديــات إلــى فــرص واســتــثــمــارات.. 
وأصبح المستقبل اليوم يمر عبر بوابة الرياض.. بتاريخها العريق، 

وحاضرها المشرق، ومستقبلها الزاهر.
مجلس العالقات الخارجية، الذي يعد أحد أبرز مراكز إعداد 
فيه على  تقريرا خاصا جــدا، شــدد  أصــدر  واشنطن،  الــقــرارات في 
ضـــرورة التوصل إلــى اتــفــاق وتــوافــق بين الــريــاض وواشــنــطــن، وأن 
والمباشر  الوثيق  بالتنسيق  مرهون  العالم  أزمــات  من  الكثير  حل 
بين قيادتي البلدين، بمن فيهم الرئيس األمريكي ونائبه، والملك 

السعودي وولي عهده.
ــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي األســبــق »مــارتــن  كــمــا أن مــســاعــد وزيــ
مع  العالقات  تعزيز  إعــادة  بضرورة  األبيض  البيت  طالب  إنديك« 
بــنــاء على مــبــادئ االتــفــاق بين  إلــى إعـــادة تأسيسها  الــريــاض، بــل 
وإدراك   ،1945 عام  روزفلت  فرانكلين  والرئيس  عبدالعزيز  الملك 
المتحدة  الواليات  اقتصادات  على  الحفاظ  في  السعودية  أهمية 

والعالم، عبر الحفاظ على أسواق طاقة مستقرة.
بين فارق التوقيت الزمني وفارق التوقيت السياسي.. أضاعت 
واشنطن بوصلتها في عهد بايدن.. كما أضاعت فرص كثيرة، وثقة 
حلفاء كثر، وشعوب أكثر.. فمتى سيقول المواطن األمريكي كلمته 

المعلنة ضد سياسات بايدن الخاطئة..؟؟ 
آخر السطر:

تــقــول: إن  »الــيــونــســكــو«،  الــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة  منظمة 
الحديث عن التعلم عن بعد هو حديث في حقيقته عن ال تعليم، 
المدرسة، ال  في  يتم  الــذى  التعليم  هو  تعرفه،  الــذى  التعليم  وإن 
في البيت وال في أي مكان آخر!.. وكذلك أكدت منظمة اليونيسف 
الــمــعــنــيــة بـــشـــؤون الــطــفــولــة ذات الـــحـــديـــث.. تـــرى هـــل حـــان وقــت 
التعليم عن  وفاعل، لحكاية  بشكل موضوعي  والتقييم  المراجعة 

بعد، على المستوى الدولي..؟؟

ا�شتدامة في  تجربتها  ت�شتعر�ش  البحرين 

بطاجيك�ستان  الدولي  الم�ؤتمر  في  المياه 

الكهرباء  المبارك وزير شؤون  وائل بن ناصر  المهندس  شارك 
المستدامة  التنمية  أجــل  )الــمــاء من  الــدولــي  المؤتمر  في  والــمــاء 
طاجيكستان  عــاصــمــة  دوشــانــبــيــه  فــي  عــقــد  الـــذي   )2028  -  2018
األمــم  منظمة  مــع  بالتعاون  الطاجيكية  الحكومة  مــن  وبتنظيم 
الى 9 يونيو الجاري  الفترة من 6  المتحدة وشركاء آخرين خالل 
اكثر من 100 دولة من بينهم  اكثر من 2000 مشارك من  بمشاركة 
مؤسسات  وممثلي  المسؤولين  وكبار  ووزراء  وحكومات  دول  رؤســاء 
األمــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــمــؤســســات 
الحكومية  غير  والمنظمات  األعمال  ومجتمعات  الدولية  المالية 
والمجتمع المدني الى جانب نخبة من العلماء والخبراء في هذا 

المجال.
وقــامــت الــــدول الــمــشــاركــة بــتــقــديــم مــداخــالتــهــا فــي الــمــؤتــمــر، 
فيها  نقل  البحرين  مملكة  كلمة  المبارك  وائــل  الــوزيــر  قــدم  حيث 
تحيات القيادة الرشيدة والحكومة بمملكة البحرين الى جمهورية 
التي  المتواصلة  جهودهم  على  المنظمة  واللجنة  طاجيكستان 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة بــشــأن  يــبــذلــونــهــا لــدعــم قــ
على  المياه  مــوارد  وتعزيز  المياه  لدبلوماسية  المستدام  التطوير 
للمياه  الدولية  السنة   2003 عــام  أعلنت  أن  منذ  الدولية  الساحة 
عالمية سانحة  فرصة  هــو  المؤتمر  هــذا  أن  الــوزيــر  وذكــر  الــعــذبــة. 
لــتــبــادل االهــــداف ووجــهــات الــنــظــر وتــوحــيــد الــجــهــود فــي مواجهة 
تحديات ندرة المياه وسبل تحقيق استدامتها من اجل المحافظة 

على المستوى االقتصادي والنمو االجتماعي للدول والحكومات.
وذكر المبارك في كلمته جهود مملكة البحرين في الستدامة 
الموارد المائية فيها من خالل زيادة إمدادات المياه وتوسيع قدرة 
الــفــرد من  ــادة نصيب  زيـ إلــى  أدى  الـــذي  األمـــر  البحر  مــيــاه  تحلية 
المياه. واضاف الوزير الى جهود بناء القدرات المؤسسية والتكامل 
الوزير  واضــاف  المائية.  الموارد  من خالل مجلس  المعرفة  ونقل 
مــبــادرات  تنفيذ  الــى  تسعى   2030 االقتصادية  البحرين  خطة  أن 

االستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه في البحرين.

} وزير شؤون الكهرباء خالل مشاركته في المؤتمر.

»حمد الجامعي« ي�ستاأ�سل 15 ورما ليفيا من رحم �شابة ثالثينية

} د. مها غرابة.

وُتــــــــعــــــــّد دائــــــــــــــرة الـــــــحـــــــوادث 
ــوارئ بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة  ــ ــــطـ والـ
ـــز الـــتـــمـــيـــز  ـــراكـــ ــي أحــــــــد مـــ ــبــ ــطــ الــ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــالـ بـ
والــــتــــي تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــاٍم بـــالـــٍغ 
وأولـــويـــة قــصــوى ضــمــن الخطط 
ــا  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، نــــظــــرًا لـــدورهـ
االحتياجات  تلبية  في  المحوري 
الــطــبــيــة لــلــمــرضــى الـــذيـــن يصل 
في  مـــريـــض   1300 إلــــى  عـــددهـــم 

اليوم.
ــرًا الـــــى هـــــذه األهــمــيــة  ــ ــظـ ــ ونـ
الــمــتــزايــدة الــتــي تــمــتــاز بــهــا هــذه 
ــرة الـــطـــبـــيـــة، فـــقـــد تـــعـــددت  ــ ــدائـ ــ الـ
الــمــشــاريــع والـــمـــبـــادرات الــهــادفــة 
إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة 
ــعــــدة،  فــيــهــا عـــلـــى مــخــتــلــف األصــ
دائرة  مبنى  توسعة  مشروع  وُيعّد 
ــوادث والـــــطـــــوارئ الـــمـــشـــروع  ــ ــــحـ الـ
األبــــــــــــرز فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي، 
الطاقة  رفـــع  فــي  سيسهم  والــــذي 
االستيعابية من 80 سريرا حاليًا 
إلى 123 سريرا، وذلك عبر توسعة 
طــــــــوارئ الـــبـــالـــغـــيـــن بــتــخــصــيــص 
و8  الــمــرضــى،  لتصنيف  غـــرف   5
ــرف لـــمـــعـــايـــنـــة الـــــحـــــاالت غــيــر  ــ غــ
المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
مــــــع تــــوســــعــــة قــــســــم اإلنــــــعــــــاش، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى فـــصـــل طــــــوارئ 

األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة 
ــع تــخــصــيــص  ــة، مــ ــاصــ ــعــــاش خــ إنــ
ــى،  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ غــــــرفــــــة لـــتـــصـــنـــيـــف الـ
وغـــرفـــة لــمــعــايــنــة الــــحــــاالت غير 
الــمــســتــعــجــلــة، هـــــذا إلـــــى جــانــب 
المرضى  انتظار  منطقة  توسعة 
ومـــرافـــقـــا،  ــا  مـــريـــضـ  123 لـــتـــســـع 

وإنشاء صيدلية جديدة.
وعلى صعيٍد آخر، تم مؤخرًا 
الكندي  التصنيف  نظام  اعتماد 
يقوم  والــذي  المرضى،  لتصنيف 
ــــى 5  عـــلـــى تــصــنــيــف الـــمـــرضـــى إلـ
بـــنـــاًء على  مــســتــويــات مــخــتــلــفــة 
بناًء  وتتحدد  الصحية،  حالتهم 
المرضى  انتظار  مــدة  ذلــك  على 
إلنهاء  الــالزمــة  الزمنية  والــفــتــرة 
ــيــــة، حــيــث  ــعــــالجــ إجـــــراءاتـــــهـــــم الــ
ــدة االنـــتـــظـــار بــحــســب  ــ تــــتــــراوح مـ
ــات  ــويـ ــتـ ــمـــسـ ــيـــف وفـــــــق الـ ــنـ ــتـــصـ الـ
دائرة  التزام  اسهم  وقد  الخمسة، 
النظام  والــطــوارئ بهذا  الــحــوادث 
فـــي ضـــمـــان مــنــح الــمــرضــى ذوي 
الـــحـــاالت الــحــرجــة األولـــويـــة في 

العالج.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــــــكــــــــوادر 
المستشفيات  أولت  فقد  الطبية، 
ــًا بـــهـــم بــمــا  ــامـ ــمـ ــتـ الـــحـــكـــومـــيـــة اهـ
الــذي  الـــدور  أهمية  مــع   يتناسب 
راتــب  ــعــّد  ُي حــيــث  بـــه،  يضطلعون 

رواتــب  أعلى من  الــطــوارئ  طبيب 
أطــبــاء األقــســام األخـــرى بمجمع 
ــبــــي بـــحـــوالـــي  الـــســـلـــمـــانـــيـــة الــــطــ
ــعـــالوات  الـ ــه  لـ ــرف  ُتـــصـ كــمــا   ،%11
والبدالت والحوافز وفق الشروط 
والــضــوابــط الــمــحــددة فــي قــانــون 
ــادر  ــ ــصــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــدمـــــة الـ
 )48( رقـــــم  بـــقـــانـــون  بـــالـــمـــرســـوم 
والئحته  وتعديالته،   2010 لسنة 
رقم  بــالــقــرار  الــصــادرة  التنفيذية 
وتــعــديــالتــهــا،   2012 لــســنــة   )51(
العاملين  شـــؤون  تنظيم  والئــحــة 
الحكومية  الصحية  بالمؤسسات 
المجلس  رئــيــس  بــقــرار  الـــصـــادرة 
لسنة   )52( رقــم  للصحة  األعــلــى 

.2021

تــســهــم  الــــســــيــــاق،  ذات  وفــــــي 
صرف  لتنظيم  المركزية  اللجنة 
ــات الــعــمــل  ــاعــ ــارة وســ ــفـ بــــدل الـــخـ
اإلضافي لمنتسبي المستشفيات 
احتياجات  تلبية  فــي  الحكومية 
ــوارئ من  ــ ــطـ ــ دائــــــرة الــــحــــوادث والـ
ــاًء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــيـ ــبـ الــــطــــواقــــم الـــطـ
ــات الــحــالــيــة،  ــاجـ ــيـ ــتـ دراســـــــة االحـ
وتنظيم جداول المناوبات وفقها، 
وبـــمـــا تــقــتــضــيــه طــبــيــعــة الــعــمــل 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
لضمان التوظيف األمثل للموارد 
والــحــفــاظ على صحة  الــبــشــريــة، 
عبر  اإلجهاد  من  الطبية  الكوادر 
تـــحـــديـــد ســـقـــف ســــاعــــات الــعــمــل 
يتناسب  بشكٍل  اليومية  اإلضافي 

مع طبيعة العمل الخاصة بطبيب 
الطوارئ، حيث يبلغ عدد األطباء 
فــي دائــــرة الـــحـــوادث والـــطـــوارئ 3 
طبيبًا  و43  اســتــشــاريــيــن  أطـــبـــاء 
متدربا،  طبيبا   11 إلى  باإلضافة 
منهم،  طبيبًا   14 نوبة  كل  ُيغطي 
فضاًل عن الدعم من كل األطباء 
والــدوائــر  األقــســام  فــي  المناوبين 
العائلة  وأطــبــاء  األخـــرى  الطبية 

المنتدبين.
وفـــــــي مـــــــبـــــــادرٍة نــــوعــــيــــة، تــم 
إنــشــاء فــريــق )الــدعــم والــرعــايــة( 
الـــــــخـــــــاص بــــــــدائــــــــرة الـــــــحـــــــوادث 
ــم  ــدعــ والـــــــــطـــــــــوارئ، لـــتـــقـــديـــم الــ
ومتابعة  ومــرافــقــيــهــم،  للمرضى 
إجراءاتهم في مراحل التسجيل، 

ثم  ومــن  والتصنيف،  واالنــتــظــار، 
التشخيص والعالج، ومتابعة حل 
أي عوائق قد تواجههم في أسرع 
انسيابية  لــضــمــان  مــمــكــن،  ــٍت  وقــ
اإلجــــــــــــــراءات، وتـــحـــقـــيـــق أقـــصـــى 
ــة مــن الــرضــا عــن الــخــدمــات  درجـ

المقدمة.
ــتــــواصــــل الــمــســتــشــفــيــات  وســ
الحكومية سعيها لتعزيز مستوى 
عبر  المقدمة  الصحية  الرعاية 
كل مؤسساتها الصحية، من خالل 
ووفق  المؤهلة،  الصحية  كوادرها 
المعايير العالمية المعتمدة، بما 
يحافظ على استدامة الخدمات 
ــة لــلــجــمــيــع  ــدمـ ــقـ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الـ

بنوعيٍة وجودٍة عالية. 

بن�صبة ت�صل �إلى %80..

ارتف�اع ن�س�بة ر�س�ا مرت�ادي »دائ�رة الح��ادث والط��ارئ« بمجم�ع ال�س�لمانية

أّكدت نتائج آخر دراسة لقياس رضا مرتادي دائرة الحوادث 
والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ارتفاع نسبة الرضا بحوالي 
تم  التي  التطويرية  والمشاريع  التحديثات  وذلك في ظل   ،%80
الصحية  بالرعاية  االرتقاء  بهدف  األخيرة،  اآلونة  في  تنفيذها 
مناطق  مختلف  من  والمقيمين  المواطنين  لجميع  المقدمة 

مملكة البحرين.

المحال ألخبار  وقال أصحاب 
في  تسبب  الــقــرار  هــذا  إن  الخليج 
ــائـــر فــــادحــــة لـــلـــمـــحـــالت مــنــذ  خـــسـ
60 محال  مــن  أكــثــر  وأن  تــطــبــيــقــه، 
ــددة بــــاإلغــــالق والـــــخـــــروج مــن  ــهــ مــ
الـــــســـــوق، وهــــــو مــــا ســيــتــســبــب فــي 
تــــســــريــــح عـــــشـــــرات الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن 
بسبب  الــقــطــاع  هــذا  فــي  العاملين 
الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها 
الــــقــــرار الـــمـــفـــاجـــئ، مــعــتــبــريــن أن 
على  تضييق صريح  بمثابة  القرار 
محالت بيع السجائر اإللكترونية.

ــهـــم يــعــمــلــون تــحــت  وأكــــــــدوا أنـ
بجميع  ــتـــزام  وااللـ الــقــانــون  مظلة 
ــرارات الــــصــــادرة مـــن الــجــهــات  ــ ــقـ ــ الـ

يقرب  ما  يدفعون  وأنهم  المعنية، 
مـــن مــلــيــون ديـــنـــار شــهــريــا ضــرائــب 
ــراد مـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ انـــتـــقـــائـــيـــة السـ
مــا  أي  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  الــنــيــكــوتــيــن 
يعادل 12 مليون دينار سنويا، ولكن 
نسبة  ستنخفض  الــقــرار  هـــذا  مــع 
المبيعات إلى ما يقارب الـ80% وهذا 
ما سيتسبب بخسائرة مشتركة من 

الجانبين.
الـــفـــحـــص  إدارة  إن  وقــــــالــــــوا 
الـــتـــجـــارة  وزارة  فــــي  والـــمـــقـــايـــيـــس 
آثار  دراســة  دون  القرار من  اتخذت 
الــقــرار  فــيــه  مـــا سيتسبب  وأضـــــرار 
على هذا القطاع الذي بدأ للتو في 
االنتعاش بعد أزمة كورونا، مؤكدين 

أن الـــقـــانـــون ســيــتــســبــب فـــي ضــربــة 
موجعة لهذا القطاع الناشئ.

وأوضحوا أن القانون األمريكي 
التي تحتوي  النكهات  ببيع  يسمح 
نيكوتين،   60 إلــى  تصل  نسب  على 
مـــنـــعـــت  ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ أن  ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
وهو  نيكوتين،  والـ50  الـ30  استيراد 
الــســوق المحلي  األكــثــر طــلــبــا فــي 

والخليجي.
ــذا الــقــرار  وتــحــدثــوا عــن أن هـ
ــرر لــلــمــحــالت  ــ لــــن يــتــســبــب فــــي ضـ
في عزوف  إنــه سيتسبب  بل  فقط، 
المصانع العالمية التي كانت تنوي 
زيارة البحرين قريبا، منها شركات 
تنوي  وأمريكية  صينية  استثمارية 
ــاح مـــصـــانـــع مــتــخــصــصــة فــي  ــتـ ــتـ افـ

إنتاج النكهات من البحرين.
دفع  أنهم عاجزون عن  وأكــدوا 
قيمة اإليجارات ورواتب الموظفين 
ضرائب  من  الشهرية  وااللــتــزامــات 
ــوقــــف الـــمـــبـــيـــعـــات،  ورســـــــــوم بـــعـــد تــ
بإعادة  المعنية  الجهات  مطالبين 
والــســمــاح لهم  الــقــانــون  فــي  النظر 
بــبــيــع واســتــيــراد الــنــكــهــات كــمــا في 

السابق. 

بعد قر�ر وز�رة �لتجارة منع ��صتير�د نكهات �لـ50 نيكوتين

اأكث��ر م��ن 60 مح��ا لبي��ع ال�س��جائر الإلكتروني��ة مه��ددة بالإغ��اق

ــة  ــي ــائ ــق ــت ــب �ن ــر�ئـ ــصـ ــات تـــدفـــع �ـ ــحـ ــمـ �لـ

�ـــصـــنـــويـــا  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــون   12 بـــقـــيـــمـــة 

كتب فاضل منسي:

شــكــا أصـــحـــاب مــحــالت بــيــع الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة الــقــرار 
النكهات  بــيــع  بمنع  مــايــو   12 بــتــاريــخ  الــتــجــارة  وزارة  مــن  الــصــادر 
للسجائر اإللكترونية التي تحتوي على نسب الـ30 والـ50 نيكوتين، 
وخصوصا أن هذه النسب من النيكوتين هي األكثر طلبًا ومبيعا 

في السوق البحريني.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16147/pdf/1-Supplime/16147.pdf?fixed6946
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
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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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خط�ة تناق��ش  ال�ش�مالية  المحافظ�ة 

تنظي�م المع�ش�كر ال�ش�بابي ال�شيف�ي
ترأس السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ 
المحافظة الشمالية االجتماع التشاوري األسبوعي للمسئولين 
بالمحافظة، والذي أوضح خالله أن المحافظة تواصل جهودها 
للعمل على تنفيذ برنامج العقوبات البديلة وتطويره بالتعاون 
بــوزارة  البديلة  والعقوبات  االحــكــام  لتنفيذ  العامة  اإلدارة  مــع 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، مـــن خــالل  الــعــمــل  الــداخــلــيــة، ووزارة 
للمساهمة  البديلة  بالعقوبات  للمحكومين  عمل  فرص  إيجاد 
واجباتهم  تحمل  فــي  حقوقهم  وإكسابهم  قــدراتــهــم  تطوير  فــي 

ومسئولياتهم الوطنية.
وخالل االجتماع، تم مناقشة خطة تنظيم المعسكر الشبابي 
يجمعنا(،  ومليكنا  )وطــن  شعار  تحت  سيقام  والـــذي  الصيفي 
في  ستسهم  والتي  سيتضمنها  التي  والبرامج  الفعاليات  وأبــرز 
مع  )بحريننا(،  المواطنة  قيم  وترسيخ  االنتماء  خطة  تفعيل 
في  المشاركين  لــدى  الــوعــي  تــرفــع  الــتــي  الــبــرامــج  على  التركيز 
اإلشارة  مع  االلكتروني.  والتنمر  االلكترونية  الجرائم  مكافحة 
إلـــى أنـــه ســيــتــم تــخــصــيــص بــرنــامــج خـــاص لــلــمــصــابــيــن بطيف 
التوحد بالتعاون مع جمعية التوحدين البحرينية بعد النجاح 
الذي تحقق للمحافظة في هذا الجانب خالل االعوام الماضية.

الرابح  مسابقة  لتنفيذ  التنسيق  االجتماع  خــالل  تــم  كما 
التوالي تحت شعار )الرابح االكبر في  الثاني على  األكبر للعام 

صيف البحرين( بالتعاون مع جمعية اصدقاء الصحة.

كتبت: فاطمة علي 

ــن  نــــــجــــــح فـــــــريـــــــق طــــــبــــــي مـ
قــســم أمـــــراض الــنــســاء والـــــوالدة 
ــمـــد  ــــك حـ ــلــ ــ ــمــ ــ ــى الــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ بــ
الجامعي في استئصال مجموعة 
الكيلو  يــفــوق  ــوزن  بـ ليفية  أورام 
جـــــرام، نــمــت فـــي رحــــم شــابــة لم 
إخضاع  تم  إذ  الـــزواج،  لها  يسبق 
ــة  ــيـ ــراحـ الــــمــــريــــضــــة لـــعـــمـــلـــيـــة جـ
واستخدمت  ساعتين  استغرقت 
الجراحية  التقنيات  أحدث  فيها 
 15 من  أكثر  باستئصال  وانتهت 
ورما ليفيا بلغ حجم أكبرها 8-7 

سم.
ــة  ــالـ ــحـ وحــــــــول تـــفـــاصـــيـــل الـ
المرضية للشابة قالت استشاري 
أمــــــــــــــراض الــــــنــــــســــــاء والــــــــــــــوالدة 
بــالــمــســتــشــفــى مـــديـــر الــبــرنــامــج 
التدريبي للبورد السعودي بقسم 
الــنــســاء والــتــولــيــد الــدكــتــورة مها 
فــي تصريح  عــبــدالــوهــاب غــرابــة 
المريضة  بــأن  الخليج«  لــ»أخبار 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي الــعــقــد الــثــالــث 

ــن غـــــزارة  ــن عـــمـــرهـــا تـــعـــانـــي مــ مــ
فــي  وانـــتـــفـــاخ  آالم  مــــع  الـــطـــمـــث 
الفحوصات  أن  البطن؛ موضحة 
الـــطـــبـــيـــة واألشـــــعـــــة بـــالـــمـــوجـــات 
فــوق الصوتية أظــهــرت وجــود 15 
بأحجام  رحمها  فــي  ليفيًا  ــا  ورًمـ
إجــراء  ضوئها  على  تم  متفاوتة، 
جــــراحــــة الســـتـــئـــصـــالـــهـــا وإنــــقــــاذ 
حياة الشابة وإنهاء معاناتها مع 
الحفاظ على أمومتها مستقبال.
وأكـــــــــــــــدت الــــــــدكــــــــتــــــــورة مـــهـــا 
غــرابــة أنــه تــقــرر ضـــرورة اإلجـــراء 
الدوائي  العالج  إن  إذ  الجراحي، 
كــاٍف، نظًرا لكبر حجم  كــان غير 
الرحم ووجود أورام ليفية كثيفة، 
وانه ال يمكن فحصها مهبلًيا كون 
الـــزواج؛  لها  يسبق  لــم  المريضة 
الــتــي  الــعــمــلــيــة  إلــــى أن  مــشــيــرة 
الساعتين  يــقــارب  مــا  اســتــغــرقــت 
مرت بسالسة وبدون أي تعقيدات 
األورام،  إزالــة جميع  وتم خاللها 
مع الحفاظ على رحم المريضة 

ليتسنى لها الحمل مستقبال.
إن  الدكتورة غرابة:  وأضافت 

في  الليفية  األورام  عــالج  خطة 
وعدد  حجم  على  تعتمد  الرحم 
بحسب  كــذلــك  الليفية،  األورام 
األعراض وحدتها لدى المريضة 
ــة الــمــريــضــة فـــي اإلنـــجـــاب  ــبـ ورغـ
مـــراحـــل  أن  مــبــيــنــة  مــســتــقــبــال؛ 
ــاوت بـــيـــن الـــعـــالج  ــفــ ــتــ ــالج تــ ــ ــعـ ــ الـ
فقر  عــالج  يشمل  والـــذي  الطبي 
ــزارة  الـــــدم الــمــصــاحــب بــســبــب غــ
الدورة الشهرية والعالج باألشعة 

األورام؛  هـــذه  لــعــالج  الــتــداخــلــيــة 
الجراحي  العالج  إلــى  باإلضافة 
ــذي يــجــرى الســتــئــصــال الـــورم  الــ
ترغب  الــتــي  للمريضة  العضلي 
ــفــــاظ عــلــى  ــاب والــــحــ ــ ــجـ ــ فــــي اإلنـ
الـــرحـــم  بــاســتــئــصــال  أو  رحـــمـــهـــا 
كــلــيــا فــي بــعــض الـــحـــاالت، حيث 
ــتــــم اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار مـــــن قــبــل  يــ
الحالة  مناقشة  بعد  االستشاري 

مع المريضة.
المريضة غادرت  بأن  وأفادت 
المستشفى في اليوم الثالث بعد 
وال  جيدة  بحالة  وهــي  الجراحة 
تعاني من أي مضاعفات صحية؛ 
ــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلــمــتــابــعــة  ــ وتـ

الدورية لها بعد العملية. 
ويـــجـــدر بــالــذكــر أنـــه يــتــوافــر 
ــلــــك حــمــد  فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــمــ
الطبية  الكوادر  جميع  الجامعي 
من ذوي الخبرة في هذا المجال 
التقنيات  أحــــدث  اســتــخــدام  مــع 
يتم  التي  الحاالت  جميع  لعالج 
حالة  بحسب  وذلـــك  استقبالها 

كل مريض.

الريا�ش ووا�شنطن.. 

فارق التوقيت 

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
جهة رسمية نفت ما كتبناه منذ أيام عن تقصير في مؤسسة 
ما، وأكدت أن ما نشرناه غير دقيق، وغير صحيح..!! وبعدها بيوم 
واحد فقط نشرت عدد من الصحف المحلية تقارير ومقاالت عن 
بــاألرقــام واالحــصــائــيــات، وشــهــادات مــن المعنيين،  الــمــوضــوع،  ذات 
ال  الرسمية  والجهة  التقصير..  وأوجــه  المالحظات  وجــود  وأكــدت 
وغير  دقيقة  غير  اآلن  معلوماته  الــذي  من  ترى  وال خبر..!!  حس 

صحيحة..؟؟ 
الرياض وواشنطن.. فارق التوقيت:

الساعة  تكون  فجرا،  الثانية  أمريكا  في  الساعة  تكون  عندما 
امريكا متأخر عن توقيت  التاسعة صباحًا.. توقيت  السعودية  في 
السعودية بمقدار 7 ساعات.. أي حينما تكون أمريكا نائمة، وتغط 
في أحالمها.. تكون السعودية حاضرة وفاعلة، وتتواصل مع العالم 

أجمع.
إدارة  كثيرا على  أثــر  قد  أنــه  يبدو  هنا،  الزمني  التوقيت  فــارق 
الــى حزب  المنتمي  بايدن،  جــون  السيد  واليــة  في  األبيض  البيت 
السيد أوبــامــا الرئيس األســبــق، ويــبــدو مــن الــواضــح جــدا أن فــارق 
السيد  الزم  قد  أوباما،  السيد  به  أصيب  الــذي  السياسي  التوقيت 

بايدن كذلك. 
خالل حمالته االنتخابية الرئاسية وبعدها، بعث السيد بايدن 
وأزبد،  أرعد  إيجابية..  غير  تصريحات  واطلقت  متشددة،  برسائل 
المنطقة،  ودول  السعودية  العربية  المملكة  ضــد  وتــوعــد..  وهــدد 
ولكنه في نهاية المطاف وجد أن كل ما قاله وأدلى به، كانت خطيئة 
وخــطــأ، ويــحــاول الــيــوم أن يصلح مــا أفــســده مــتــعــمــدا، ومـــا خربه 

بهفواته وشطحاته، نظرا لكبر سنه وحالته الصحية..!!
ــادة الــعــواصــم  فــي شــهــر واحــــد شــهــدت الـــريـــاض زيـــــارات مــن قــ
الكبرى.. موسكو وبكين، وحتى أنقرة وعدد من العواصم األوروبية، 
الــريــاض  أصبحت  لقد  لــلــريــاض..  الــزيــارة  تنتظر  واشنطن  فيما 
التي أحسنت  الــريــاض،  إلــى  تــؤدي  الــطــرق  الــعــالــم.. فكل  عاصمة 
إدارة كــل األزمــــات، وتــحــويــل الــتــحــديــات إلــى فــرص واســتــثــمــارات.. 
وأصبح المستقبل اليوم يمر عبر بوابة الرياض.. بتاريخها العريق، 

وحاضرها المشرق، ومستقبلها الزاهر.
مجلس العالقات الخارجية، الذي يعد أحد أبرز مراكز إعداد 
فيه على  تقريرا خاصا جــدا، شــدد  أصــدر  واشنطن،  الــقــرارات في 
ضـــرورة التوصل إلــى اتــفــاق وتــوافــق بين الــريــاض وواشــنــطــن، وأن 
والمباشر  الوثيق  بالتنسيق  مرهون  العالم  أزمــات  من  الكثير  حل 
بين قيادتي البلدين، بمن فيهم الرئيس األمريكي ونائبه، والملك 

السعودي وولي عهده.
ــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي األســبــق »مــارتــن  كــمــا أن مــســاعــد وزيــ
مع  العالقات  تعزيز  إعــادة  بضرورة  األبيض  البيت  طالب  إنديك« 
بــنــاء على مــبــادئ االتــفــاق بين  إلــى إعـــادة تأسيسها  الــريــاض، بــل 
وإدراك   ،1945 عام  روزفلت  فرانكلين  والرئيس  عبدالعزيز  الملك 
المتحدة  الواليات  اقتصادات  على  الحفاظ  في  السعودية  أهمية 

والعالم، عبر الحفاظ على أسواق طاقة مستقرة.
بين فارق التوقيت الزمني وفارق التوقيت السياسي.. أضاعت 
واشنطن بوصلتها في عهد بايدن.. كما أضاعت فرص كثيرة، وثقة 
حلفاء كثر، وشعوب أكثر.. فمتى سيقول المواطن األمريكي كلمته 

المعلنة ضد سياسات بايدن الخاطئة..؟؟ 
آخر السطر:

تــقــول: إن  »الــيــونــســكــو«،  الــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة  منظمة 
الحديث عن التعلم عن بعد هو حديث في حقيقته عن ال تعليم، 
المدرسة، ال  في  يتم  الــذى  التعليم  هو  تعرفه،  الــذى  التعليم  وإن 
في البيت وال في أي مكان آخر!.. وكذلك أكدت منظمة اليونيسف 
الــمــعــنــيــة بـــشـــؤون الــطــفــولــة ذات الـــحـــديـــث.. تـــرى هـــل حـــان وقــت 
التعليم عن  وفاعل، لحكاية  بشكل موضوعي  والتقييم  المراجعة 

بعد، على المستوى الدولي..؟؟

ا�شتدامة في  تجربتها  ت�شتعر�ش  البحرين 

بطاجيك�ستان  الدولي  الم�ؤتمر  في  المياه 

الكهرباء  المبارك وزير شؤون  وائل بن ناصر  المهندس  شارك 
المستدامة  التنمية  أجــل  )الــمــاء من  الــدولــي  المؤتمر  في  والــمــاء 
طاجيكستان  عــاصــمــة  دوشــانــبــيــه  فــي  عــقــد  الـــذي   )2028  -  2018
األمــم  منظمة  مــع  بالتعاون  الطاجيكية  الحكومة  مــن  وبتنظيم 
الى 9 يونيو الجاري  الفترة من 6  المتحدة وشركاء آخرين خالل 
اكثر من 100 دولة من بينهم  اكثر من 2000 مشارك من  بمشاركة 
مؤسسات  وممثلي  المسؤولين  وكبار  ووزراء  وحكومات  دول  رؤســاء 
األمــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــمــؤســســات 
الحكومية  غير  والمنظمات  األعمال  ومجتمعات  الدولية  المالية 
والمجتمع المدني الى جانب نخبة من العلماء والخبراء في هذا 

المجال.
وقــامــت الــــدول الــمــشــاركــة بــتــقــديــم مــداخــالتــهــا فــي الــمــؤتــمــر، 
فيها  نقل  البحرين  مملكة  كلمة  المبارك  وائــل  الــوزيــر  قــدم  حيث 
تحيات القيادة الرشيدة والحكومة بمملكة البحرين الى جمهورية 
التي  المتواصلة  جهودهم  على  المنظمة  واللجنة  طاجيكستان 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة بــشــأن  يــبــذلــونــهــا لــدعــم قــ
على  المياه  مــوارد  وتعزيز  المياه  لدبلوماسية  المستدام  التطوير 
للمياه  الدولية  السنة   2003 عــام  أعلنت  أن  منذ  الدولية  الساحة 
عالمية سانحة  فرصة  هــو  المؤتمر  هــذا  أن  الــوزيــر  وذكــر  الــعــذبــة. 
لــتــبــادل االهــــداف ووجــهــات الــنــظــر وتــوحــيــد الــجــهــود فــي مواجهة 
تحديات ندرة المياه وسبل تحقيق استدامتها من اجل المحافظة 

على المستوى االقتصادي والنمو االجتماعي للدول والحكومات.
وذكر المبارك في كلمته جهود مملكة البحرين في الستدامة 
الموارد المائية فيها من خالل زيادة إمدادات المياه وتوسيع قدرة 
الــفــرد من  ــادة نصيب  زيـ إلــى  أدى  الـــذي  األمـــر  البحر  مــيــاه  تحلية 
المياه. واضاف الوزير الى جهود بناء القدرات المؤسسية والتكامل 
الوزير  واضــاف  المائية.  الموارد  من خالل مجلس  المعرفة  ونقل 
مــبــادرات  تنفيذ  الــى  تسعى   2030 االقتصادية  البحرين  خطة  أن 

االستراتيجية الوطنية الشاملة للمياه في البحرين.

} وزير شؤون الكهرباء خالل مشاركته في المؤتمر.

»حمد الجامعي« ي�ستاأ�سل 15 ورما ليفيا من رحم �شابة ثالثينية

} د. مها غرابة.

وُتــــــــعــــــــّد دائــــــــــــــرة الـــــــحـــــــوادث 
ــوارئ بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة  ــ ــــطـ والـ
ـــز الـــتـــمـــيـــز  ـــراكـــ ــي أحــــــــد مـــ ــبــ ــطــ الــ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــالـ بـ
والــــتــــي تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــاٍم بـــالـــٍغ 
وأولـــويـــة قــصــوى ضــمــن الخطط 
ــا  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، نــــظــــرًا لـــدورهـ
االحتياجات  تلبية  في  المحوري 
الــطــبــيــة لــلــمــرضــى الـــذيـــن يصل 
في  مـــريـــض   1300 إلــــى  عـــددهـــم 

اليوم.
ــرًا الـــــى هـــــذه األهــمــيــة  ــ ــظـ ــ ونـ
الــمــتــزايــدة الــتــي تــمــتــاز بــهــا هــذه 
ــرة الـــطـــبـــيـــة، فـــقـــد تـــعـــددت  ــ ــدائـ ــ الـ
الــمــشــاريــع والـــمـــبـــادرات الــهــادفــة 
إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة 
ــعــــدة،  فــيــهــا عـــلـــى مــخــتــلــف األصــ
دائرة  مبنى  توسعة  مشروع  وُيعّد 
ــوادث والـــــطـــــوارئ الـــمـــشـــروع  ــ ــــحـ الـ
األبــــــــــــرز فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي، 
الطاقة  رفـــع  فــي  سيسهم  والــــذي 
االستيعابية من 80 سريرا حاليًا 
إلى 123 سريرا، وذلك عبر توسعة 
طــــــــوارئ الـــبـــالـــغـــيـــن بــتــخــصــيــص 
و8  الــمــرضــى،  لتصنيف  غـــرف   5
ــرف لـــمـــعـــايـــنـــة الـــــحـــــاالت غــيــر  ــ غــ
المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
مــــــع تــــوســــعــــة قــــســــم اإلنــــــعــــــاش، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى فـــصـــل طــــــوارئ 

األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة 
ــع تــخــصــيــص  ــة، مــ ــاصــ ــعــــاش خــ إنــ
ــى،  ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ غــــــرفــــــة لـــتـــصـــنـــيـــف الـ
وغـــرفـــة لــمــعــايــنــة الــــحــــاالت غير 
الــمــســتــعــجــلــة، هـــــذا إلـــــى جــانــب 
المرضى  انتظار  منطقة  توسعة 
ومـــرافـــقـــا،  ــا  مـــريـــضـ  123 لـــتـــســـع 

وإنشاء صيدلية جديدة.
وعلى صعيٍد آخر، تم مؤخرًا 
الكندي  التصنيف  نظام  اعتماد 
يقوم  والــذي  المرضى،  لتصنيف 
ــــى 5  عـــلـــى تــصــنــيــف الـــمـــرضـــى إلـ
بـــنـــاًء على  مــســتــويــات مــخــتــلــفــة 
بناًء  وتتحدد  الصحية،  حالتهم 
المرضى  انتظار  مــدة  ذلــك  على 
إلنهاء  الــالزمــة  الزمنية  والــفــتــرة 
ــيــــة، حــيــث  ــعــــالجــ إجـــــراءاتـــــهـــــم الــ
ــدة االنـــتـــظـــار بــحــســب  ــ تــــتــــراوح مـ
ــات  ــويـ ــتـ ــمـــسـ ــيـــف وفـــــــق الـ ــنـ ــتـــصـ الـ
دائرة  التزام  اسهم  وقد  الخمسة، 
النظام  والــطــوارئ بهذا  الــحــوادث 
فـــي ضـــمـــان مــنــح الــمــرضــى ذوي 
الـــحـــاالت الــحــرجــة األولـــويـــة في 

العالج.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الــــــــكــــــــوادر 
المستشفيات  أولت  فقد  الطبية، 
ــًا بـــهـــم بــمــا  ــامـ ــمـ ــتـ الـــحـــكـــومـــيـــة اهـ
الــذي  الـــدور  أهمية  مــع   يتناسب 
راتــب  ــعــّد  ُي حــيــث  بـــه،  يضطلعون 

رواتــب  أعلى من  الــطــوارئ  طبيب 
أطــبــاء األقــســام األخـــرى بمجمع 
ــبــــي بـــحـــوالـــي  الـــســـلـــمـــانـــيـــة الــــطــ
ــعـــالوات  الـ ــه  لـ ــرف  ُتـــصـ كــمــا   ،%11
والبدالت والحوافز وفق الشروط 
والــضــوابــط الــمــحــددة فــي قــانــون 
ــادر  ــ ــصــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــدمـــــة الـ
 )48( رقـــــم  بـــقـــانـــون  بـــالـــمـــرســـوم 
والئحته  وتعديالته،   2010 لسنة 
رقم  بــالــقــرار  الــصــادرة  التنفيذية 
وتــعــديــالتــهــا،   2012 لــســنــة   )51(
العاملين  شـــؤون  تنظيم  والئــحــة 
الحكومية  الصحية  بالمؤسسات 
المجلس  رئــيــس  بــقــرار  الـــصـــادرة 
لسنة   )52( رقــم  للصحة  األعــلــى 
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تــســهــم  الــــســــيــــاق،  ذات  وفــــــي 
صرف  لتنظيم  المركزية  اللجنة 
ــات الــعــمــل  ــاعــ ــارة وســ ــفـ بــــدل الـــخـ
اإلضافي لمنتسبي المستشفيات 
احتياجات  تلبية  فــي  الحكومية 
ــوارئ من  ــ ــطـ ــ دائــــــرة الــــحــــوادث والـ
ــاًء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــيـ ــبـ الــــطــــواقــــم الـــطـ
ــات الــحــالــيــة،  ــاجـ ــيـ ــتـ دراســـــــة االحـ
وتنظيم جداول المناوبات وفقها، 
وبـــمـــا تــقــتــضــيــه طــبــيــعــة الــعــمــل 
فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
لضمان التوظيف األمثل للموارد 
والــحــفــاظ على صحة  الــبــشــريــة، 
عبر  اإلجهاد  من  الطبية  الكوادر 
تـــحـــديـــد ســـقـــف ســــاعــــات الــعــمــل 
يتناسب  بشكٍل  اليومية  اإلضافي 

مع طبيعة العمل الخاصة بطبيب 
الطوارئ، حيث يبلغ عدد األطباء 
فــي دائــــرة الـــحـــوادث والـــطـــوارئ 3 
طبيبًا  و43  اســتــشــاريــيــن  أطـــبـــاء 
متدربا،  طبيبا   11 إلى  باإلضافة 
منهم،  طبيبًا   14 نوبة  كل  ُيغطي 
فضاًل عن الدعم من كل األطباء 
والــدوائــر  األقــســام  فــي  المناوبين 
العائلة  وأطــبــاء  األخـــرى  الطبية 

المنتدبين.
وفـــــــي مـــــــبـــــــادرٍة نــــوعــــيــــة، تــم 
إنــشــاء فــريــق )الــدعــم والــرعــايــة( 
الـــــــخـــــــاص بــــــــدائــــــــرة الـــــــحـــــــوادث 
ــم  ــدعــ والـــــــــطـــــــــوارئ، لـــتـــقـــديـــم الــ
ومتابعة  ومــرافــقــيــهــم،  للمرضى 
إجراءاتهم في مراحل التسجيل، 

ثم  ومــن  والتصنيف،  واالنــتــظــار، 
التشخيص والعالج، ومتابعة حل 
أي عوائق قد تواجههم في أسرع 
انسيابية  لــضــمــان  مــمــكــن،  ــٍت  وقــ
اإلجــــــــــــــراءات، وتـــحـــقـــيـــق أقـــصـــى 
ــة مــن الــرضــا عــن الــخــدمــات  درجـ

المقدمة.
ــتــــواصــــل الــمــســتــشــفــيــات  وســ
الحكومية سعيها لتعزيز مستوى 
عبر  المقدمة  الصحية  الرعاية 
كل مؤسساتها الصحية، من خالل 
ووفق  المؤهلة،  الصحية  كوادرها 
المعايير العالمية المعتمدة، بما 
يحافظ على استدامة الخدمات 
ــة لــلــجــمــيــع  ــدمـ ــقـ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الـ

بنوعيٍة وجودٍة عالية. 

بن�صبة ت�صل �إلى %80..

ارتف�اع ن�س�بة ر�س�ا مرت�ادي »دائ�رة الح��ادث والط��ارئ« بمجم�ع ال�س�لمانية

أّكدت نتائج آخر دراسة لقياس رضا مرتادي دائرة الحوادث 
والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي ارتفاع نسبة الرضا بحوالي 
تم  التي  التطويرية  والمشاريع  التحديثات  وذلك في ظل   ،%80
الصحية  بالرعاية  االرتقاء  بهدف  األخيرة،  اآلونة  في  تنفيذها 
مناطق  مختلف  من  والمقيمين  المواطنين  لجميع  المقدمة 

مملكة البحرين.

المحال ألخبار  وقال أصحاب 
في  تسبب  الــقــرار  هــذا  إن  الخليج 
ــائـــر فــــادحــــة لـــلـــمـــحـــالت مــنــذ  خـــسـ
60 محال  مــن  أكــثــر  وأن  تــطــبــيــقــه، 
ــددة بــــاإلغــــالق والـــــخـــــروج مــن  ــهــ مــ
الـــــســـــوق، وهــــــو مــــا ســيــتــســبــب فــي 
تــــســــريــــح عـــــشـــــرات الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن 
بسبب  الــقــطــاع  هــذا  فــي  العاملين 
الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها 
الــــقــــرار الـــمـــفـــاجـــئ، مــعــتــبــريــن أن 
على  تضييق صريح  بمثابة  القرار 
محالت بيع السجائر اإللكترونية.

ــهـــم يــعــمــلــون تــحــت  وأكــــــــدوا أنـ
بجميع  ــتـــزام  وااللـ الــقــانــون  مظلة 
ــرارات الــــصــــادرة مـــن الــجــهــات  ــ ــقـ ــ الـ

يقرب  ما  يدفعون  وأنهم  المعنية، 
مـــن مــلــيــون ديـــنـــار شــهــريــا ضــرائــب 
ــراد مـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ انـــتـــقـــائـــيـــة السـ
مــا  أي  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  الــنــيــكــوتــيــن 
يعادل 12 مليون دينار سنويا، ولكن 
نسبة  ستنخفض  الــقــرار  هـــذا  مــع 
المبيعات إلى ما يقارب الـ80% وهذا 
ما سيتسبب بخسائرة مشتركة من 

الجانبين.
الـــفـــحـــص  إدارة  إن  وقــــــالــــــوا 
الـــتـــجـــارة  وزارة  فــــي  والـــمـــقـــايـــيـــس 
آثار  دراســة  دون  القرار من  اتخذت 
الــقــرار  فــيــه  مـــا سيتسبب  وأضـــــرار 
على هذا القطاع الذي بدأ للتو في 
االنتعاش بعد أزمة كورونا، مؤكدين 

أن الـــقـــانـــون ســيــتــســبــب فـــي ضــربــة 
موجعة لهذا القطاع الناشئ.

وأوضحوا أن القانون األمريكي 
التي تحتوي  النكهات  ببيع  يسمح 
نيكوتين،   60 إلــى  تصل  نسب  على 
مـــنـــعـــت  ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ أن  ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
وهو  نيكوتين،  والـ50  الـ30  استيراد 
الــســوق المحلي  األكــثــر طــلــبــا فــي 

والخليجي.
ــذا الــقــرار  وتــحــدثــوا عــن أن هـ
ــرر لــلــمــحــالت  ــ لــــن يــتــســبــب فــــي ضـ
في عزوف  إنــه سيتسبب  بل  فقط، 
المصانع العالمية التي كانت تنوي 
زيارة البحرين قريبا، منها شركات 
تنوي  وأمريكية  صينية  استثمارية 
ــاح مـــصـــانـــع مــتــخــصــصــة فــي  ــتـ ــتـ افـ

إنتاج النكهات من البحرين.
دفع  أنهم عاجزون عن  وأكــدوا 
قيمة اإليجارات ورواتب الموظفين 
ضرائب  من  الشهرية  وااللــتــزامــات 
ــوقــــف الـــمـــبـــيـــعـــات،  ورســـــــــوم بـــعـــد تــ
بإعادة  المعنية  الجهات  مطالبين 
والــســمــاح لهم  الــقــانــون  فــي  النظر 
بــبــيــع واســتــيــراد الــنــكــهــات كــمــا في 

السابق. 

بعد قر�ر وز�رة �لتجارة منع ��صتير�د نكهات �لـ50 نيكوتين

اأكث��ر م��ن 60 مح��ا لبي��ع ال�س��جائر الإلكتروني��ة مه��ددة بالإغ��اق

ــة  ــي ــائ ــق ــت ــب �ن ــر�ئـ ــصـ ــات تـــدفـــع �ـ ــحـ ــمـ �لـ

�ـــصـــنـــويـــا  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــون   12 بـــقـــيـــمـــة 

كتب فاضل منسي:

شــكــا أصـــحـــاب مــحــالت بــيــع الــســجــائــر اإللــكــتــرونــيــة الــقــرار 
النكهات  بــيــع  بمنع  مــايــو   12 بــتــاريــخ  الــتــجــارة  وزارة  مــن  الــصــادر 
للسجائر اإللكترونية التي تحتوي على نسب الـ30 والـ50 نيكوتين، 
وخصوصا أن هذه النسب من النيكوتين هي األكثر طلبًا ومبيعا 

في السوق البحريني.
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وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي��ب��ح��ث ت��ع��زي��ز

الفلبين م��ع  ال��م�����ش��ت��رك  ال��ت��ع��اون 
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
الــقــائــم بأعمال  لــويــس،  ــوزارة، اآلنــســة آن جــالــنــدؤن  ــ الـ امــس بمقر 

سفارة جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين.
بين  والصداقة  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء،  خالل  وتم 
البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجاالت بما يعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث عدد 

من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
قطاع  رئيس  الظاعن،  عبداهلل  فاطمة  السفير  اللقاء،  حضر 

الشؤون األفروآسيوية بوزارة الخارجية.

} وزير الخارجية خالل اللقاء.

} وزير العدل خالل أداء ممثلي شركات التنفيذ الخاص للقسم.

شــركــة   13 مــمــثــلــو  أدى 
للتنفيذ الخاص والعاملين 
القسم  المرخصين  لديهم 
أمام الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة وزير العدل والشؤون 
اإلســــــالمــــــيــــــة واألوقــــــــــــــــاف، 
ــة نــشــاط  ــزاولــ لــلــبــدء فـــي مــ
المنفذ الخاص، وذلك بعد 
استكمالهم جميع متطلبات 
وشــــروط الــبــرنــامــج الــمــقــرر 
لــتــرخــيــص مــــزاولــــة نــشــاط 

المنفذ الخاص.
وأكد وزير العدل المضي 
مــبــادرات  فــي تحقيق  قــدًمــا 
العدالة  إلى  الوصول  تعزيز 
وتحويلها إلى واقع ملموس، 
وذلك في إطار رؤية البحرين 
وفـــق   ،2030 ــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الشاملة  التنموية  المسيرة 
ــادة حـــــضـــــرة صـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، وبــتــوجــيــه 
برئاسة  الحكومة  من  ودعــم 
صــــاحــــب الــــســــمــــو الــمــلــكــي 
آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان 
ــي الــعــهــد رئــيــس  خــلــيــفــة ولــ

مجلس الوزراء.
ولــفــت وزيـــر الــعــدل إلــى 

المهنة  هـــذه  اســتــحــداث  أن 
الــجــديــدة فــي ضــوء تطبيق 
ــون بـــشـــأن  ــانــ ــقــ الــــمــــرســــوم بــ
التنفيذ في المواد المدنية 
والــــتــــجــــاريــــة، يـــعـــد خـــطـــوة 
اعتماد  في  ومهمة  جوهرية 
وفي  الجديد  التنفيذ  نظام 
ــار الــشــراكــة مــع الــقــطــاع  إطــ
ــا يــســهــم فــي  ــاص، وبـــمـ ــخــ الــ
ــر كـــــفـــــاءة الــتــنــفــيــذ  ــويــ ــطــ تــ
وفق  فعاليته  مستوى  ورفــع 

مسارات واضحة ومحددة.
وأكد وزير العدل وجوب 
التزام المنفذين الخاصين 
القيام باألعمال واإلجراءات 
وأمانة  بدقة  بها  ص  المرخَّ
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ وإخــــــــــــالص، والـ
المهنة،  وكرامة  أســرار  على 
والــتــنــفــيــذ الـــتـــام لــلــقــرارات 
واألوامر القضائية الصادرة 

عن محاكم التنفيذ.
التنفيذ  لقانون  وطبًقا 
ذات  والـــــــقـــــــرارات  الـــجـــديـــد 
المنفذ  على  يجب  الصلة، 
ــة بــالــمــنــفــذ  ــانــ ــعــ ــتــ لـــــه االســ
ــال  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــخـــــــــــاص الســ
ــنــــفــــيــــذ فــي  ــتــ إجــــــــــــــــراءات الــ
فيها  صــدرت  التي  الطلبات 
قرارات بالحجز على أموال 

الـــمـــنـــفـــذ ضــــــده »عـــــقـــــارات، 
مــركــبــات، مــنــقــوالت، أســهــم 
تتضمن  والتي  ومستندات«، 
تحضيرها للبيع ابتداء من 
جردها وتثمينها والسير في 
إجراءات بيعها بعد موافقة 
للبيع  وعــرضــهــا  الــمــحــكــمــة 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــقـــررهـــا 
حصيلة  وتــوزيــع  المحكمة 

البيع.
كــمــا يــمــكــن االســتــعــانــة 
ــيـــن  ــاصـ بـــالـــمـــنـــفـــذيـــن الـــخـ
ــن لــــلــــقــــيــــام  ــ ــيــ ــ ــصــ ــ ـــرخــ ــ ــمـ ــ الــ
وتقديم  اإلخطار  بإجراءات 
ــب الـــتـــنـــفـــيـــذ ومـــتـــابـــعـــة  ــلـ طـ

اإلجراءات المتخذة.
التنفيذ  إدارة  وتــتــولــى 
اإلداري  التفتيش  بـــالـــوزارة 
ــذ  ــفــ ــنــ ــمــ ــى أعــــــــمــــــــال الــ ــ ــلــ ــ عــ
ــتــــحــــقــــق مـــن  ــلــ الـــــــخـــــــاص لــ
المقررة  بالواجبات  التزامه 
ــانـــون  بـــمـــوجـــب أحــــكــــام الـــقـ
تنفيًذا  الــصــادرة  والــقــرارات 
لـــه ومــــن الـــتـــزامـــه بــشــروط 
كما  لــه،  الــصــادر  الترخيص 
تقدم  التي  الشكاوى  تتلقى 
أي  أو  الخاص  المنفذ  ضد 
مـــن الــمــنــفــذيــن الــخــاصــيــن 
الطبيعيين العاملين لديه.

يب�دوؤون  الخا��ص  للتنفي�ذ  �ش�ركة   13 ممثل�و 

اأعماله�م بع�د اأداء الق�ش�م اأم�ام وزي�ر الع�دل

تحت رعاية الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة، نــظــمــت 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة مــحــاضــرة 
العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية 
والتدخين،  التبغ  عــن  لالمتناع 
ــؤون  ــشــ الــ إدارة  ــع  ــ مـ بــــالــــتــــعــــاون 
الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة بــــوزارة 
منتسبي  بــمــشــاركــة  الـــداخـــلـــيـــة، 
الــمــحــافــظــة وعــــدد مــن موظفي 

الجهات الحكومية.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن 
فــي  خـــلـــيـــفـــة،  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الفعالية:  هــامــش  على  تصريح 
العاصمة  محافظة  تنظيم  »إن 
إطار  في  يأتي  المحاضرة  لهذه 
المناسبات  إحياء  على  حرصها 
تعزيز  فــي  تصب  التي  العالمية 
ــر  ــعــــي ونــــشــ ــمــ ــتــ ــمــــجــ الـــــــوعـــــــي الــ
السليمة،  الــصــحــيــة  الــمــفــاهــيــم 
ولــــــدعــــــم الـــــجـــــهـــــود الـــمـــحـــلـــيـــة 
ــيــــة الـــرامـــيـــة لــلــحــد مــن  والــــدولــ
ــا يــشــكــلــه  ــمـ ــبـــغ لـ ــتـ اســـتـــهـــالك الـ
العامة  الصحة  على  مضار  مــن 
ــًا عـــــن شـــكـــره  ــربــ ــعــ لـــــــأفـــــــراد«، مــ
ما  على  للمحاضرين  وتــقــديــره 

ــن مــعــلــومــات تــوعــويــة  ــوه مـ ــدمـ قـ
قيمة.

وخـــــــــــــــــالل الـــــــمـــــــحـــــــاضـــــــرة، 
ــادة مــكــافــحــة  ــيــ ــؤول عــ ــســ قـــــدم مــ
الصحية  الــشــئــون  ــإدارة  ــ بـ الــتــبــغ 
الداخلية  بــــوزارة  واالجــتــمــاعــيــة 
ــاب  ــوهـ ــدالـ ــبـ ــالــــح عـ ــور صــ ــتــ ــدكــ الــ
التدخين  مخاطر  حــول  عــرضــًا 
واألمراض التي يمكن أن يسببها 
الحديثة  والــطــرق  للمدخنين، 
والــمــبــتــكــرة لـــإقـــالع عــنــه، فيما 

تــــطــــرقــــت مــــســــؤولــــة الــتــثــقــيــف 
عاشور  لــولــوة  األســتــاذة  الصحي 
ــى أســالــيــب  ــ فــــي مــحــاضــرتــهــا إلـ
في  وأهميتها  السليمة  التغذية 
باإلضافة  السليم،  الجسم  بناء 
الحياة  أنــمــاط  تعزيز  إلــى طــرق 

الصحية.
وفــــي خـــتـــام الــفــعــالــيــة، كــرم 
ــدنـــي نــائــب  ــمـ ــبــــداهلل الـ حـــســـن عــ
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة 

المحاضرين.

م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ت��ن��ظ��م م��ح��ا���ش��رة 

ت����وع����وي����ة ع�����ن م���خ���اط���ر ال���ت���دخ���ي���ن

كتبت زينب علي: 
تصوير: روي ماثيوس 

تخرٍج  الدولية حفل  الحكمة  أقامت مدرسة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن طلبتها وســط  الــدفــعــة 
فــنــدق السوفتيل مــســاء أمس  بــاهــر فــي  احــتــفــال 
الشيخ  ســمــو  بــحــضــور   2022 يــونــيــو   7 الــثــالثــاء 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة 
الزياني  منى  والــدكــتــورة  الجنوبية،  المحافظة 
المدرسة  إدارة  مجلس  ورئيس  المدرسة،  رئيسة 
األستاذ مهند العاني، ومايا حرب مديرة المدرسة 

وعدد من المدعوين وأولياء أمور الخريجين.
رئيسة  الزياني  منى  الدكتورة  ألقت  بــدورهــا 
الــمــدرســة كــلــمــة رحــبــت فــيــهــا بــالــحــضــور وهــنــأت 
الحصول  متطلبات  أكــمــلــوا  الــذيــن  الخريجين 
وذويهم  األمريكية  الثانوية  دبلوما  شــهــادة  على 
على  الخريجين  الطلبة  وحثت  المناسبة،  بهذه 
والعملية،  العلمية  مسيرتهم  مــواصــلــة  ــرورة  ضــ

الــفــرد  شخصية  تــعــزيــز  فــي  التعليم  دور  مــؤكــدة 
ودوره في المجتمع. 

وذكــــرت: »الــمــدرســة مــنــذ 36 عــامــًا كــانــت وال 
مملكة  في  الخاص  للتعليم  مضيئة  منارة  تــزال 
الدولية  الحكمة  مدرسة  يميز  ما  وأن  البحرين، 
عن غيرها هو ما توفره المدرسة من تعليم دولي 
األصيلة  والتقاليد  العادات  باالعتبار  األخذ  مع 
ــزًءا ال  والــتــي أصــبــحــت جــ الــبــحــريــنــي  للمجتمع 

يتجزأ من الثقافة التعليمية بالمدرسة«. 
األستاذ  المدرسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
مهند العاني: »إن مدرسة الحكمة الدولية خرجت 
المدرسة منذ  ألف خريج وخريجة من  أكثر من 
إذ   ،2022 هــذا  عامنا  حتى   1985 عــام  تأسيسها 
ســعــيــنــا مـــن خـــالل صــرحــنــا الــتــعــلــيــمــي أن نــقــدم 
السوق  نعزز  حتى  التعليمية  المستويات  أفضل 
المجاالت  فــي  والــمــعــارف  بــالــخــبــرات  البحريني 
التقدم  عجلة  دفـــع  فــي  يــســاهــم  بــمــا  المختلفة 
تــقــدمــا غير  كــمــا شــهــدت  المملكة،  فــي  والــنــجــاح 
ــي الـــعـــهـــد الــــزاهــــر لـــحـــضـــرة صــاحــب  مـــســـبـــوق فــ

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــمــدرســة  الــمــعــظــم«.  وأضــــاف: »تمكنت  الــبــالد 
»استجابة مناسبة«  الحصول على تصنيف  من 
والــتــدريــب،  التعليم  جـــودة  هيئة  مــراجــعــات  فــي 
األعــلــى  الــفــاعــلــيــة  مــســتــوى  لتحقيقها  وذلــــك 
في  قياسية  ونتيجة  المدرسية  الممارسات  في 
ولفت:  األمريكية«.   Cognia هيئة  من  التقييم 
»هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــمــبــانــي الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
تطلعات  نحقق  حتى  الثانوي  لقسم  المدرسة 
أمنائها  ومجلس  ومعلميها  بــإدارتــهــا  المدرسة 
إلـــى االســتــمــرار فــي الــســعــي إلـــى تــوفــيــر أفضل 

الخبرات التربوية لطلبتها«. 
الحكمة  مدرسة  مديرة  حــرب،  مايا  وقالت 
الدولية: »ستظل المدرسة مؤسسة تربوية تخرج 
أجــيــاال يــتــبــوأون مــنــاصــب ريـــاديـــة فــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات ويــــرفــــدون الـــمـــؤســـســـات الــمــحــلــيــة 
عجلة  دفــع  في  ويسهمون  والمعارف  بالخبرات 
راية صاحب  البحرين تحت  في مملكة  التقدم 
الجاللة ملك البالد المعظم وسمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء الموقر«. 
كل  في  تحرص  المدرسة  أن  بالذكر  جدير 
عام على تكريم الطالب المتميز بهدف تسليط 
الضوء على اإلنجازات األكاديمية والالمنهجية 
العملي  التعلم  يعزز  ما  المجاالت،  جميع  في 
ــــالل األنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة  والـــتـــجـــريـــبـــي مــــن خـ
طالل  الــطــالــب  حــاز  وقــد  والعلمية،  والعالمية 
وليد ناصيف هذه الجائزة لهذا العام الدراسي. 
ــــذي عــمــل بجد  وجـــائـــزة الــطــالــب الــمــتــفــوق الـ
أكاديمي  أداء  لتحقيق  دراســتــه  خــالل  واجتهاد 
عاٍل ومعدل تراكمي مع الحفاظ على السلوك 
المتميزة،  الشخصية  الحياة  ومهارات  المثالي 
وقد استحقت هذه الجائزة لهذا العام الدراسي 

الطالبة فاطمة عمر العبيدلي. 
مشعل  السيد  المتحدث  الضيف  كــان  وقــد 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الـــحـــلـــو،  ــلـــي  عـ
يحتذى  نــمــوذج  وهـــو  واألعـــمـــال.  التكنولوجيا 
وانــجــازات  أعمال  من  قدمه  لما  الشباب  لجيل 

في تطوير مملكة البحرين.

بح�شور �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية..

مدر�شة الحكمة الدولية تخرج فوجها ال�شابع والع�شرين

مهند العاني: المدر�شة اأن�شاأت مباني جديدة للمرحلة الثانوية

} جانب من فعاليات المحاضرة.

الطبية  الــحــج  بــعــثــة  ألعـــمـــال  التنسيقية  الــلــجــنــة  ــت  دعـ
لمملكة البحرين الراغبين في تأدية مناسك الحج لهذا العام 
التابعة  األولــيــة  الرعاية  مراكز  مراجعة  إلــى  2022م  ـــ/  1443هـ
لــمــنــطــقــة ســكــنــهــم، مــصــطــحــبــيــن مــعــهــم شـــهـــادة الــتــطــعــيــمــات 
ألخذ  وذلك  بتطعيماتهم،  الخاص  األصفر«  التطعيم  »كتيب 
الصحي  الكتيب  واســتــالم  للحج،  بها  الــمــوصــى  التطعيمات 
إرشــادات وتعليمات  الخاص بالحج والعمرة وقــراءة ما به من 
في  للحج  الــالزمــة  التطعيمات  تــوفــر  مــؤكــدة  مــهــمــة،  صحية 
وتعطى  الــبــحــريــن،  بمملكة  األولـــيـــة  الــرعــايــة  مـــراكـــز  جــمــيــع 
أيــام  ــوال  طـ الــحــج  مــنــاســك  تــأديــة  فــي  للراغبين  التطعيمات 
ــدا أيـــام  األســـبـــوع خـــالل الــفــتــرتــيــن الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة عـ
الــعــطــالت واإلجـــــــازات الــرســمــيــة، أمـــا الــمــخــالــطــيــن للحجاج 
الفترة  األسبوع خــالل  أيــام  طــوال  التطعيمات  أخــذ  فيمكنهم 
يوم  وفــي  الرسمية،  واإلجـــازات  العطالت  أيــام  عــدا  الصباحية 

اإلثنين فقط في الفترة المسائية.
كداء  مزمنة  بأمراض  المصابين  على  اللجنة  أكــدت  كما 
السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الجهاز 
العائلة  طبيب  مراجعة  بــضــرورة  وغيرها،  المزمنة  التنفسي 
لالستشارات الطبية الخاصة بحالتهم الصحية، وأخذ كميات 
ــة الـــالزمـــة لــهــم فــتــرة تــواجــدهــم فــي الــديــار  ــ كــافــيــة مــن األدويـ

العالجية  الوصفات  أخذ  ضــرورة  على  التأكيد  مع  المقدسة، 
ليتسنى متابعتهم  وذلك  المعالج،  الطبيب  بهم من  الخاصة 
الطبية  للبعثة  مراجعتهم  عند  العالجية  وصفاتهم  ومعرفة 

أثناء تواجدهم في الديار المقدسة.
ومـــن أهـــم الــلــقــاحــات الــمــوصــى بــهــا لــمــوســم الــحــج لقاح 
الحماية  يؤمن  الــذي  المقترن  الرباعي  السحائية  المكورات 
من التهاب السحائي، ويوصى بإعطاء جرعة منشطة من هذا 
ويوصى  أعـــوام.   5 قبل  تطعيمهم  تــم  الــذيــن  للحجاج  اللقاح 
الحجاج أيضًا بأخذ لقاح االنفلونزا الموسمية لحمايتهم من 
بعض أنواع فيروسات األنفلونزا الموسمية األكثر انتشارًا في 
الموسم. يشترط على جميع الراغبين في أداء مناسك الحج 
اللقاحات  من  بها  الموصي  )كوفيد-19(  الجرعات  استكمال 
بالتأكد  ويــوصــى  السعودية،  العربية  المملكة  فــي  المعتمدة 
الحالة  حسب  األخـــرى  الروتينية  التطعيمات  استكمال  مــن 
ألعمال  التنسيقية  اللجنة  وتؤكد  العمرية،  والفئة  الصحية 
الخاصة  التطعيمات  أخــذ  ضـــرورة  على  الطبية  الــحــج  بعثة 
على  بأسبوعين  المقدسة  للديار  السفر  قبل  الحج  بموسم 

األقل، وذلك لتأمين الحصانة المنشودة منها قبل السفر.
ودعا رئيس اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة الحج الطبية 
الدكتور إبراهيم فاروق عبيد حجاج بيت اهلل الحرام إلى قراءة 

الكتيب الصحي اإلرشادي الخاص بالحج والعمرة الذي سيتم 
الــرعــايــة األولــيــة للحجاج واالســتــفــادة من  فــي مــراكــز  توزيعه 
المعلومات الصحية به، والتي ُتساعد على رفع مستوى الوعي 
الــصــحــي لـــدى الــحــجــاج وتــجــنــب الــمــخــاطــر الــصــحــيــة، داعــيــًا 
صحية  وإرشــــادات  تعليمات  مــن  فيها  بما  العمل  ضـــرورة  إلــى 
مهمة حول التعامل مع الحالت الطارئة واألمــراض المزمنة 
التي  الــحــاالت  وبــعــض  وأهميتها  بها  الموصى  والتطعيمات 
لضربات  التعرض  مثل  الحج  مناسك  تأدية  أثناء  تحدث  قد 
الــشــمــس واإلنـــهـــاك الـــحـــراري والــكــســور والـــحـــروق واإلغـــمـــاء 
وغيرها. وقد أكد الدكتور عبيد أن اللجنة التنسيقية ألعمال 
مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة  وكــذلــك  الــطــبــيــة،  الــحــج  بعثة 
الصحية  الخدمات  كافة  لتقديم  تام  استعداد  على  البحرين 
والــعــالجــيــة لــحــجــاج مــمــلــكــة الــبــحــريــن قــبــل ســفــرهــم وأثــنــاء 
تواجدهم بالديار المقدسة، وذلك حسب التوصيات المباشرة 
الصحة  وزيــرة  رأسهم  وعلى  الصحة  بــوزارة  العليا  اإلدارة  من 
األســـتـــاذة فــائــقــة بــنــت سعيد الــصــالــح، الــتــي تــولــي الــخــدمــات 
الصحية والعالجية التي ُتقدم لحجاج مملكة البحرين أهمية 
تأدية  من  وتمكينهم  وسالمتهم  صحتهم  على  حرصًا  كبيرة، 
مــنــاســك الــحــج بــســيــر وســهــولــة، وعــودتــهــم إلـــى أرض الــوطــن 

سالمين غانمين إن شاء اهلل.

اأكدت توافرها في جميع مراكز الرعاية الأولية

وزارة ال�شحة تدعو الراغبين في تاأدية منا�شك الحج اإلى اأخذ التطعيمات
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 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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وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ي��ب��ح��ث ت��ع��زي��ز

الفلبين م��ع  ال��م�����ش��ت��رك  ال��ت��ع��اون 
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
الــقــائــم بأعمال  لــويــس،  ــوزارة، اآلنــســة آن جــالــنــدؤن  ــ الـ امــس بمقر 

سفارة جمهورية الفلبين الصديقة لدى مملكة البحرين.
بين  والصداقة  التعاون  عالقات  استعراض  اللقاء،  خالل  وتم 
البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجاالت بما يعود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث عدد 

من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
قطاع  رئيس  الظاعن،  عبداهلل  فاطمة  السفير  اللقاء،  حضر 

الشؤون األفروآسيوية بوزارة الخارجية.

} وزير الخارجية خالل اللقاء.

} وزير العدل خالل أداء ممثلي شركات التنفيذ الخاص للقسم.

شــركــة   13 مــمــثــلــو  أدى 
للتنفيذ الخاص والعاملين 
القسم  المرخصين  لديهم 
أمام الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة وزير العدل والشؤون 
اإلســــــالمــــــيــــــة واألوقــــــــــــــــاف، 
ــة نــشــاط  ــزاولــ لــلــبــدء فـــي مــ
المنفذ الخاص، وذلك بعد 
استكمالهم جميع متطلبات 
وشــــروط الــبــرنــامــج الــمــقــرر 
لــتــرخــيــص مــــزاولــــة نــشــاط 

المنفذ الخاص.
وأكد وزير العدل المضي 
مــبــادرات  فــي تحقيق  قــدًمــا 
العدالة  إلى  الوصول  تعزيز 
وتحويلها إلى واقع ملموس، 
وذلك في إطار رؤية البحرين 
وفـــق   ،2030 ــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الشاملة  التنموية  المسيرة 
ــادة حـــــضـــــرة صـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، وبــتــوجــيــه 
برئاسة  الحكومة  من  ودعــم 
صــــاحــــب الــــســــمــــو الــمــلــكــي 
آل  بــن حمد  األمــيــر سلمان 
ــي الــعــهــد رئــيــس  خــلــيــفــة ولــ

مجلس الوزراء.
ولــفــت وزيـــر الــعــدل إلــى 

المهنة  هـــذه  اســتــحــداث  أن 
الــجــديــدة فــي ضــوء تطبيق 
ــون بـــشـــأن  ــانــ ــقــ الــــمــــرســــوم بــ
التنفيذ في المواد المدنية 
والــــتــــجــــاريــــة، يـــعـــد خـــطـــوة 
اعتماد  في  ومهمة  جوهرية 
وفي  الجديد  التنفيذ  نظام 
ــار الــشــراكــة مــع الــقــطــاع  إطــ
ــا يــســهــم فــي  ــاص، وبـــمـ ــخــ الــ
ــر كـــــفـــــاءة الــتــنــفــيــذ  ــويــ ــطــ تــ
وفق  فعاليته  مستوى  ورفــع 

مسارات واضحة ومحددة.
وأكد وزير العدل وجوب 
التزام المنفذين الخاصين 
القيام باألعمال واإلجراءات 
وأمانة  بدقة  بها  ص  المرخَّ
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ وإخــــــــــــالص، والـ
المهنة،  وكرامة  أســرار  على 
والــتــنــفــيــذ الـــتـــام لــلــقــرارات 
واألوامر القضائية الصادرة 

عن محاكم التنفيذ.
التنفيذ  لقانون  وطبًقا 
ذات  والـــــــقـــــــرارات  الـــجـــديـــد 
المنفذ  على  يجب  الصلة، 
ــة بــالــمــنــفــذ  ــانــ ــعــ ــتــ لـــــه االســ
ــال  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــخـــــــــــاص الســ
ــنــــفــــيــــذ فــي  ــتــ إجــــــــــــــــراءات الــ
فيها  صــدرت  التي  الطلبات 
قرارات بالحجز على أموال 

الـــمـــنـــفـــذ ضــــــده »عـــــقـــــارات، 
مــركــبــات، مــنــقــوالت، أســهــم 
تتضمن  والتي  ومستندات«، 
تحضيرها للبيع ابتداء من 
جردها وتثمينها والسير في 
إجراءات بيعها بعد موافقة 
للبيع  وعــرضــهــا  الــمــحــكــمــة 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــقـــررهـــا 
حصيلة  وتــوزيــع  المحكمة 

البيع.
كــمــا يــمــكــن االســتــعــانــة 
ــيـــن  ــاصـ بـــالـــمـــنـــفـــذيـــن الـــخـ
ــن لــــلــــقــــيــــام  ــ ــيــ ــ ــصــ ــ ـــرخــ ــ ــمـ ــ الــ
وتقديم  اإلخطار  بإجراءات 
ــب الـــتـــنـــفـــيـــذ ومـــتـــابـــعـــة  ــلـ طـ

اإلجراءات المتخذة.
التنفيذ  إدارة  وتــتــولــى 
اإلداري  التفتيش  بـــالـــوزارة 
ــذ  ــفــ ــنــ ــمــ ــى أعــــــــمــــــــال الــ ــ ــلــ ــ عــ
ــتــــحــــقــــق مـــن  ــلــ الـــــــخـــــــاص لــ
المقررة  بالواجبات  التزامه 
ــانـــون  بـــمـــوجـــب أحــــكــــام الـــقـ
تنفيًذا  الــصــادرة  والــقــرارات 
لـــه ومــــن الـــتـــزامـــه بــشــروط 
كما  لــه،  الــصــادر  الترخيص 
تقدم  التي  الشكاوى  تتلقى 
أي  أو  الخاص  المنفذ  ضد 
مـــن الــمــنــفــذيــن الــخــاصــيــن 
الطبيعيين العاملين لديه.

يب�دوؤون  الخا��ص  للتنفي�ذ  �ش�ركة   13 ممثل�و 

اأعماله�م بع�د اأداء الق�ش�م اأم�ام وزي�ر الع�دل

تحت رعاية الشيخ راشد بن 
عبدالرحمن آل خليفة محافظ 
مـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة، نــظــمــت 
مــحــافــظــة الــعــاصــمــة مــحــاضــرة 
العالمي  اليوم  بمناسبة  توعوية 
والتدخين،  التبغ  عــن  لالمتناع 
ــؤون  ــشــ الــ إدارة  ــع  ــ مـ بــــالــــتــــعــــاون 
الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة بــــوزارة 
منتسبي  بــمــشــاركــة  الـــداخـــلـــيـــة، 
الــمــحــافــظــة وعــــدد مــن موظفي 

الجهات الحكومية.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن 
فــي  خـــلـــيـــفـــة،  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الفعالية:  هــامــش  على  تصريح 
العاصمة  محافظة  تنظيم  »إن 
إطار  في  يأتي  المحاضرة  لهذه 
المناسبات  إحياء  على  حرصها 
تعزيز  فــي  تصب  التي  العالمية 
ــر  ــعــــي ونــــشــ ــمــ ــتــ ــمــــجــ الـــــــوعـــــــي الــ
السليمة،  الــصــحــيــة  الــمــفــاهــيــم 
ولــــــدعــــــم الـــــجـــــهـــــود الـــمـــحـــلـــيـــة 
ــيــــة الـــرامـــيـــة لــلــحــد مــن  والــــدولــ
ــا يــشــكــلــه  ــمـ ــبـــغ لـ ــتـ اســـتـــهـــالك الـ
العامة  الصحة  على  مضار  مــن 
ــًا عـــــن شـــكـــره  ــربــ ــعــ لـــــــأفـــــــراد«، مــ
ما  على  للمحاضرين  وتــقــديــره 

ــن مــعــلــومــات تــوعــويــة  ــوه مـ ــدمـ قـ
قيمة.

وخـــــــــــــــــالل الـــــــمـــــــحـــــــاضـــــــرة، 
ــادة مــكــافــحــة  ــيــ ــؤول عــ ــســ قـــــدم مــ
الصحية  الــشــئــون  ــإدارة  ــ بـ الــتــبــغ 
الداخلية  بــــوزارة  واالجــتــمــاعــيــة 
ــاب  ــوهـ ــدالـ ــبـ ــالــــح عـ ــور صــ ــتــ ــدكــ الــ
التدخين  مخاطر  حــول  عــرضــًا 
واألمراض التي يمكن أن يسببها 
الحديثة  والــطــرق  للمدخنين، 
والــمــبــتــكــرة لـــإقـــالع عــنــه، فيما 

تــــطــــرقــــت مــــســــؤولــــة الــتــثــقــيــف 
عاشور  لــولــوة  األســتــاذة  الصحي 
ــى أســالــيــب  ــ فــــي مــحــاضــرتــهــا إلـ
في  وأهميتها  السليمة  التغذية 
باإلضافة  السليم،  الجسم  بناء 
الحياة  أنــمــاط  تعزيز  إلــى طــرق 

الصحية.
وفــــي خـــتـــام الــفــعــالــيــة، كــرم 
ــدنـــي نــائــب  ــمـ ــبــــداهلل الـ حـــســـن عــ
مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة الــعــاصــمــة 

المحاضرين.

م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ت��ن��ظ��م م��ح��ا���ش��رة 

ت����وع����وي����ة ع�����ن م���خ���اط���ر ال���ت���دخ���ي���ن

كتبت زينب علي: 
تصوير: روي ماثيوس 

تخرٍج  الدولية حفل  الحكمة  أقامت مدرسة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن طلبتها وســط  الــدفــعــة 
فــنــدق السوفتيل مــســاء أمس  بــاهــر فــي  احــتــفــال 
الشيخ  ســمــو  بــحــضــور   2022 يــونــيــو   7 الــثــالثــاء 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة 
الزياني  منى  والــدكــتــورة  الجنوبية،  المحافظة 
المدرسة  إدارة  مجلس  ورئيس  المدرسة،  رئيسة 
األستاذ مهند العاني، ومايا حرب مديرة المدرسة 

وعدد من المدعوين وأولياء أمور الخريجين.
رئيسة  الزياني  منى  الدكتورة  ألقت  بــدورهــا 
الــمــدرســة كــلــمــة رحــبــت فــيــهــا بــالــحــضــور وهــنــأت 
الحصول  متطلبات  أكــمــلــوا  الــذيــن  الخريجين 
وذويهم  األمريكية  الثانوية  دبلوما  شــهــادة  على 
على  الخريجين  الطلبة  وحثت  المناسبة،  بهذه 
والعملية،  العلمية  مسيرتهم  مــواصــلــة  ــرورة  ضــ

الــفــرد  شخصية  تــعــزيــز  فــي  التعليم  دور  مــؤكــدة 
ودوره في المجتمع. 

وذكــــرت: »الــمــدرســة مــنــذ 36 عــامــًا كــانــت وال 
مملكة  في  الخاص  للتعليم  مضيئة  منارة  تــزال 
الدولية  الحكمة  مدرسة  يميز  ما  وأن  البحرين، 
عن غيرها هو ما توفره المدرسة من تعليم دولي 
األصيلة  والتقاليد  العادات  باالعتبار  األخذ  مع 
ــزًءا ال  والــتــي أصــبــحــت جــ الــبــحــريــنــي  للمجتمع 

يتجزأ من الثقافة التعليمية بالمدرسة«. 
األستاذ  المدرسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
مهند العاني: »إن مدرسة الحكمة الدولية خرجت 
المدرسة منذ  ألف خريج وخريجة من  أكثر من 
إذ   ،2022 هــذا  عامنا  حتى   1985 عــام  تأسيسها 
ســعــيــنــا مـــن خـــالل صــرحــنــا الــتــعــلــيــمــي أن نــقــدم 
السوق  نعزز  حتى  التعليمية  المستويات  أفضل 
المجاالت  فــي  والــمــعــارف  بــالــخــبــرات  البحريني 
التقدم  عجلة  دفـــع  فــي  يــســاهــم  بــمــا  المختلفة 
تــقــدمــا غير  كــمــا شــهــدت  المملكة،  فــي  والــنــجــاح 
ــي الـــعـــهـــد الــــزاهــــر لـــحـــضـــرة صــاحــب  مـــســـبـــوق فــ

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الــمــدرســة  الــمــعــظــم«.  وأضــــاف: »تمكنت  الــبــالد 
»استجابة مناسبة«  الحصول على تصنيف  من 
والــتــدريــب،  التعليم  جـــودة  هيئة  مــراجــعــات  فــي 
األعــلــى  الــفــاعــلــيــة  مــســتــوى  لتحقيقها  وذلــــك 
في  قياسية  ونتيجة  المدرسية  الممارسات  في 
ولفت:  األمريكية«.   Cognia هيئة  من  التقييم 
»هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــمــبــانــي الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
تطلعات  نحقق  حتى  الثانوي  لقسم  المدرسة 
أمنائها  ومجلس  ومعلميها  بــإدارتــهــا  المدرسة 
إلـــى االســتــمــرار فــي الــســعــي إلـــى تــوفــيــر أفضل 

الخبرات التربوية لطلبتها«. 
الحكمة  مدرسة  مديرة  حــرب،  مايا  وقالت 
الدولية: »ستظل المدرسة مؤسسة تربوية تخرج 
أجــيــاال يــتــبــوأون مــنــاصــب ريـــاديـــة فــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات ويــــرفــــدون الـــمـــؤســـســـات الــمــحــلــيــة 
عجلة  دفــع  في  ويسهمون  والمعارف  بالخبرات 
راية صاحب  البحرين تحت  في مملكة  التقدم 
الجاللة ملك البالد المعظم وسمو ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء الموقر«. 
كل  في  تحرص  المدرسة  أن  بالذكر  جدير 
عام على تكريم الطالب المتميز بهدف تسليط 
الضوء على اإلنجازات األكاديمية والالمنهجية 
العملي  التعلم  يعزز  ما  المجاالت،  جميع  في 
ــــالل األنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة  والـــتـــجـــريـــبـــي مــــن خـ
طالل  الــطــالــب  حــاز  وقــد  والعلمية،  والعالمية 
وليد ناصيف هذه الجائزة لهذا العام الدراسي. 
ــــذي عــمــل بجد  وجـــائـــزة الــطــالــب الــمــتــفــوق الـ
أكاديمي  أداء  لتحقيق  دراســتــه  خــالل  واجتهاد 
عاٍل ومعدل تراكمي مع الحفاظ على السلوك 
المتميزة،  الشخصية  الحياة  ومهارات  المثالي 
وقد استحقت هذه الجائزة لهذا العام الدراسي 

الطالبة فاطمة عمر العبيدلي. 
مشعل  السيد  المتحدث  الضيف  كــان  وقــد 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الـــحـــلـــو،  ــلـــي  عـ
يحتذى  نــمــوذج  وهـــو  واألعـــمـــال.  التكنولوجيا 
وانــجــازات  أعمال  من  قدمه  لما  الشباب  لجيل 

في تطوير مملكة البحرين.

بح�شور �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية..

مدر�شة الحكمة الدولية تخرج فوجها ال�شابع والع�شرين

مهند العاني: المدر�شة اأن�شاأت مباني جديدة للمرحلة الثانوية

} جانب من فعاليات المحاضرة.

الطبية  الــحــج  بــعــثــة  ألعـــمـــال  التنسيقية  الــلــجــنــة  ــت  دعـ
لمملكة البحرين الراغبين في تأدية مناسك الحج لهذا العام 
التابعة  األولــيــة  الرعاية  مراكز  مراجعة  إلــى  2022م  ـــ/  1443هـ
لــمــنــطــقــة ســكــنــهــم، مــصــطــحــبــيــن مــعــهــم شـــهـــادة الــتــطــعــيــمــات 
ألخذ  وذلك  بتطعيماتهم،  الخاص  األصفر«  التطعيم  »كتيب 
الصحي  الكتيب  واســتــالم  للحج،  بها  الــمــوصــى  التطعيمات 
إرشــادات وتعليمات  الخاص بالحج والعمرة وقــراءة ما به من 
في  للحج  الــالزمــة  التطعيمات  تــوفــر  مــؤكــدة  مــهــمــة،  صحية 
وتعطى  الــبــحــريــن،  بمملكة  األولـــيـــة  الــرعــايــة  مـــراكـــز  جــمــيــع 
أيــام  ــوال  طـ الــحــج  مــنــاســك  تــأديــة  فــي  للراغبين  التطعيمات 
ــدا أيـــام  األســـبـــوع خـــالل الــفــتــرتــيــن الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة عـ
الــعــطــالت واإلجـــــــازات الــرســمــيــة، أمـــا الــمــخــالــطــيــن للحجاج 
الفترة  األسبوع خــالل  أيــام  طــوال  التطعيمات  أخــذ  فيمكنهم 
يوم  وفــي  الرسمية،  واإلجـــازات  العطالت  أيــام  عــدا  الصباحية 

اإلثنين فقط في الفترة المسائية.
كداء  مزمنة  بأمراض  المصابين  على  اللجنة  أكــدت  كما 
السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الجهاز 
العائلة  طبيب  مراجعة  بــضــرورة  وغيرها،  المزمنة  التنفسي 
لالستشارات الطبية الخاصة بحالتهم الصحية، وأخذ كميات 
ــة الـــالزمـــة لــهــم فــتــرة تــواجــدهــم فــي الــديــار  ــ كــافــيــة مــن األدويـ

العالجية  الوصفات  أخذ  ضــرورة  على  التأكيد  مع  المقدسة، 
ليتسنى متابعتهم  وذلك  المعالج،  الطبيب  بهم من  الخاصة 
الطبية  للبعثة  مراجعتهم  عند  العالجية  وصفاتهم  ومعرفة 

أثناء تواجدهم في الديار المقدسة.
ومـــن أهـــم الــلــقــاحــات الــمــوصــى بــهــا لــمــوســم الــحــج لقاح 
الحماية  يؤمن  الــذي  المقترن  الرباعي  السحائية  المكورات 
من التهاب السحائي، ويوصى بإعطاء جرعة منشطة من هذا 
ويوصى  أعـــوام.   5 قبل  تطعيمهم  تــم  الــذيــن  للحجاج  اللقاح 
الحجاج أيضًا بأخذ لقاح االنفلونزا الموسمية لحمايتهم من 
بعض أنواع فيروسات األنفلونزا الموسمية األكثر انتشارًا في 
الموسم. يشترط على جميع الراغبين في أداء مناسك الحج 
اللقاحات  من  بها  الموصي  )كوفيد-19(  الجرعات  استكمال 
بالتأكد  ويــوصــى  السعودية،  العربية  المملكة  فــي  المعتمدة 
الحالة  حسب  األخـــرى  الروتينية  التطعيمات  استكمال  مــن 
ألعمال  التنسيقية  اللجنة  وتؤكد  العمرية،  والفئة  الصحية 
الخاصة  التطعيمات  أخــذ  ضـــرورة  على  الطبية  الــحــج  بعثة 
على  بأسبوعين  المقدسة  للديار  السفر  قبل  الحج  بموسم 

األقل، وذلك لتأمين الحصانة المنشودة منها قبل السفر.
ودعا رئيس اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة الحج الطبية 
الدكتور إبراهيم فاروق عبيد حجاج بيت اهلل الحرام إلى قراءة 

الكتيب الصحي اإلرشادي الخاص بالحج والعمرة الذي سيتم 
الــرعــايــة األولــيــة للحجاج واالســتــفــادة من  فــي مــراكــز  توزيعه 
المعلومات الصحية به، والتي ُتساعد على رفع مستوى الوعي 
الــصــحــي لـــدى الــحــجــاج وتــجــنــب الــمــخــاطــر الــصــحــيــة، داعــيــًا 
صحية  وإرشــــادات  تعليمات  مــن  فيها  بما  العمل  ضـــرورة  إلــى 
مهمة حول التعامل مع الحالت الطارئة واألمــراض المزمنة 
التي  الــحــاالت  وبــعــض  وأهميتها  بها  الموصى  والتطعيمات 
لضربات  التعرض  مثل  الحج  مناسك  تأدية  أثناء  تحدث  قد 
الــشــمــس واإلنـــهـــاك الـــحـــراري والــكــســور والـــحـــروق واإلغـــمـــاء 
وغيرها. وقد أكد الدكتور عبيد أن اللجنة التنسيقية ألعمال 
مملكة  ببعثة  الطبية  اللجنة  وكــذلــك  الــطــبــيــة،  الــحــج  بعثة 
الصحية  الخدمات  كافة  لتقديم  تام  استعداد  على  البحرين 
والــعــالجــيــة لــحــجــاج مــمــلــكــة الــبــحــريــن قــبــل ســفــرهــم وأثــنــاء 
تواجدهم بالديار المقدسة، وذلك حسب التوصيات المباشرة 
الصحة  وزيــرة  رأسهم  وعلى  الصحة  بــوزارة  العليا  اإلدارة  من 
األســـتـــاذة فــائــقــة بــنــت سعيد الــصــالــح، الــتــي تــولــي الــخــدمــات 
الصحية والعالجية التي ُتقدم لحجاج مملكة البحرين أهمية 
تأدية  من  وتمكينهم  وسالمتهم  صحتهم  على  حرصًا  كبيرة، 
مــنــاســك الــحــج بــســيــر وســهــولــة، وعــودتــهــم إلـــى أرض الــوطــن 

سالمين غانمين إن شاء اهلل.

اأكدت توافرها في جميع مراكز الرعاية الأولية

وزارة ال�شحة تدعو الراغبين في تاأدية منا�شك الحج اإلى اأخذ التطعيمات
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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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80  % ن�شبة ر�شا مرتادي �لق�شم.. �مل�شت�شفيات �حلكومية:

1300 مري�ض يدخلون �لطو�رئ يومًيا

�شركات »Beyon« ت�شتعر�ض 

حلول �لتحّول �لرقمي للقطاع �لتجاري

�جلامعة �لعربية 

حتتفل بتخرج �لفوج »15«

 بعد �شد�د قيمتها و�إلغاء �شرط مرور 7 �شنو�ت 

»�لإ�شكان« ت�شمح بالت�شّرف يف �لوحد�ت

اأكد وزير الإ�سكان املهند�س با�سم احلمر 

ال�سلطة  مع  التعاون  اأوجه  كافة  تقدمي 

الت�سريعية حلفظ حقوق الأ�سر الراغبة يف 

والتي  الت�سّرف،  من خدمة حق  ال�ستفادة 

يف  الت�سرف  اإمكانية  للمواطنني  تتيح 

اخلدمة  قيمة  �سداد  ا�ستيفاء  بعد  عقاراتهم 

اأنه  واأو�سح  لهم.  املمنوحة  الإ�سكانية 

�سابًقا، مل يكن مبقدور املنتفعني ال�ستفادة 

من طلب خدمة حق الت�سّرف قبل مرور 7 

�سنوات على الإنهاء من ا�ستيفاء اللتزامات 

وزير الإ�سكاناملالية والقانونية.

درا�سة  اآخر  نتائج  اأكــدت 

دائرة  مرتادي  ر�سا  لقيا�س 

مبجمع  والطوارئ  ــوادث  احل

ن�سبة  ارتفاع  الطبي  ال�سلمانية 

الر�سا بحوايل %80.

ـــرة احلـــوادث  ــعــد دائ وُت

والطوارئ التي حتظى باهتمام 

�سمن  ق�سوى  واأولوية  بالغ 

نظًرا  ال�سرتاتيجية؛  اخلطط 

تلبية  يف  املــحــوري  لــدورهــا 

للمر�سى  الطبية  الحتياجات 

الذين ي�سل عددهم اإىل 1300 

مري�س يف اليوم.

على �لرغم من خف�ض توقعاته للنمو �لعاملي

�لبنك �لدويل يرفع توقعاته لنمو �قت�شاد �لبحرين
للنمو  توقعاته  الدويل  البنك  رفع 

 %3.2 من  البحرين  ململكة  القت�سادي 

اإىل   %2.9 ومن   ،2022 لعام   3.5 اإىل 

3.1% لعام 2023، وذلك بح�سب تقرير 

عن  ال�سادر  العاملية  القت�سادية  الآفاق 

البنك الدويل.

لتوقعاته  الدويل  البنك  رفع  ويوؤكد 

�سري  البحرين،  يف  القت�سادي  للنمو 

يف  ال�سحيح  الجتاه  يف  اململكة 

التعايف  واأهمها خطة  التنموية  خططها 

القت�سادي.

ململكة  اليجابية  التوقعات  وتاأتي 

البحرين بالرغم من خف�س البنك الدويل 

عن  العاملي  القت�ساد  لنمو  توقعاته 

اأن  من  حمذًرا  و2023،  اجلاري  العام 

من  فاقمت  الأوكرانية  الرو�سية  احلرب 

كورونا،  جائحة  �سّببتها  التي  الأ�سرار 

ركوًدا  تواجه  الدول  من  العديد  واأن 

اقت�سادًيا يف الوقت احلايل.

لنمو  توقعاته  البنك  وخف�س 

القت�ساد العاملي يف 2022 بنحو %1.2 

بتقديرات  مقارنة  وذلك   ،  %2.9 اإىل 

يناير، كما قلّ�س التقديرات للعام املقبل 

بحوايل 0.2% عند %3.  مقر البنك الدويل 
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اأ�ساد بدعم وتعاون ال�سلطة الت�سريعية يف اإقرار التعديالت.. وزير الإ�سكان:

تعديل ا�سرتاطات حق الت�سّرف يحفظ حقوق الأ�سرة الأ�سا�سية يف الوحدة ال�سكنية
با�سم  املهند�س  الإ�سكان  وزير  ثّمن 

التعاون  خمرجات  احلمر  يعقوب  بن 

لإقرار  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  مع 

ت�سهم  التي  والت�سريعات  القوانني 

الإ�سكاين،  العمل  منظومة  تطوير  يف 

املقدمة  الإ�سكانية  اخلدمات  وجتويد 

للمواطنني، والتي كان من اأبرزها خالل 

تعديل  املن�سرم،  الت�سريعي  الف�سل 

ال�سرتاطات اخلا�سة بحق الت�سرف يف 

اخلدمة الإ�سكانية.

الوزارة  اأن  الإ�سكان  وزير  وقال 

حر�ست على تقدمي كافة اأوجه التعاون 

حقوق  حلفظ  الت�سريعية  ال�سلطة  مع 

خدمة  من  ال�ستفادة  يف  الراغبة  الأ�سر 

للمواطنني  تتيح  والتي  الت�سرف،  حق 

بعد  عقاراتهم  يف  الت�سرف  اإمكانية 

الإ�سكانية  اخلدمة  قيمة  �سداد  ا�ستيفاء 

ال�ساأن  هذا  يف  مو�سحة  لهم،  املمنوحة 

 »12« رقم  القانون  �سدور  وقبل  اأنه 

املادة  تعديل  واملت�سمن   2020 ل�سنة 

 10 رقم  بقانون  املر�سوم  من   3 رقم 

ل�سنة 1976، مل يكن مبقدور املنتفعني 

ال�ستفادة من طلب خدمة حق الت�سرف 

من  الإنهاء  على  �سنوات   7 مرور  قبل 

والقانونية  املالية  اللتزامات  ا�ستيفاء 

ال�سرط  النتفاع، وهو  املذكورة يف عقد 

اإلغاوؤه يف املادة املقرة من قبل  الذي مت 

ت�سهيل  اإطار  يف  الت�سريعية،  ال�سلطة 

الإجراءات على املواطنني.

اأبقت  واأ�ساف الوزير اأن التعديالت 

كتابًيا  اإذًنا  على  احل�سول  �سرط  على 

بوحدته،  الت�سرف  حق  املنتفع  ملنح 

 461 رقم  الوزاري  القرار  �سدر  حيث 

من  عدد  ت�سمن  والذي   ،2020 ل�سنة 

على  احلفاظ  ت�سمن  التي  املعايري، 

منها  ال�سكنية،  الوحدة  يف  الأ�سرة  حق 

كتابية من زوجة �ساحب  توّفر موافقة 

التعدد،  حالة  يف  زوجاته  اأو  الطلب 

العاطلني  البالغني  الأبناء  وموافقة 

دائمة  اإقامة  ال�سكنية  بالوحدة  املقيمني 

وعناوينهم ثابته على الوحدة ال�سكنية 

لل�سكن،  �سالح  عقار  ميلكون  ول 

بالإ�سافة اإىل موافقة الوالدين اأو اأحدهما 

على  وقع  قد  اخلدمة  �ساحب  كان  اإذا 

اأو  الإ�سكاين  الطلب  تقدمي  وقت  تعهد 

التخ�سي�س باإ�سكانهم بالوحدة ال�سكنية 

عناوينهما  ثبت  اإذا  اأو  حياتهما،  مدى 

الت�سرف  املراد  بالوحدة  دائمة  كاإقامة 

بها، كذلك توّفر موافقة كتابية من اإدارة 

اأخوة  وجود  حال  يف  القا�سرين  اأموال 

ُق�سر للمنتفع من الفئة الرابعة اأو وريث 

من  وموافقة   ، متوٍفّ اأ�سرة  لرب  قا�سر 

الفري�سة  يف  اأ�سماوؤهم  الثابتة  الورثة 

ال�سرعية لرّب الأ�سرة الأ�سا�سية املتويف، 

امللكية، عالوة  بعد �سدور وثيقة  وذلك 

اإذا  العقار  مالكي  جميع  موافقة  على 

م�ساعة  باأ�سهم  م�سجلة  الوثيقة  كانت 

فيما بينهم.

التي  املعايري  بع�س  اإ�سافة  مت  كما 

قيد  الإ�سكانية  امل�ساريع  بقاء  تكفل 

عرب  البحرينية،  الأ�سر  بني  التداول 

اإليه  املت�سرف  باأن يكون  ت�سمني �سرط 

ممن  غريه  اأو  م�سرتًيا  كان  اإن  بالعقار 

�سينقل اإليه احلق يف امللكية من لهم حق 

التملك يف املنطقة الإ�سكانية املوجود بها 

العقار.

واأ�ساف املهند�س احلمر اأن الوزارة 

احلياة  مدى  ال�سكنى  حق  �سمنت 

ل�ساحب الوحدة ال�سكنية يف حال تقدمه 

بطلب هبة الوحدة ال�سكنية لأحد اأقاربه 

ما مل يثبت ملكيته لعقار �سالح لل�سكن 

واأبدى رغبته بالتنازل عن حق ال�سكنى.

القرار  الوزارة ت�سمني  كما مل تغفل 

اأبناء  وجود  حال  اإ�سافية  �سمانات 

الذهنية  اأو  اجل�سدية  الإعاقة  ذوي  من 

يثبت  ما  توفري  خالل  من  ال�سديدة، 

متلكه لعقار اأخر �سالح لل�سكن قبل اأن 

اأنه يف حال  يتم منحه املوافقة، م�سيفاً 

الطلب  مقدم  الأ�سرة  رب  طالق  ثبوت 

حكم  وجود  عدم  يثبت  اأن  عليه  فاإنه 

ال�سكنى  حق  توفري  ب�ساأن  �سده  �سادر 

ما  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  واأبنائه.  ملطلقته 

يفيد عدم وجود منازعة ق�سائية ب�ساأن 

حق للمطلقة على ذات الوحدة ال�سكنية 

تتعلق مب�ساهمتها يف �سداد قيمة الوحدة 

تاأثيثها  اأو  برتميمها  تكفلها  اأو  ال�سكنية 

حلني الف�سل يف مو�سوع الدعوى بحكم 

نهائي. 

تعديل  اإن  احلمر  املهند�س  وقال 

اإيجابية  باأ�سداء  حظيت  املادة  هذه 

اأن  موؤكًدا  البحرينية،  الأ�سر  قبل  من 

�سعور  لديهم  اأ�سبح  والأبناء  الزوجة 

بخ�سو�س  النف�سي  وال�ستقرار  بالأمان 

بخدماتهم  ال�سكن  يف  ا�ستقرارهم 

اإىل  اللتفات  عن  ف�سالً  الإ�سكانية، 

راأيهم ودورهم يف اتخاذ اأي قرار ب�ساأن 

الت�سرف يف م�سكنهم، وعدم حكر القرار 

وزارة  اأن  مردًفا  فقط،  الأ�سرة  رب  على 

جهات  عّدة  من  اإ�سادات  تلقت  الإ�سكان 

اأع�ساء  اأبرزها  حول هذا املو�سوع ومن 

من جمل�سي ال�سورى والنواب، بالإ�سافة 

اأ�ساد  والذي  للمراأة  الأعلى  املجل�س  اإىل 

بدور الوزارة يف و�سع �سمانات حتفظ 

زوجة  من  الأ�سرة  اأفراد  جميع  حق 

اأو  الوالدين  اأو  اإعاقة  ذوي  اأو  اأبناء  اأو 

املطلقة.

بن�سبة ت�سل اإىل 80 %.. امل�ست�سفيات احلكومية 

ال�سلمانية مبجمع  ال���ط���وارئ«  »دائ�����رة  م���رت���ادي  ر���س��ا  ارت���ف���اع 
لقيا�س  درا�سة  اآخر  نتائج  اأكدت 

ر�سا مرتادي دائرة احلوادث والطوارئ 

مبجمع ال�سلمانية الطبي ارتفاع ن�سبة 

ظل  يف  وذلك   ،%80 بحوايل  الر�سا 

التحديثات وامل�ساريع التطويرية التي 

بهدف  الأخرية،  الآونة  يف  تنفيذها  مت 

املقدمة  ال�سحية  بالرعاية  الرتقاء 

جلميع املواطنني واملقيمني من خمتلف 

مناطق مملكة البحرين.

والطوارئ  احلوادث  دائرة  وتعد 

مراكز  اأحد  الطبي  ال�سلمانية  مبجمع 

التميز بامل�ست�سفيات احلكومية، والتي 

واأولوية ق�سوى  بالغ  باهتمام  حتظى 

نظرا  ال�سرتاتيجية،  اخلطط  �سمن 

لدورها املحوري يف تلبية الحتياجات 

الطبية للمر�سى الذين ي�سل عددهم اإىل 

1300 مري�س يف اليوم.

املتزايدة  الأهمية  لهذه  ونظرا 

الطبية،  الدائرة  هذه  بها  متتاز  التي 

واملبادرات  امل�ساريع  تعددت  فقد 

املقدمة  باخلدمات  الرتقاء  اإىل  الهادفة 

ويعد  الأ�سعدة،  خمتلف  على  فيها 

م�سروع تو�سعة مبنى دائرة احلوادث 

الوقت  يف  الأبرز  امل�سروع  والطوارئ 

احلايل، والذي �سي�سهم يف رفع الطاقة 

اإىل  ال�ستيعابية من 80 �سريًرا حالًيا 

123 �سريًرا، وذلك عرب تو�سعة طوارئ 

البالغني بتخ�سي�س 5 غرف لت�سنيف 

املر�سى، و8 غرف ملعاينة احلالت غري 

مع  للمعاجلة،  غرف  و3  امل�ستعجلة، 

اإىل  بالإ�سافة  الإنعا�س،  ق�سم  تو�سعة 

ف�سل طوارئ الأطفال مبدخل منف�سل، 

اإنعا�س خا�سة، مع تخ�سي�س  وغرفة 

غرفة لت�سنيف املر�سى، وغرفة ملعاينة 

احلالت غري امل�ستعجلة، هذا اإىل جانب 

لت�سع  املر�سى  انتظار  منطقة  تو�سعة 

ا ومرافًقا، واإن�ساء �سيدلية  123 مري�سً

جديدة.

موؤخًرا  مت  اآخر،  �سعيد  وعلى 

الكندي  الت�سنيف  نظام  اعتماد 

على  يقوم  والذي  املر�سى،  لت�سنيف 

م�ستويات   5 اإىل  املر�سى  ت�سنيف 

ال�سحية،  حالتهم  على  بناًء  خمتلفة 

انتظار  مدة  ذلك  على  بناًء  وتتحدد 

املر�سى والفرتة الزمنية الالزمة لإنهاء 

ترتاوح  حيث  العالجية،  اإجراءاتهم 

وفق  الت�سنيف  بح�سب  النتظار  مدة 

التزام  اأ�سهم  وقد  اخلم�سة،  امل�ستويات 

دائرة احلوادث والطوارئ بهذا النظام 

يف �سمان منح املر�سى ذوي احلالت 

احلرجة الأولوية يف العالج.

وفيما يخ�س الكوادر الطبية، فقد 

اهتماما  احلكومية  امل�ست�سفيات  اأولت 

بهم مبا يتنا�سب مع اأهمية الدور الذي 

ي�سطلعون به، حيث يعد راتب طبيب 

الطوارئ اأعلى من رواتب اأطباء الأق�سام 

الطبي  ال�سلمانية  مبجمع  الأخرى 

بحوايل 11%، كما ت�سرف له العالوات 

ال�سروط  وفق  واحلوافز  والبدلت 

اخلدمة  قانون  املحددة يف  وال�سوابط 

بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  املدنية 

وتعديالته،   2010 ل�سنة   )48( رقم 

بالقرار  ال�سادرة  التنفيذية  ولئحته 

وتعديالتها،  ل�سنة 2012   )51( رقم 

العاملني  �سئون  تنظيم  ولئحة 

احلكومية  ال�سحية  باملوؤ�س�سات 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  بقرار  ال�سادرة 

لل�سحة رقم )52( ل�سنة 2021.

اللجنة  ت�سهم  ذاته،  ال�سياق  ويف 

اخلفارة  بدل  �سرف  لتنظيم  املركزية 

ملنت�سبي  الإ�سايف  العمل  و�ساعات 

تلبية  يف  احلكومية  امل�ست�سفيات 

والطوارئ  احلوادث  دائرة  احتياجات 

درا�سة  على  بناء  الطبية  الطواقم  من 

جداول  وتنظيم  احلالية،  الحتياجات 

املناوبات وفقها، ومبا تقت�سيه طبيعة 

احلكومية،  امل�ست�سفيات  يف  العمل 

للموارد  الأمثل  التوظيف  ل�سمان 

الب�سرية، واحلفاظ على �سحة الكوادر 

�سقف  حتديد  عرب  الإجهاد  من  الطبية 

�ساعات العمل الإ�سايف اليومية ب�سكل 

اخلا�سة  العمل  طبيعة  مع  يتنا�سب 

عدد  يبلغ  حيث  الطوارئ،  بطبيب 

والطوارئ  احلوادث  دائرة  يف  الأطباء 

طبيًبا،  و43  ا�ست�ساريني  اأطباء   3

بالإ�سافة اإىل 11 طبيًبا متدرًبا، يغطي 

عن  ف�سالً  منهم،  طبيًبا   14 نوبة  كل 

يف  املناوبني  الأطباء  كل  من  الدعم 

الأق�سام والدوائر الطبية الأخرى واأطباء 

املنتدبني. ويف مبادرة نوعية،  العائلة 

والرعاية(  )الدعم  فريق  اإن�ساء  مت 

والطوارئ،  احلوادث  بدائرة  اخلا�س 

ومرافقيهم،  للمر�سى  الدعم  لتقدمي 

مراحل  يف  اإجراءاتهم  ومتابعة 

الت�سجيل، والنتظار، والت�سنيف، ومن 

ثم الت�سخي�س والعالج، ومتابعة حل 

اأية عوائق قد تواجههم يف اأ�سرع وقت 

الإجراءات،  ان�سيابية  ل�سمان  ممكن، 

الر�سا  من  درجة  اأق�سى  وحتقيق 

و�ستوا�سل  املقدمة.  اخلدمات  عن 

اإىل  �سعيها  احلكومية  امل�ست�سفيات 

ال�سحية  الرعاية  م�ستوى  تعزيز 

املقدمة عرب موؤ�س�ساتها ال�سحية كافة، 

املوؤهلة،  ال�سحية  كوادرها  خالل  من 

مبا  املعتمدة،  العاملية  املعايري  ووفق 

يحافظ على ا�ستدامة اخلدمات ال�سحية 

املقدمة للجميع بنوعية وجودة عالية.

»البحرينية للحوار« حتتفي بذكرى

 تاأ�سي�سها العا�سرة باحتفالية »للحوار حكاية«

حتت رعاية علي بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س 

احتفاًل  للحوار  البحرينية  املوؤ�س�سة  تقيم  ال�سورى، 

�سعار  حتت  لتاأ�سي�سها  العا�سرة  الذكرى  مبنا�سبة 

»للحوار حكاية«، وذلك �سباح يوم غد اخلمي�س القادم 

9 يونيو 2022 يف فندق اآرت اأمواج، مب�ساركة كوكبة 

من املتحدثني واملخت�سني من داخل البحرين وخارجها. 

ويت�سمن برنامج اجلل�سة الفتتاحية للحفل تالوة 

املوؤ�س�سة،  عن  توثيقي  فيلم  وعر�س  الكرمي،  القراآن 

رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن  علي  احلفل  لراعي  كلمة  ثم 

جمل�س ال�سورى، وبعدها كلمة �سهيل بن غازي الق�سيبي 

البحرينية  للموؤ�س�سة  الأمناء  ورئي�س جمل�س  املوؤ�س�س 

بن  الدكتور حمد  ال�سرف؛  ل�سيوف  كلمات  ثم  للحوار، 

ال�سوؤون  لدائرة  العام  املدير  ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ 

املنتدب  الع�سو  دبي  يف  اخلريي  والعمل  الإ�سالمية 

للمعهد الدويل للت�سامح �سابًقا، و�سوقي عبا�س املقطري 

امل�ست�سار اأول حل�سا�سية النزاع ملنطقة ال�سرق الأو�سط 

م�سرتكة،  اأر�سية  عن  البحث  مبنظمة  اأفريقيا  و�سمال 

واملهند�س علي اأحمد الدرازي رئي�س املوؤ�س�سة الوطنية 

حلقوق الإن�سان.

ا لل�سور  وعلى هام�س احلفل، تقيم املوؤ�س�سة معر�سً

ملطبوعاتها  اآخر  معر�س  جانب  اإىل  م�سريتها،  يحكي 

يف  املوؤ�س�سة  حكاية  عن  خا�س  كتاب  فيه  �سيد�سن 

ال�سنوات الع�سر املا�سية.

م�سيًدا باملوؤ�سرات الإيجابية التي حققتها خطة التعايف القت�سادي حتى اليوم.. رجب: 

»متكني« م�ستمرة يف مبادراتها خللق مزيٍد من الفر�ص للمواطنني
العمل  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأّكد 

منتدى  اأهمية  رجب  حممد  ح�سني  »متكني« 

وما  موؤخًرا  اأُقيم  الذي  القت�سادي  التعايف 

اأكد عليه من عزم اجلميع على موا�سلة تنفيذ 

التعايف القت�سادي  اأولويات وبرامج خطة 

النمو  من  مزيٍد  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

لالقت�ساد الوطني وخلق الفر�س الوظيفية 

يف  ول�سيما  الوطنية  للكوادر  النوعية 

القطاعات الواعدة، وحتقيق النتائج املرجوة 

لال�ستدامة املالية والتنموية.

 واأ�ساد الرئي�س التنفيذي لتمكني بنجاح 

اأقيم حتت رعاية علي  الذي  املنتدى،  اأعمال 

ال�سورى  ال�سالح رئي�س جمل�س  بن �سالح 

ومعهد  ال�سورى  جمل�س  من  وبتنظيم 

واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات  البحرين 

التي  املنجزات  على  للوقوف   ،)BIBF(

حتققت منذ اإطالق خطة التعايف القت�سادي 

ال�سديدة  التوجيهات  بف�سل  اليوم  وحتى 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  امل�ستمرة  واملتابعة 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، وبت�سافر 

جهود اجلميع �سمن فريق البحرين.

الإيجابية  املوؤ�سرات  »اإّن  واأ�ساف:   

القت�سادي يف  التعايف  التي �سجلتها خطة 

حتى  ا�ستهدفتها  التي  القطاعات  خمتلف 

ت�سري  البحرين  مملكة  اأن  على  دليٌل  اليوم 

اإجناز  باجتاه  ومت�سارعة  حثيثة  بخطى 

�سمن  تندرج  التي  والربامج  الأولويات 

اخلطة وفق الإطار الزمني املحدد«.

لتمكني  التنفيذي  الرئي�س  �سارك  وقد 

التي  املنتدى  جل�سات  اأوىل  يف  كمتحدث 

اإىل  وذلك  الب�سرية،  التنمية  حمور  تناولت 

جانب كل من جميل بن حممد علي حميدان 

وزير العمل والتنمية الجتماعية، والدكتور 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  البناء  حممد  اأحمد 

والتنمية  التدريب  ملنظمات  الدويل  الحتاد 

جهاد  الدكتورة  اجلل�سة  واأدارت  الب�سرية 

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  الفا�سل 

ال�سورى، حيث اأ�سار خالل حديثه يف املنتدى 

اإىل اأن »متكني« اأطلقت يف 26 يناير2022 

�سمن  اجلديدة  الربامج  من  حزمة 

اإ�سرتاتيجيتها لالأعوام 2021-2025، وقد 

جديًدا  برناجًما   16 على  احلزمة  ا�ستملت 

لتطوير قدرات وتناف�سية املواطن البحريني، 

بالإ�سافة اإىل دعم القطاعات الواعدة.

 ولفت اإىل اأنه منذ الإعالن عن الربامج 

متت  للم�ستفيدين  الت�سجيل  باب  وفتح 

بقيمة  طلب  من 9،300  اأكرث  على  املوافقة 

دعم جتاوزت الـ39 مليون دينار بحريني، 

جعل  بربامج  يتعلّق  فيما  اأنه  م�سيًفا 

العمل،  �سوق  الأف�سل يف  اخليار  البحريني 

لتطوير  متنوعة  برامج   7 طرح  مت  فقد 

قدرات وتناف�سية املواطن البحريني ومواكبة 

احتياجات �سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية.

 واأكد اأن متكني م�ستمرة يف البناء على 

اأهدافها  اأحد  املرتكزة على  ال�سابقة  جهودها 

جعل  يف  واملتمثل  التاأ�سي�س  منذ  الرئي�سة 

البحريني اخليار الأول يف �سوق العمل من 

ت�ستهدف  التي  واملبادرات  الربامج  خالل 

لالرتقاء  النوعية  التدريب  فر�س  تقدمي 

مبهارات البحرينيني، ودعم املوؤ�س�سات التي 

القيمة  عالية  عمل  فر�س  خلق  يف  ت�سهم 

اإىل تو�سيع نطاق  اإ�سافة  الوطنية،  للكوادر 

ل  التدريبية بحيث  الفر�س  من  امل�ستفيدين 

يقت�سر على الباحثني عن عمل، واملوظفني، 

بل ي�سمل رواد الأعمال بهدف �سقل معارفهم 

وخرباتهم اإىل جانب اجلمع بني التدريب على 

املهارات الإدارية والأمور التقنية والفنية«.

 كما اأّكد اأّن متكني ت�سعى اإىل حتقيق ذلك 

الأهداف  من  املزيد  على  الرتكيز  خالل  من 

التي ت�سهم يف زيادة الإنتاجية يف القت�ساد، 

مع خطة  يتوافق  الربامج، مبا  اأثر  وتعزيز 

حتفيز  عرب  وذلك  القت�سادي،  التعايف 

ال�ستثمار والتوظيف بالأخ�س يف القطاعات 

الواعدة.

وزير الإ�سكان

ح�سني رجب
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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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موؤمتر �سحايف ي�ستعر�ض م�ستجدات الربنامج الوطني لالنتخابات.. جناحي:

تد�سني دليل ُيجيب عن ت�ساوؤالت املرت�ّسح وتنظيم 83 فعالية داعمة لالنتخابات

واأ�شارت اإىل اأن جميع برامج املعهد جمانية 

الفعاليات  بني  تتنوع  املجتمع،  فئات  وجلميع 

املعنية  الفئات  كل  ت�شتهدف  التي  املختلفة 

واللقاءات  الندوات  جانب  اإىل  بالنتخابات، 

وحما�شرات التوعية للناخبني باأهمية امل�شاركة 

املعهد  حر�ص  على  م�شددة  القرار،  �شنع  يف 

على ن�شر ثقافة الدميقراطية والتنمية والوعي 

ال�شيا�شي يف املجتمع. 

املوؤمتر  بداية  يف  جناحي،  اأعلنت  كما 

املرت�شح  »دليل  اإ�شدار  تد�شني  ال�شحايف، 

البلدية«  واملجال�ص  النيابية  لالنتخابات 

واملخت�شني،  اخلرباء  من  نخبة  مع  بالتعاون 

على  نوعه  من  الأول  الإ�شدار  ُيعد  اأنه  مبينة 

م�شتوى املنطقة، وُيعد مرجًعا اأ�شا�شًيا للراغبني 

بالرت�شح. 

اإىل  ي�شعى  النتخابي  الدليل  »اإن  وتابعت 

الأنظمة  ما  الت�شاوؤلت:  من  عدد  عن  الإجابة 

ما  النتخابية؟  العملية  تنظم  التي  والقوانني 

للحملة  اإليها  يحتاجها  التي  امليزانية  حجم 

النتخابية؟ كيف تتم اإدارة احلملة النتخابية؟ 

كيف  النتخابية؟  للحملة  الت�شويق  يتم  كيف 

يتعامل مع و�شائل الإعالم املختلفة؟«.

ف�شول   6 يت�شمن  الدليل  اأن  واأو�شحت 

رئي�شة، هي النظام ال�شيا�شي يف مملكة البحرين، 

ال�شيا�شي،  الدليل  للمرت�شح،  القانوين  الدليل 

ر�شد  والإداري،  املايل  الدليل  الإعالمي،  الدليل 

على  )الرقابة  النتخابية  العملية  ومتابعة 

العملية النتخابية(. 

باب  يف  �شيتطرق  الدليل  اأن  اإىل  واأ�شارت 

النظام ال�شيا�شي يف مملكة البحرين اإىل مظاهر 

ا�شتقالل ال�شلطات العامة يف النظام الد�شتوري 

البلدية  البحريني واملجل�ص الوطني واملجال�ص 

مملكة  د�شتور  عن  وكذلك  واخت�شا�شاتها، 

البحرين الذي نظم عالقة متوازية بني ال�شلطات 

الثالث على مبداأ التعاون والرقابة املتبادلة. 

الدليل  من  الثاين  الف�شل  باأن  وتابعت 

وبيان  للمرت�شح  القانوين  الدليل  �شيتناول 

�شروط الرت�شح ملجل�ص النواب و�شروط الرت�شح 

لع�شوية املجال�ص البلدية والت�شريعات املنظمة 

لكل منهما، والدليل ال�شيا�شي يف الف�شل الثالث 

طراأت  التي  التطورات  ف�شيتناول  الكتاب  من 

على العملية النتخابية، وال�شرتاتيجيات التي 

اأثناء وبعد  يطبقها املرت�شح و�شلوكه قبل ويف 

اخلطوات  ي�شتعر�ص  كما  النتخابات،  فرتة 

العملية لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم احلملة 

النتخابية خطوة بخطوة.

جناحي  فاأفادت  منه  العالمي  الدليل  اأما 

للحملة  الإعالمي  التخطيط  على  �شريكز  باأنه 

النتخابية، ك�شياغة اخلطة والربنامج الإعالمي 

والتعامل مع و�شائل الإعالم والإدارة الإعالمية 

املايل والداري  الدليل  اإىل جانب  للحملة عامة، 

ادارة  كيفية  �شيناق�ص  اإذ  اخلام�ص  ف�شله  يف 

حملته  يف  والإدارية  املالية  للموارد  املرت�شح 

النتخابية، ب�شرح اخلطوات التنظيمية وو�شع 

اآلية موحدة للمرت�شحني ت�شاعدهم على حتقيق 

�شيتطرق  واأخرًيا  متقدم،  مب�شتوى  اهدافهم 

ومتابعة  ر�شد  اإىل  الدليل  من  ال�شاد�ص  الف�شل 

التي  ال�شمانات  اأهم  كونها  النتخابية  العملية 

�شلم  يف  النتخابات  من  الغاية  حتقيق  تكفل 

جوانب  جميع  وي�شرح  الدميقراطية،  متطلبات 

الرقابة على العملية النتخابية. 

ال�شتعداد  مت  اأنه  جناحي  واأو�شحت 

ال�شتباقي لإعداد الربنامج يف العام 2019 عرب 

درا�شة وتقييم، ويف العام 2020 الرتكيز على 

العام  يف  الراأي  ا�شتطالع  مت  كما  الجتماعات، 

2021 للمرت�شحني والناخبني معا. 

الوطني  الربنامج  اإىل  تطرقت  كما 

لالنتخابات النيابية والبلدية )درب( يف ن�شخته 

والإعالميني  املر�شحني  لفئة  واملوجه  الثانية، 

تدريب  اإىل  يهدف  اإذ  ال�شباب،  وفئة  واملراقبني 

وتوعية املرت�شحني والفرق النتخابية بالعملية 

اإعداد  جانب  اإىل  متخ�ش�ص،  ب�شكل  النتخابية 

العمل  الإيجابي مع  التعاطي  مرت�شح مميز يف 

ودعم  النتخابية  احلمالت  واإدارة  النتخابي 

النتخابية،  العملية  ونزاهة  �شفافية  وتعزيز 

امل�شاركة  على  املواطنني  وحث  توعية  واأخرًيا 

النتخابية والإ�شهام يف �شناعة القرار ال�شيا�شي.

من  بدًءا  الربنامج  مراحل  ا�شتعر�شت  كما 

معلومات  بتكوين  تبداأ  التي  التمهيدية  املرحلة 

يف  للبدء  الأولية  اخلطوات  عن  اأ�شا�شية 

اختتمت  اإذ  بالنتخابات،  للرت�شح  التخطيط 

من  بني 407  ما  م�شرتًكا  بـ923  املرحلة  هذه 

الإناث و516 ذكوًرا، اإىل جانب املرحلة ال�شاملة 

باملعلومات  املر�شح  وتوعية  بتدريب  واملعنية 

واملهارات حول العملية النتخابية �شمن املحاور 

وامليدانية،  والعالمية  وال�شيا�شية  القانونية 

 532 بني  م�شرتًكا  بـ1288  اختتمت  والتي 

التخ�ش�شية  املرحلة  تليها  ذكورا،  اإناًثا و756 

م�شاركني؛  بها 110  �شارك  التي  التخ�شي�شية 

واملخت�شة  الإناث،  من  و74  الذكور  من   63

بتمكني جمموعات خمتلفة من الكوادر املرتبطة 

بالعملية النتخابية كالإعالميني واملراقبني لدعم 

اإىل املرحلة العامة،  العملية النتخابية و�شول 

اجلوانب  بجميع  الناخبني  توعية  مرحلة  وهي 

املهمة بالعملية النتخابية مبختلف الو�شائل. 

�شيوا�شل  درب2  برنامج  باأن  وتابعت 

جملة من الفعاليات خالل الفرتة القادمة، ومنها 

برنامج )تاأهيل املر�شح اجلديد( وفق 3 حماور، 

اإىل  والعالمية،  وال�شيا�شية  القانونية  هي 

جانب برنامج )الإعالمي والنتخابات( لتوعية 

جانب  اإىل  لهم،  القانونية  واحلماية  الإعالميني 

املهارات الحرتافية، ثم برنامج )تدريب املراقبني 

الرقابة  مهارات  لتعليمهم  النتخابات(  على 

واأخالقيات املراقب، وكيفية اإعداد تقارير الرقابة 

لتوعية  )�شارك(  برنامج  واأخرًيا  وغريها، 

اجلمهور.

وعن برامج املعهد الأخرى، اأ�شارت جناحي 

اإىل وجود عدد من الربامج، وهي برنامج العالمي 

ال�شيا�شي، برنامج تاأهيل اأع�شاء جمل�ص النواب 

اجلدد، برنامج مهارات �شيا�شية3، برنامج تاأهيل 

اأع�شاء املجال�ص البلدية اجلدد، برنامج التنمية 

املجتمعية، برنامج �شفراء الوطن، برنامج تاأهيل 

اأع�شاء جمل�ص ال�شورى اجلدد. 

اجلهة  هو  املعهد  اأن  جناحي  اأكدت  كما 

بالعمل  املجتمع  وتوعية  بتدريب  املخت�شة 

يوا�شل  اليوم  وهو  والدميقراطي،  ال�شيا�شي 

النيابية  لالنتخابات  الوطني  الربنامج  تقدمي 

يف  الوطني  بدوره  اإمياًنا  )درب(  والبلدية 

لأهداف  وترجمة  ال�شاملة،  التنموية  امل�شرية 

املعهد مبا يتوافق مع روؤية جاللة امللك املعظم.

الوطنية  ال�شحافة  باأن  حديثها  وختمت 

�شريك اأ�شا�شي ملعهد البحرين للتنمية ال�شيا�شية 

يف دعم جميع فعالياته واأن�شطته، مبدية فخرها 

الأو�شح  النموذج  تعك�ص  كونها  ال�شراكة  بهذه 

لدور ال�شحافة الوطنية يف تطوير وتنمية العمل 

ال�شيا�شي والدميقراطي يف اململكة.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم
ال�سحة تدعو الراغبني يف

 تاأدية منا�سك احلج الأخذ التطعيمات

دعت اللجنة التن�شيقية لأعمال بعثة 

الراغبني  البحرين  ململكة  الطبية  احلج 

العام  لهذا  احلج  منا�شك  تاأدية  يف 

اإىل مراجعة مراكز  1443هـ/  2022م 

�شكنهم،  ملنطقة  التابعة  الأولية  الرعاية 

التطعيمات  �شهادة  معهم  م�شطحبني 

اخلا�ص  الأ�شفر«  التطعيم  »كتيب 

التطعيمات  لأخذ  وذلك  بتطعيماتهم، 

الكتيب  وا�شتالم  للحج،  بها  املو�شى 

ال�شحي اخلا�ص باحلج والعمرة وقراءة 

�شحية  وتعليمات  اإر�شادات  من  به  ما 

الالزمة  التطعيمات  توفر  موؤكدة  مهمة، 

الأولية  الرعاية  مراكز  جميع  يف  للحج 

التطعيمات  وتعطى  البحرين،  مبملكة 

طوال  احلج  منا�شك  تاأدية  يف  للراغبني 

ال�شباحية  الفرتتني  الأ�شبوع خالل  اأيام 

والإجازات  العطالت  اأيام  عدا  وامل�شائية 

للحجاج  املخالطني  اأما  الر�شمية، 

اأيام  طوال  التطعيمات  اأخذ  فيمكنهم 

عدا  ال�شباحية  الفرتة  خالل  الأ�شبوع 

اأيام العطالت والإجازات الر�شمية، ويف 

يوم الثنني فقط يف الفرتة امل�شائية. 

امل�شابني  على  اللجنة  اأكدت  كما 

وارتفاع  ال�شكري  كداء  مزمنة  باأمرا�ص 

واأمرا�ص  القلب  واأمرا�ص  الدم  �شغط 

وغريها،  املزمنة  التنف�شي  اجلهاز 

العائلة  طبيب  مراجعة  ب�شرورة 

بحالتهم  اخلا�شة  الطبية  لال�شت�شارات 

ال�شحية، واأخذ كميات كافية من الأدوية 

الديار  يف  تواجدهم  فرتة  لهم  الالزمة 

اأخذ  �شرورة  على  التاأكيد  مع  املقد�شة، 

من  بهم  اخلا�شة  العالجية  الو�شفات 

الطبيب املعالج، وذلك ليت�شنى متابعتهم 

عند  العالجية  و�شفاتهم  ومعرفة 

مراجعتهم للبعثة الطبية اأثناء تواجدهم 

يف الديار املقد�شة. 

بها  املو�شى  اللقاحات  اأهم  ومن 

ملو�شم احلج هي لقاح املكورات ال�شحائية 

احلماية  يوؤمن  الذي  املقرتن  الرباعي 

باإعطاء  ويو�شى  ال�شحائي،  التهاب  من 

للحجاج  اللقاح  هذا  من  من�شطة  جرعة 

الذين مت تطعيمهم قبل 5 اأعوام. ويو�شى 

الإنفلونزا  لقاح  باأخذ  ا  اأي�شً احلجاج 

اأنواع  بع�ص  من  حلمايتهم  املو�شمية 

الأكرث  املو�شمية  الأنفلونزا  فريو�شات 

انت�شاًرا يف املو�شم. ي�شرتط على جميع 

ا�شتكمال  اأداء منا�شك احلج  الراغبني يف 

اجلرعات )كوفيد-19( املو�شى بها من 

العربية  اململكة  يف  املعتمدة  اللقاحات 

ال�شعودية، ويو�شى بالتاأكد من ا�شتكمال 

ح�شب  الأخرى  الروتينية  التطعيمات 

احلالة ال�شحية والفئة العمرية، وتوؤكد 

احلج  بعثة  لأعمال  التن�شيقية  اللجنة 

التطعيمات  اأخذ  �شرورة  على  الطبية 

اخلا�شة مبو�شم احلج قبل ال�شفر للديار 

وذلك  الأقل؛  على  باأ�شبوعني  املقد�شة 

قبل  منها  املن�شودة  احل�شانة  لتاأمني 

ال�شفر. 

التن�شيقية  اللجنة  رئي�ص  ودعا 

الدكتور  الطبية  احلج  بعثة  لأعمال 

اهلل  بيت  حجاج  عبيد  فاروق  اإبراهيم 

ال�شحي  الكتيب  قراءة  اإىل  احلرام 

الإر�شادي اخلا�ص باحلج والعمرة الذي 

�شيتم توزيعه يف مراكز الرعاية الأولية 

املعلومات  من  وال�شتفادة  للحجاج 

رفع  على  ُت�شاعد  والتي  به،  ال�شحية 

احلجاج  لدى  ال�شحي  الوعي  م�شتوى 

اإىل  داعًيا  ال�شحية،  املخاطر  وجتنب 

تعليمات  من  فيها  مبا  العمل  �شرورة 

التعامل  حول  مهمة  �شحية  واإر�شادات 

املزمنة  والأمرا�ص  الطارئة  احلالت  مع 

والتطعيمات املو�شى بها.

براءة متهم من بيع �سجائر خمتل�سة من مكان عمله واإدانة اآخر وحب�سه �سنتني

ذكرت  موكلها  براءة  حيثيات  وبخ�شو�ص 

العنزي اأن املحكمة بينت اأنها تق�شي بالرباءة متى 

اأو لعدم  للمتهم  التهمة  اإ�شناد  ت�شككت يف �شحة 

الق�شاء  حالة  يف  تلتزم  ول  الثبوت  اأدلة  كفاية 

الرباءة بالرد على كل دليل من اأدلة الثبوت ما دام 

اأنها قد داخلتها الربية وال�شك يف عنا�شر الإثبات، 

اأنها  اإعمال التحدث عنها ما يفيد �شمنا  ولأن يف 

اأطرحتها ومل تر فيها ما تطمئن اإىل اإدانة املتهم. 

وكانت  تقدم  ما  كان  ملا  املحكمة  واأ�شافت 

ب�شر  عن  الدعوى  بواقعات  اأحاطت  قد  املحكمة 

ثمة  وجود  من  خالية  جاءت  والتي  وب�شرية 

اأن املتهم الثاين  اإليه املحكمة  دليل يقيني تطمئن 

الأحكام  كانت  وملا  امل�شندة  التهمة  اقرتف  قد 

الف�شائية تبني على اجلزم واليقني ل على ال�شك 

قد  الثاين  املتهم  بحق  الواقعة  وكانت  والتخمني 

األقي عليها ظالل كثيفة من ال�شك مما يتعني معه 

من  الثاين  املتهم  برباءة  الق�شاء  كذلك  واحلال 

التهمة امل�شلمة اإليه عمال بنف�ص املادة )255( من 

قانون الإجراءات اجلنائية.

العنزي  قالت  الق�شية  تفا�شيل  وبخ�شو�ص 

اإن الواقعة كما ا�شتقرت يف يقني املحكمة واطماأن 

اإليه وجدانها م�شتخل�شة من الأوراق لتح�شل يف 

قيام املتهم الأول والذي يعمل يف املحل التجاري 

باختال�ص كمية علب ال�شجائر من الأ�شواق �شالفة 

علب  ي�شف  عمله  اأثناء  ويف  اإنه  حيث  البيان 

يقوم  كان  لها  املخ�ش�ص  الرفوف  يف  ال�شجائر 

ب�شف بع�شها واختال�ص البع�ص الآخر ل�شاحله، 

قيمتها  تقدر  �شجائر  علبة  اختل�ص 2900  حيث 

اختال�شه  بعد  اإنه  اإذ  بحرينًيا،  ديناًرا  بـ6479 

يقوم ببيع علب ال�شجائر خارج الأ�شواق ومن ثم 

الحتفاظ مببالغ البيع و�شرفها على نف�شه، وبعد 

قيام مكان العمل �شالفة البيان باجلرد والتدقيق 

ما  اختالف  وجود  تبني  ال�شجائر  منتجات  على 

املتوافرة  والكمية  ال�شجائر  مبيعات  اإيرادات  بني 

اكت�شاف  مت  حتى  التجاري  املحل  مبخازن 

الختال�ص من قبل املتهم الأول.

من  اإنه  حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  وقالت 

القانون  ذات  من   )424 /1( املادة  بن�ص  املقرر 

على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ص  »يعاقب  اأن  على 

الإدارة  ع�شو جمل�ص  اأو  عامل  كل  �شنوات  ع�شر 

اخلا�ص  العتباري  لل�شخ�ص  الأمناء  جمل�ص  اأو 

اختل�ص مال اأو �شندات اأو اأوراقا ذات قيمة مالية 

اأو جتارية اأو معنوية وجدت يف حيازته ب�شبب 

ماأموري  من  اجلاين  كان  واإذا  من�شبة.  اأو  عمله 

التح�شيل اأو املندوبني له اأو الأمناء على الودائع 

اأو  ال�شندات  اأو  املال  اإليه  و�شلم  ال�شيارفة  اأو 

الأوراق املالية اأو التجارية اأو غريها بهذه ال�شفة 

عن ذلك ظرًفا م�شهًدا«. 

ال�شورة  على  الواقعة  اأن  املحكمة  وبّينت 

على  الأدلة  وتوافرت  وقوعها  ثبت  املتقدمة 

بتحقيقات  باعرتافه  الأول  املتهم  بحق  �شحتها 

النيابة العامة وما ثبت ب�شهادة �شاهد اآخر بذات 

التحقيقات، حيث �شهد ال�شاهد بتحقيقات النيابة 

مكان  باإدارة  يخت�ص  مكتبا  يدير  باأنه  العامة 

ق�شم  قيام  بعد  اأنه  ذلك  العمل ونظري عمله  ذات 

تبني  ال�شجائر  لكمية  اجلرد  بعملية  املحا�شبة 

ال�شجائر  مبيعات  اإيرادات  يف  اختالف  وجود 

وجود  تبني  وعليه  املخازن  يف  موجود  هو  وما 

العلب  عدد  وو�شل  ال�شجائر  علب  يف  اختال�ص 

علبة   4260 يعادل  مبا  )كرز(   426 املختل�شة 

وقدره  مببلغ  قيمتها  وتقدر  متفردة  �شجائر 

الرجوع  وبعد  بحرينًيا  ديناًرا   6.479.542

للكامريات الأمنية للمخازن تبني باأن املتهم الأول 

للمخازن ولدى مواجهته  بالدخول  هو من يقوم 

بذلك اعرتف باأنه من قام بالختال�ص. 

ثبت  باأنه  حكمها  حيثيات  املحكمة  وتابعت 

اأنه  العامة  النيابة  بتحقيقات  املتهم  با�شتجواب 

كلف  عمله  اأثناء  ويف  التجاري  املحل  يف  يعمل 

لها  املخ�ش�ص  املكان  يف  ال�شجائر  علب  ب�شف 

�شجائر  باأخذ  يقوم  اأن  فكرة  له  طراأت  وبحينها 

علب  ب�شف  يكلف  مرة  بكل  وعليه  واختال�شها 

الكمية  وباقي  منها  جزء  ب�شف  يقوم  ال�شجائر 

ليبيعها  بها  واخلروج  معه  باأخذها  يقوم 

الفعل يف غ�شون  باأنه كرر هذا  باخلارج، مبيًنا 

ثالثة اأ�شهر. 

�سّرحت املحامية عبري العنزي باأن حمكمة اال�ستئناف اأيدت حكم اأول درجة برباءة موكلها من تهمة االختال�س 

لكونه يعمل يف اإحدى املحال التجارية، فيما اأيدت عقوبة املتهم االأول بحب�سة ملدة �سنتني واألزمته حمكمة اال�ستئناف 

باأن يوؤدي للمجني عليها مكان عمله »اإحدى حمال التجارية للت�سوق«، مبلًغا وقدره 6.479.542 ديناًرا بحرينيًا 

)�ستة اآالف واأربعمائة وت�سعة و�سبعون ديناًرا وخم�سمائة واثنان واأربعون فل�ًسا( قيمة االأ�سياء املختل�سة جراء 

بيعه �سجائر حل�سابه اخلا�س. 

اأنهما حال كونهما عاملني يف املحل التجاري اختل�سا املنقوالت املبينة  النيابة العامة وجهت للمتهمني  وكانت 

النوع والو�سف والقدر باالأوراق واململوكة لل�سركة �سالفة الذكر والتي وجدت يف حيازتهما ب�سبب عملهما. 

فاطمة �سلمان:

اأكدت اإميان جناحي املدير التنفيذي ملعهد البحرين للتنمية ال�سيا�سية، خالل موؤمتر 

لالنتخابات  الوطني  الربنامج  م�ستجدات  ب�ساأن  املعهد  اأم�س مبقر  يوم  ُعقد  �سحايف 

النيابية والبلدية )درب2(، اأن املعهد قد اأعّد 83 فعالية ومبادرة لدعم العملية االنتخابية 

املقبلة، وذلك �سمن برنامج درب الذي يهدف لدعم امل�سرية التنموية ال�ساملة جلاللة 

امللك املعظم.

ونبّهت اإىل اأن الفعاليات بواقع 34 دورة تدريبية، و22 ور�سة عمل، و10 ندوات، 

و6 اأفالم توعوية و5 لقاءات حوارية، و6 زيارات ميدانية، وحما�سرات، م�سرية اإىل اأن 

هذه العفاليات ت�ستهدف الناخبني واملر�سحني واملراقبني على االنتخابات واالإعالميني 

الوقت  هذا  حتى  الربنامج  هذا  يف  �سارك  اإذ  االنتخابية،  والفرق  احلمالت  ومديري 

ومديري  والبلدية  النيابية  لالنتخابات  الرت�سح  يف  الراغبني  من  م�سارًكا   2321
ت�سوير: ح�سن قربانحمالتهم وفرق عملهم.  جانب من املوؤمتر ال�سحفي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12114/pdf/INAF_20220608005153204.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/multaqa/964551/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أكد وزي��ر المواصالت واالتص��االت نائب رئي��س اللجنة 
العلي��ا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران كمال 
أحم��د، أن المؤش��رات تدل حت��ى اآلن عل��ى أن معرض 
الطي��ران الذي س��يعقد في الفت��رة م��ن 9-11 نوفمبر 
2022، سيشهد مش��اركة نحو 130 طائرة تمثل مختلف 
أنواع الطائرات المدنية والعسكرية، والمركبات الطائرة 

والتي أصبحت أكثر تطورًا وتداواًل في عالم المواصالت.
وأش��ار إل��ى أن أكث��ر م��ن 26 ش��ركة محلي��ة وإقليمية 
وعالمية، أكدت حتى اآلن مشاركتها في المعرض، مبينًا 
أن النس��خة السادسة للمعرض التي ستقام، تحت رعاية 
ملكية س��امية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م، بقاعدة الصخير 
الجوية، تش��هد إقبااًل كبيرًا من قبل الش��ركات العالمية 
المتخصص��ة في عال��م الطيران والصناعات العس��كرية 

وصناعة الفضاء. 

كش��ف تقري��ر اآلف��اق االقتصادي��ة العالمي��ة 
الص��ادر عن البن��ك الدولي أمس ع��ن تعديله 
التوقعات حول النم��و االقتصادي للبحرين من 
3.2% إل��ى 3.5% لع��ام 2022 وم��ن 2.9% إلى 

3.1% لعام 2023.
وبين البنك في تقري��ره أن هذا االرتفاع يؤكد 
س��ير المملكة في االتجاه الصحيح في خططها 
التنموي��ة وأهمها خط��ة التعافي االقتصادي، 
بالرغ��م م��ن خف��ض البن��ك توقعات��ه للنمو 

االقتصاد العالمي.
وقد ع��ّدل البنك الدولي ال��ذي يصدر توقعاته 
مرتي��ن - »يناير ويونيو« - م��ن كل عام النمو 
العالم��ي لع��ام 2022 م��ن 4.1٪ إل��ى ٪2.9 
لع��ام 2022، مم��ا يعكس نم��وًا بطيئ��ًا إلى 
ح��د كبير م��ن 5.7٪ في ع��ام 2021، فيما تم 
تعديل آفاق النمو في منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال إفريقي��ا 2022 بالزي��ادة بمقدار 0.9 
نقطة مئوي��ة لتصل إلى 5.3٪، مؤكدًا أن أدت 
الحرب على أوكراني��ا باإلضافة إلى عامين من 
الوب��اء أدت إلى تس��ريع وتيرة تباطؤ النش��اط 

االقتصادي العالمي.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد 
العالمي للم��رة الثانية هذا الع��ام، حيث أدت 
حرب أوكرانيا، التي دخلت ش��هرها الرابع اآلن، 

إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وأكد البن��ك أنه خفض تقديرات��ه للنمو لعام 
2022 إلى 2.9%، م��ن توقعاته البالغة %3.2، 
الت��ي أصدره��ا في أبري��ل، حيث ته��دد األزمة 
الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى »فترة 
طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع«.

وكان��ت المنظمة الدولي��ة تحدثت في يناير عن 
تقديرات بلغت 4.1%، وتباطؤًا عن التوسع البالغ 
5.7%، المسجل في 2021، فيما يتوقع أن تقارب 
نسبة النمو للعامين 2023 و2024، جراء الحرب 
األوكرانية وتأثيراتها على النش��اط االقتصادي 

واالستثمار والتجارة.
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مـــــن
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٪2.9
٪3.1
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مـــــن

إلــــى

٪3.2
٪3.5

المملكة تسير باالتجاه الصحيح في خطط التعافي

البنك الدولي: اقتصاد البحرين ينمو 3.5٪ رغم التراجع العالمي 
 »تقرير اآلفاق االقتصادية«: تعديل توقعات 

النمو في البحرين من 2.9٪ إلى 3.1٪ خالل 2023

الملك يصادق على تعديل 
قانون التأمين االجتماعي«

ص��ادق حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه على قانون رقم )21( لس��نة 2022 بتعديل بعض 
أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )24( لس��نة 

1976 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره. 
ونص��ت المادة المضاف��ة على اآلتي: م��ادة )2( – فقرة ثانية: »كما تس��ري 
أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقًا 

للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير«.

»االتحاد األوروبي«: إجراءات طهران أثناء »فينا« مقلقة 
واشنطن: إيران تعرقل االتفاق النووي

حملت الواليات المتحدة الثالثاء إيران مس��ؤولية عدم 
توص��ل الجانبي��ن حت��ى اآلن إل��ى اتفاق بش��أن إحياء 
االتفاق الن��ووي اإليراني لعام 2015، قائلة إن مطالب 

إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.
وقال��ت الوالي��ات المتحدة في بي��ان باجتماع لمجلس 
محافظ��ي الوكالة الدولية للطاق��ة الذرية »ما نحتاجه 
هو ش��ريك لديه إرادة ف��ي إيران. وتحدي��دًا، فإن على 
إي��ران إس��قاط مطالب رف��ع العقوب��ات الت��ي تتجاوز 
بوض��وح خط��ة العمل الش��املة المش��تركة »االتفاق 

الن��ووي«، وهي المطالب التي تمنعنا اآلن من التوصل 
إلى اتفاق«.

وشددت الواليات المتحدة األمريكية على أنه يجب على 
إي��ران التوقف عن المطالبة برف��ع عقوبات ال صلة لها 

باالتفاق النووي.
ولفتت واش��نطن إلى أنها تريد العودة لالتفاق النووي 
لكن يجب أن تظهر إيران النية لذلك، مبينًة أنه ال يوجد 
س��بب س��لمي إلنتاج إيران اليورانيوم عالي التخصيب 

بنسبة تصل إلى %60.

استعراضات جوية عالمية بمناسبة مرور 10 سنوات.. وزير المواصالت: 

 130 طائرة مدنية وعسكرية 
تشارك في معرض الطيران بنوفمبر

 ترخيص شركتين ودراسة ثالثة.. »المواصالت«:
دراجات كهربائية بالمماشي والكورنيشات

أعلن��ت وزارة المواص��الت واالتص��االت ع��ن ترخي��ص 
ش��ركتين لتش��غيل الدراجات ف��ي مواقع مخت��ارة من 
المماش��ي والكورنيش��ات إل��ى جان��ب مدينة س��لمان 
ومدين��ة ش��رق الحد اإلس��كانيتين، حيث يتم تش��غيل 
ما يق��ارب 670 دراجة كهربائية وأكث��ر من 50 دراجة 
هوائي��ة حالي��ًا. وتعم��ل ال��وزارة على دراس��ة طلبات 
ترخيص ش��ركات أخرى في مج��ال توفير خدمات تأجير 
الدراجات الهوائي��ة والكهربائية بأعلى معايير الجودة 

والسالمة.

 »التنمية السياسية«:
7 برامج جديدة النتخابات 2022

وليد صبري  «

كش��فت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية 
إيم��ان جناحي، عن طرح المعهد 7 برامج جديدة تتضمن 27 

عنوانًا ضمن برنامج »درب 2«.
وتستهدف البرامج المرشحين والناخبين ومراقبي االنتخابات 

واإلعالميين. استعدادًا النتخابات 2022.
وأعلن المعهد تدش��ين دليل المترش��ح  لالنتخاب��ات النيابية 
والمجال��س البلدية، ال��ذي يعد اإلصدار األول م��ن نوعه في 

المنطقة.

»بتلكو« تستعرض العالمات 
»Beyon« التجارية المدرجة ضمن

 اتفاقية لتجديد عقد 
استئجار أسطول سيارات 

لـ»مجموعة العوجان«
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»الصحة« تدعو الراغبين بالحج ألخذ التطعيمات
دعت اللجن��ة التنس��يقية ألعم��ال بعثة الحج 
الطبي��ة للمملكة الراغبين في تأدية مناس��ك 
2022م إل��ى  1443ه���/  الح��ج له��ذا الع��ام 
التابع��ة  األولي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  مراجع��ة 
لمنطقة س��كنهم، مصطحبين معهم شهادة 
التطعيمات »كتيب التطعيم األصفر« الخاص 
التطعيم��ات  ألخ��ذ  وذل��ك  بتطعيماته��م، 
الموص��ى بها للحج، واس��تالم الكتيب الصحي 

الخ��اص بالح��ج والعم��رة وق��راءة م��ا به من 
إرش��ادات وتعليم��ات صحية مهم��ة، مؤكدة 
توفر التطعيمات الالزمة للحج في جميع مراكز 
الرعاية األولية بالمملكة طوال أيام األس��بوع 
خالل الفترتين الصباحية والمس��ائية عدا أيام 

العطالت واإلجازات الرسمية.
كما أك��دت اللجن��ة على المصابي��ن بأمراض 
مزمن��ة ك��داء الس��كري وارتفاع ضغ��ط الدم 

وأم��راض القل��ب وأم��راض الجهاز التنفس��ي 
المزمن��ة وغيره��ا، بض��رورة مراجع��ة طبيب 
العائلة لالستشارات الطبية الخاصة بحالتهم 

الصحية.
كم��ا يش��ترط عل��ى جمي��ع الراغبين ف��ي أداء 
مناس��ك الحج اس��تكمال الجرعات )كوفيد19( 
الموص��ى به��ا م��ن اللقاح��ات المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية. 

 80٪ من مرتادي
 »طوارئ السلمانية« راضون

نمو االقتصاد 
البحريني 

بحسب البنك 
الدولي

07 

%80
نسبة رضا مرتادي

دائرة الحوادث والطوارئ
بمجمع السلمانية الطبي

1,300
مريض في اليوم

46
طبيب في

دائرة الحوادث والطوارئ

14
طبيب منهم
في كل نوبة

100+
طبیب مناوب 
من تخصصات

مختلفة

11
طبيب متدرب

1 2 3 4 5 6

تنفيذ حزمة مشاريع
تطويرية وامتيازات

للكوادر الطبية

أكد وزي��ر المواصالت واالتص��االت نائب رئي��س اللجنة 
العلي��ا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران كمال 
أحم��د، أن المؤش��رات تدل حت��ى اآلن عل��ى أن معرض 
الطي��ران الذي س��يعقد في الفت��رة م��ن 9-11 نوفمبر 
2022، سيشهد مش��اركة نحو 130 طائرة تمثل مختلف 
أنواع الطائرات المدنية والعسكرية، والمركبات الطائرة 

والتي أصبحت أكثر تطورًا وتداواًل في عالم المواصالت.
وأش��ار إل��ى أن أكث��ر م��ن 26 ش��ركة محلي��ة وإقليمية 
وعالمية، أكدت حتى اآلن مشاركتها في المعرض، مبينًا 
أن النس��خة السادسة للمعرض التي ستقام، تحت رعاية 
ملكية س��امية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م، بقاعدة الصخير 
الجوية، تش��هد إقبااًل كبيرًا من قبل الش��ركات العالمية 
المتخصص��ة في عال��م الطيران والصناعات العس��كرية 

وصناعة الفضاء. 

كش��ف تقري��ر اآلف��اق االقتصادي��ة العالمي��ة 
الص��ادر عن البن��ك الدولي أمس ع��ن تعديله 
التوقعات حول النم��و االقتصادي للبحرين من 
3.2% إل��ى 3.5% لع��ام 2022 وم��ن 2.9% إلى 

3.1% لعام 2023.
وبين البنك في تقري��ره أن هذا االرتفاع يؤكد 
س��ير المملكة في االتجاه الصحيح في خططها 
التنموي��ة وأهمها خط��ة التعافي االقتصادي، 
بالرغ��م م��ن خف��ض البن��ك توقعات��ه للنمو 

االقتصاد العالمي.
وقد ع��ّدل البنك الدولي ال��ذي يصدر توقعاته 
مرتي��ن - »يناير ويونيو« - م��ن كل عام النمو 
العالم��ي لع��ام 2022 م��ن 4.1٪ إل��ى ٪2.9 
لع��ام 2022، مم��ا يعكس نم��وًا بطيئ��ًا إلى 
ح��د كبير م��ن 5.7٪ في ع��ام 2021، فيما تم 
تعديل آفاق النمو في منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال إفريقي��ا 2022 بالزي��ادة بمقدار 0.9 
نقطة مئوي��ة لتصل إلى 5.3٪، مؤكدًا أن أدت 
الحرب على أوكراني��ا باإلضافة إلى عامين من 
الوب��اء أدت إلى تس��ريع وتيرة تباطؤ النش��اط 

االقتصادي العالمي.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو االقتصاد 
العالمي للم��رة الثانية هذا الع��ام، حيث أدت 
حرب أوكرانيا، التي دخلت ش��هرها الرابع اآلن، 

إلى تفاقم التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وأكد البن��ك أنه خفض تقديرات��ه للنمو لعام 
2022 إلى 2.9%، م��ن توقعاته البالغة %3.2، 
الت��ي أصدره��ا في أبري��ل، حيث ته��دد األزمة 
الجيوسياسية المتصاعدة بأن تؤدي إلى »فترة 
طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع«.

وكان��ت المنظمة الدولي��ة تحدثت في يناير عن 
تقديرات بلغت 4.1%، وتباطؤًا عن التوسع البالغ 
5.7%، المسجل في 2021، فيما يتوقع أن تقارب 
نسبة النمو للعامين 2023 و2024، جراء الحرب 
األوكرانية وتأثيراتها على النش��اط االقتصادي 

واالستثمار والتجارة.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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المملكة تسير باالتجاه الصحيح في خطط التعافي

البنك الدولي: اقتصاد البحرين ينمو 3.5٪ رغم التراجع العالمي 
 »تقرير اآلفاق االقتصادية«: تعديل توقعات 

النمو في البحرين من 2.9٪ إلى 3.1٪ خالل 2023

الملك يصادق على تعديل 
قانون التأمين االجتماعي«

ص��ادق حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه على قانون رقم )21( لس��نة 2022 بتعديل بعض 
أحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )24( لس��نة 

1976 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره. 
ونص��ت المادة المضاف��ة على اآلتي: م��ادة )2( – فقرة ثانية: »كما تس��ري 
أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، طبقًا 

للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير«.

»االتحاد األوروبي«: إجراءات طهران أثناء »فينا« مقلقة 
واشنطن: إيران تعرقل االتفاق النووي

حملت الواليات المتحدة الثالثاء إيران مس��ؤولية عدم 
توص��ل الجانبي��ن حت��ى اآلن إل��ى اتفاق بش��أن إحياء 
االتفاق الن��ووي اإليراني لعام 2015، قائلة إن مطالب 

إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.
وقال��ت الوالي��ات المتحدة في بي��ان باجتماع لمجلس 
محافظ��ي الوكالة الدولية للطاق��ة الذرية »ما نحتاجه 
هو ش��ريك لديه إرادة ف��ي إيران. وتحدي��دًا، فإن على 
إي��ران إس��قاط مطالب رف��ع العقوب��ات الت��ي تتجاوز 
بوض��وح خط��ة العمل الش��املة المش��تركة »االتفاق 

الن��ووي«، وهي المطالب التي تمنعنا اآلن من التوصل 
إلى اتفاق«.

وشددت الواليات المتحدة األمريكية على أنه يجب على 
إي��ران التوقف عن المطالبة برف��ع عقوبات ال صلة لها 

باالتفاق النووي.
ولفتت واش��نطن إلى أنها تريد العودة لالتفاق النووي 
لكن يجب أن تظهر إيران النية لذلك، مبينًة أنه ال يوجد 
س��بب س��لمي إلنتاج إيران اليورانيوم عالي التخصيب 

بنسبة تصل إلى %60.

استعراضات جوية عالمية بمناسبة مرور 10 سنوات.. وزير المواصالت: 

 130 طائرة مدنية وعسكرية 
تشارك في معرض الطيران بنوفمبر

 ترخيص شركتين ودراسة ثالثة.. »المواصالت«:
دراجات كهربائية بالمماشي والكورنيشات

أعلن��ت وزارة المواص��الت واالتص��االت ع��ن ترخي��ص 
ش��ركتين لتش��غيل الدراجات ف��ي مواقع مخت��ارة من 
المماش��ي والكورنيش��ات إل��ى جان��ب مدينة س��لمان 
ومدين��ة ش��رق الحد اإلس��كانيتين، حيث يتم تش��غيل 
ما يق��ارب 670 دراجة كهربائية وأكث��ر من 50 دراجة 
هوائي��ة حالي��ًا. وتعم��ل ال��وزارة على دراس��ة طلبات 
ترخيص ش��ركات أخرى في مج��ال توفير خدمات تأجير 
الدراجات الهوائي��ة والكهربائية بأعلى معايير الجودة 

والسالمة.

 »التنمية السياسية«:
7 برامج جديدة النتخابات 2022

وليد صبري  «

كش��فت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية 
إيم��ان جناحي، عن طرح المعهد 7 برامج جديدة تتضمن 27 

عنوانًا ضمن برنامج »درب 2«.
وتستهدف البرامج المرشحين والناخبين ومراقبي االنتخابات 

واإلعالميين. استعدادًا النتخابات 2022.
وأعلن المعهد تدش��ين دليل المترش��ح  لالنتخاب��ات النيابية 
والمجال��س البلدية، ال��ذي يعد اإلصدار األول م��ن نوعه في 

المنطقة.

»بتلكو« تستعرض العالمات 
»Beyon« التجارية المدرجة ضمن
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»الصحة« تدعو الراغبين بالحج ألخذ التطعيمات
دعت اللجن��ة التنس��يقية ألعم��ال بعثة الحج 
الطبي��ة للمملكة الراغبين في تأدية مناس��ك 
2022م إل��ى  1443ه���/  الح��ج له��ذا الع��ام 
التابع��ة  األولي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  مراجع��ة 
لمنطقة س��كنهم، مصطحبين معهم شهادة 
التطعيمات »كتيب التطعيم األصفر« الخاص 
التطعيم��ات  ألخ��ذ  وذل��ك  بتطعيماته��م، 
الموص��ى بها للحج، واس��تالم الكتيب الصحي 

الخ��اص بالح��ج والعم��رة وق��راءة م��ا به من 
إرش��ادات وتعليم��ات صحية مهم��ة، مؤكدة 
توفر التطعيمات الالزمة للحج في جميع مراكز 
الرعاية األولية بالمملكة طوال أيام األس��بوع 
خالل الفترتين الصباحية والمس��ائية عدا أيام 

العطالت واإلجازات الرسمية.
كما أك��دت اللجن��ة على المصابي��ن بأمراض 
مزمن��ة ك��داء الس��كري وارتفاع ضغ��ط الدم 

وأم��راض القل��ب وأم��راض الجهاز التنفس��ي 
المزمن��ة وغيره��ا، بض��رورة مراجع��ة طبيب 
العائلة لالستشارات الطبية الخاصة بحالتهم 

الصحية.
كم��ا يش��ترط عل��ى جمي��ع الراغبين ف��ي أداء 
مناس��ك الحج اس��تكمال الجرعات )كوفيد19( 
الموص��ى به��ا م��ن اللقاح��ات المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية. 

 80٪ من مرتادي
 »طوارئ السلمانية« راضون

نمو االقتصاد 
البحريني 

بحسب البنك 
الدولي
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تنفيذ حزمة مشاريع
تطويرية وامتيازات

للكوادر الطبية
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 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
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80٪ نسبة رضا مرتادي »طوارئ السلمانية«
أكدت نتائج آخر دراس��ة لقياس رضا مرتادي دائ��رة الحوادث والطوارئ 
بمجمع الس��لمانية الطبي، ارتفاع نس��بة الرضا بحوال��ي 80%، في ظل 
التحديثات والمش��اريع التطويرية التي ت��م تنفيذها في اآلونة األخيرة، 
بهدف االرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين 

من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتع��د دائرة الحوادث والط��وارئ بمجمع الس��لمانية الطبي، أحد مراكز 
التميز بالمستش��فيات الحكومية، والتي تحظى باهتم��اٍم بالٍغ وأولوية 
قص��وى ضمن الخطط االس��تراتيجية، نظرًا لدوره��ا المحوري في تلبية 
االحتياج��ات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض في 

اليوم.
ونظرًا لهذه األهمية المتزايدة التي تمتاز بها هذه الدائرة الطبية، فقد 
تعددت المش��اريع والمبادرات الهادفة إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة 

فيها على مختلف األصعدة.
وُيعّد مش��روع توس��عة مبنى دائرة الحوادث والطوارئ المش��روع األبرز 
حالي��ًا، إذ سيس��اهم في رف��ع الطاقة االس��تيعابية من 80 س��ريرًا إلى 
123 س��ريرًا، عبر توس��عة طوارئ البالغين بتخصي��ص 5 غرف لتصنيف 
المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
مع توسعة قس��م اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ األطفال بمدخٍل 
منفص��ل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصي��ص غرفة لتصنيف المرضى، 
وغرفة لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، هذا إلى جانب توسعة منطقة 

انتظار المرضى لتسع 123 مريضًا ومرافق، وإنشاء صيدلية جديدة.
وعلى صعي��ٍد آخر، تم مؤخ��رًا اعتماد نظام التصني��ف الكندي لتصنيف 
المرض��ى، والذي يقوم على تصنيف المرضى  إلى 5 مس��تويات مختلفة 
بن��اًء على حالتهم الصحية، وتتح��دد بناًء على ذلك مدة انتظار المرضى 
والفت��رة الزمنية الالزمة إلنهاء إجراءاته��م العالجية، حيث تتراوح مدة 
االنتظار بحسب التصنيف وفق المس��تويات الخمسة، وقد ساهم التزام 
دائ��رة الح��وادث والطوارئ به��ذا النظام في ضمان من��ح المرضى ذوي 

الحاالت الحرجة األولوية في العالج.
وفيم��ا يخص الكوادر الطبي��ة، أولت المستش��فيات الحكومية اهتمامًا 
بهم بما يتناس��ب مع  أهمية الدور الذي يضطلعون به، حيث ُيعد راتب 
طبيب الطوارئ أعلى من رواتب أطباء األقسام األخرى بمجمع السلمانية 
الطب��ي بحوالي 11%، كم��ا ُتصرف له العالوات والب��دالت والحوافز وفق 
الش��روط والضواب��ط المح��ددة ف��ي قانون الخدم��ة المدني��ة الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديالته، والئحته التنفيذية 
الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 وتعديالتها، والئحة تنظيم شؤون 
العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية الصادرة بقرار رئيس المجلس 

األعلى للصحة رقم 5( لسنة 2021.
وفي ذات الس��ياق، تس��اهم اللجنة المركزية لتنظيم صرف بدل الخفارة 
وس��اعات العمل اإلضافي لمنتسبي المستش��فيات الحكومية في تلبية 
احتياجات دائرة الحوادث والطوارئ من الطواقم الطبية بناًء على دراسة 
االحتياج��ات الحالي��ة، وتنظيم جداول المناوبات وفقه��ا، وبما تقتضيه 

طبيع��ة العمل في المستش��فيات الحكومية، لضم��ان التوظيف األمثل 
للموارد البش��رية، والحفاظ على صحة الك��وادر الطبية من اإلجهاد عبر 
تحديد سقف ساعات العمل اإلضافي اليومية بشكٍل يتناسب مع طبيعة 
العم��ل الخاصة بطبيب الطوارئ. ويبلغ ع��دد األطباء في دائرة الحوادث 
والط��وارئ 3 أطب��اء استش��اريين و43 طبيب��ًا باإلضاف��ة إل��ى 11 طبيبًا 
متدرب��ًا، ُيغطي كل نوب��ة 14 طبيبًا منهم، فضاًل ع��ن الدعم من كافة 
األطباء المناوبين في األقس��ام والدوائر الطبية األخ��رى وأطباء العائلة 
المنتدبي��ن. وف��ي مب��ادرٍة نوعية، تم إنش��اء فريق »الدع��م والرعاية« 
الخاص بدائرة الحوادث والطوارئ، لتقديم الدعم للمرضى ومرافقيهم، 
ومتابعة إجراءاتهم في مراحل التسجيل، واالنتظار، والتصنيف، ومن ثم 
التشخيص والعالج، ومتابعة حل أية عوائق قد تواجههم في أسرع وقٍت 
ممكن، لضمان انسيابية اإلجراءات، وتحقيق أقصى درجة من الرضا عن 

الخدمات المقدمة.
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دائرة الحوادث والطوارئ
بمجمع السلمانية الطبي
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تنفيذ حزمة مشاريع
تطويرية وامتيازات

للكوادر الطبية

 محافظ الجنوبية 
 يتفقد احتياجات أهالي

مدينة عيسى ومدينة زايد

قام محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، بزيارة ميداني��ة لمتابع��ة احتياجات 
أهال��ي منطقة )مدينة عيس��ى، ومدينة زايد(، ضمن سلس��لة 
م��ن الزي��ارات الميداني��ة لمختل��ف مناط��ق المحافظة حيث 
ش��ملت الزي��ارة متابعة عدد من المرافق العامة والمنش��آت 
بالمنطق��ة، وذلك في إطار سلس��لة الزي��ارات الميدانية التي 

يقوم بها سموه لمختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
وبه��ذه المناس��بة، أك��د س��موه أن المحافظ��ة حريصة على 
مواصل��ة جهوده��ا ف��ي تعزي��ز التواص��ل الميدان��ي بكافة 
المناط��ق لتفقد احتياجات األهالي واالس��تماع لمقترحاتهم 
ومتطلباتهم، تنفي��ذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ودع��م من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخ��الل الزيارة، اطلع محافظ الجنوبي��ة على عدد من الخطط 
التنموية للمواقع والتي ش��ملت إنشاء مشروع ممشى مدينة 
زاي��د باإلضاف��ة إلى تطوي��ر المراف��ق الخدمي��ة العامة بما 
يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده المنطقة، حيث بين 
سموه خالل الزيارة حرصه الحثيث على متابعة مراحل مختلف 
المش��اريع المزم��ع تنفيذها وفق الخطة الزمني��ة المعتمدة، 
وذل��ك بالتنس��يق مع ع��دد من الجه��ات الحكومي��ة من أجل 
االرتق��اء بمس��توى الخدم��ات المقدمة لألهال��ي والمقيمين 
لتلبي��ة تطلعاته��م واحتياجاته��م ف��ي نط��اق المحافظ��ة 

الجنوبية.
كم��ا اس��تمع إلى احتياج��ات ومقترح��ات األهال��ي المتعلقة 
بالجان��ب األمن��ي واالجتماع��ي والخدم��ي، مؤك��دًا ح��رص 
المحافظ��ة الدائم ف��ي المتابعة الحثيث��ة لكافة المالحظات 
الواردة من خالل التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العالقة.
وفي ختام الزيارة الميدانية، أكد س��مو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة، بأن الزي��ارات الميدانية التفقدية تأتي 
من منطل��ق تذلي��ل الجهود عبر الس��عي لتنفي��ذ احتياجات 
األهال��ي بالش��راكة مع الجه��ات المختصة من اج��ل تحقيق 
مفهوم الش��راكة المجتمعية والتعاون المس��تمر بما يعود 

ذلك بالنفع على جميع أهالي الجنوبية.

 وفد من »اإلصالح والتأهيل« 
 يزور مراكز المؤسسات 

العقابية واإلصالحية في دبي
قام وفد من اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل، برئاسة رئيس 
مرك��ز إصالح وتأهي��ل النزالء الرائد هش��ام إبراهي��م، بزيارة 
إلى مراكز المؤسس��ات العقابي��ة واإلصالحية في دبي بدولة 

اإلمارات.
العام��ة  اإلدارة  ع��ام  مدي��ر  اس��تقبال  الزي��ارة،  وتضمن��ت 
للمؤسسات العقابية واإلصالحية، وفد اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهي��ل، كما اطلع الوف��د على المنش��آت اإلصالحية وآلية 
س��ير العمل المعمول بها، في إطار العمل على تعزيز تبادل 

الخبرات والتجارب بين البلدين.

توفر التطعيمات في جميع مراكز الرعاية األولية 

 »الصحة« تدعو الراغبين في تأدية 
مناسك الحج ألخذ التطعيمات

دعت اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة 
الراغبين  للمملك��ة  الطبي��ة  الح��ج 
في تأدية مناس��ك الحج لهذا العام 
مراجع��ة  إل��ى  2022م  1443ه���/ 
التابع��ة  الرعاي��ة األولي��ة  مراك��ز 
مصطحبي��ن  س��كنهم،  لمنطق��ة 
التطعيم��ات  ش��هادة  معه��م 
»كتيب التطعي��م األصفر« الخاص 
ألخ��ذ  وذل��ك  بتطعيماته��م، 
التطعيم��ات الموص��ى به��ا للحج، 
الخاص  الكتيب الصح��ي  واس��تالم 
بالحج والعم��رة وقراءة م��ا به من 
إرش��ادات وتعليمات صحية مهمة، 
مؤك��دة توفر التطعيم��ات الالزمة 
للحج في جميع مراكز الرعاية األولية 
بالمملك��ة، وتعط��ى التطعيم��ات 
للراغبين ف��ي تأدية مناس��ك الحج 
طوال أيام األس��بوع خالل الفترتين 
الصباحي��ة والمس��ائية ع��دا أي��ام 
العط��الت واإلجازات الرس��مية، أما 
المخالطون للحج��اج فيمكنهم أخذ 
التطعيم��ات ط��وال أيام األس��بوع 
خ��الل الفت��رة الصباحية ع��دا أيام 
الرس��مية،  واإلج��ازات  العط��الت 
وفي يوم االثنين فق��ط في الفترة 

المسائية.
كما أك��دت اللجنة عل��ى المصابين 
الس��كري  بأم��راض مزمن��ة ك��داء 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 
وأمراض الجهاز التنفس��ي المزمنة 

مراجع��ة طبيب  وغيرها، بض��رورة 
العائلة لالستشارات الطبية الخاصة 
بحالته��م الصحي��ة، وأخ��ذ كميات 
كافية من األدوية الالزمة لهم فترة 
تواجدهم في الديار المقدس��ة، مع 
التأكيد على ض��رورة أخذ الوصفات 
العالجية الخاصة بهم من الطبيب 
ليتسنى متابعتهم  المعالج، وذلك 
ومعرف��ة وصفاته��م العالجية عند 
مراجعته��م للبعث��ة الطبي��ة أثناء 

تواجدهم في الديار المقدسة.
ومن أه��م اللقاح��ات الموصى بها 
لموس��م الحج هي لق��اح المكورات 
المقت��رن  الرباع��ي  الس��حائية 
الذي يؤم��ن الحماية م��ن التهاب 
الس��حائي، ويوصى بإعط��اء جرعة 

منش��طة من ه��ذا اللق��اح للحجاج 
الذي��ن تم تطعيمهم قبل 5 أعوام. 
ويوص��ى الحج��اج أيضًا بأخ��ذ لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية لحمايتهم من 
أن��واع فيروس��ات اإلنفلونزا  بعض 
ف��ي  انتش��ارًا  األكث��ر  الموس��مية 

الموسم.
كما يشترط على جميع الراغبين في 
أداء مناسك الحج استكمال الجرعات 
م��ن  به��ا  الموص��ى  )كوفي��د19( 
اللقاح��ات المعتمدة ف��ي المملكة 
العربية السعودية، ويوصى بالتأكد 
من استكمال التطعيمات الروتينية 
األخرى حسب الحالة الصحية والفئة 
التنسيقية  اللجنة  وتؤكد  العمرية، 
ألعم��ال بعث��ة الح��ج الطبي��ة على 
الخاصة  التطعيم��ات  أخ��ذ  ضرورة 
بموس��م الح��ج قب��ل الس��فر للديار 
األقل،  بأس��بوعين على  المقدس��ة 
وذلك لتأمين الحصانة المنش��ودة 

منها قبل السفر.
ودع��ا رئي��س اللجن��ة التنس��يقية 
ألعمال بعثة الح��ج الطبية الدكتور 
إبراهي��م ف��اروق عبي��د حج��اج بيت 
الكتي��ب  ق��راءة  إل��ى  الح��رام  اهلل 
الصح��ي اإلرش��ادي الخ��اص بالحج 
والعمرة ال��ذي س��يتم توزيعه في 
للحج��اج  األولي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز 
المعلوم��ات  م��ن  واالس��تفادة 
الصحية به، والتي ُتس��اعد على رفع 

مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج 
وتجن��ب المخاط��ر الصحي��ة، داعيًا 
إل��ى ض��رورة العمل بم��ا فيها من 
وإرش��ادات صحية مهمة  تعليمات 
حول التعامل مع الح��االت الطارئة 
واألم��راض المزمن��ة والتطعيمات 
الموص��ى به��ا وأهميته��ا وبعض 
الح��االت التي قد تحدث أثناء تأدية 
مناسك الحج مثل التعرض لضربات 
الشمس واإلنهاك الحراري والكسور 

والحروق واإلغماء وغيرها.
وأك��د الدكت��ور عبي��د ب��أن اللجنة 
الح��ج  بعث��ة  ألعم��ال  التنس��يقية 
الطبي��ة، وكذل��ك اللجن��ة الطبي��ة 
ببعثة البحرين على اس��تعداد تام 
لتقدي��م كاف��ة الخدم��ات الصحية 
البحرين  لحج��اج مملكة  والعالجية 
تواجده��م  وأثن��اء  س��فرهم  قب��ل 
بالدي��ار المقدس��ة، وذل��ك حس��ب 
التوصي��ات المباش��رة م��ن اإلدارة 
العليا بوزارة الصحة وعلى رأس��هم 
س��عادة وزي��رة الصح��ة األس��تاذة 
فائق��ة بنت س��عيد الصال��ح، التي 
تولي الخدم��ات الصحية والعالجية 
التي ُتقدم لحج��اج مملكة البحرين 
أهمية كبي��رة، حرصًا على صحتهم 
وس��المتهم وتمكينه��م من تأدية 
وس��هولة،  بيس��ر  الح��ج  مناس��ك 
وعودته��م ألرض الوطن س��المين 

غانمين إن شاء اهلل.

د.إبراهيم عبيد

 تمديد قبول المشاركات
 لجائزة المرحوم عبداهلل كانو 

لإلعالم التطوعّي حتى 20 يونيو

أعلن��ت اللجن��ة المنظمة لجائ��زة عبد اهلل ب��ن علي كانو 
لإلعالم التطوع��يّ والخيرّي، عن تمديد فترة قبول طلبات 
المش��اركة ف��ي الجائ��زة إلى 20 يوني��و، داعي��ًة الراغبين 
 ف��ي المش��اركة إل��ى زي��ارة موق��ع الجمعي��ة اإللكتروني

 www.bh-philanthropic.org أو التواصل على وتس��اب 
رقم 37708667.

ورص��دت الجائ��زة مكافأة مالية قدره��ا 5 آالف دينار ل�10 
فائزي��ن ف��ي مس��ابقات، جائزة أفض��ل منّص��ة إعالمية 
إلكترونية تدعم العمل الخيري والتطّوعّي، وجائزة أفضل 

مشروع إعالمي ورقي يدعم العمل الخيري والتطوعي.
وتسعى الجائزة إلى تعزيز مكانة العمل التطوعي، ونشر 
ثقاف��ة العمل الخيري، وتقدير جه��ود العاملين في مجال 
اإلعالم التطوعي، والتش��جيع على توثي��ق العمل الخيري 
والتطوعّي ونش��ره بوسائل اإلعالم المختلفة، ورفد جهود 
اإلعالم العمومي والخاص في نشر ثقافة العمل التطوعي 
والخي��رّي، بجان��ب دعم المؤسس��ات واألف��راد في تطوير 

العمل الخيري والتطوعي.

 حمالت: 900 دينار رسوم الحاج دون 
تكاليف السكن واإلعاشة والطيران

أيمن شكل «

أك��د أصحاب حمالت حج، أن أس��عار 
خدمات الطواف ومخيمات المشاعر 
ارتفعت 3 أضعاف مقارنة بالسابق، 
وبإجمال��ي يناه��ز 900 دين��ار لكل 
حاج بدون تكاليف السكن واإلعاشة 
والطيران، فيما توقعوا عودة بعض 
الحم��الت الت��ي أعلنت عن أس��عار 
ح��ج مخفض��ة، لمطالب��ة الحج��اج 

بتعويضات وإعادة تقييم األسعار.
وق��ال صاح��ب حمل��ة: »إن رس��وم 
المس��ار  في  المالي��ة  المدفوع��ات 
إداري  أو  ح��اج  ل��كل  الس��عودي 
ستكون 5656 ريااًل سعوديًا لخدمة 
الطواف��ة والمش��اعر، مقابل 1650 
ريااًل في الس��ابق، بينما تبلغ قيمة 
أس��اور قط��ار المش��اعر 250 ريال، 

ورس��وم نقاب��ة النق��ل بالمملك��ة 
ريااًل،   1465 الس��عودية،  العربي��ة 
وبإجمالي 7371 ريااًل لكل حاج، قبل 

إضافة الضريبة البالغ قيمتها %20 
على المبلغ الس��ابق، حيث سيرتفع 

اإلجمالي إلى 8845 ريااًل.

وأوض��ح أصحاب الحم��الت، أن هذه 
الرس��وم ال تش��مل تكاليف السكن 
واإلعاش��ة والتي يتوقع أن تش��هد 
ارتفاع��ًا أيض��ًا، فيم��ا أش��اروا إلى 
ارتفاع أس��عار تذاك��ر الطيران إلى 
300 دينار ب��داًل من 250 في األيام 
العادية، متوقعين أن تبدأ الحمالت 
مراجعة األس��عار التي أعلنت عنها، 
وتحاول طلب تعويضات من الحجاج 
عن هذه القيم الجديدة في الرسوم 

والتكاليف.
وأش��ار أصحاب الحمالت، إلى وجود 
مفاوض��ات تج��رى حاليًا ف��ي مكة 
بي��ن بعثة الح��ج البحريني��ة ووزارة 
الحج بالمملكة العربية السعودية، 
لمحاول��ة خف��ض األس��عار ودم��ج 
الخدم��ات أو االس��تغناء عن بعض 

الخدمات اإلضافية.
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80٪ نسبة رضا مرتادي »طوارئ السلمانية«
أكدت نتائج آخر دراس��ة لقياس رضا مرتادي دائ��رة الحوادث والطوارئ 
بمجمع الس��لمانية الطبي، ارتفاع نس��بة الرضا بحوال��ي 80%، في ظل 
التحديثات والمش��اريع التطويرية التي ت��م تنفيذها في اآلونة األخيرة، 
بهدف االرتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين 

من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وتع��د دائرة الحوادث والط��وارئ بمجمع الس��لمانية الطبي، أحد مراكز 
التميز بالمستش��فيات الحكومية، والتي تحظى باهتم��اٍم بالٍغ وأولوية 
قص��وى ضمن الخطط االس��تراتيجية، نظرًا لدوره��ا المحوري في تلبية 
االحتياج��ات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض في 

اليوم.
ونظرًا لهذه األهمية المتزايدة التي تمتاز بها هذه الدائرة الطبية، فقد 
تعددت المش��اريع والمبادرات الهادفة إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة 

فيها على مختلف األصعدة.
وُيعّد مش��روع توس��عة مبنى دائرة الحوادث والطوارئ المش��روع األبرز 
حالي��ًا، إذ سيس��اهم في رف��ع الطاقة االس��تيعابية من 80 س��ريرًا إلى 
123 س��ريرًا، عبر توس��عة طوارئ البالغين بتخصي��ص 5 غرف لتصنيف 
المرضى، و8 غرف لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
مع توسعة قس��م اإلنعاش، باإلضافة إلى فصل طوارئ األطفال بمدخٍل 
منفص��ل، وغرفة إنعاش خاصة، مع تخصي��ص غرفة لتصنيف المرضى، 
وغرفة لمعاينة الحاالت غير المستعجلة، هذا إلى جانب توسعة منطقة 

انتظار المرضى لتسع 123 مريضًا ومرافق، وإنشاء صيدلية جديدة.
وعلى صعي��ٍد آخر، تم مؤخ��رًا اعتماد نظام التصني��ف الكندي لتصنيف 
المرض��ى، والذي يقوم على تصنيف المرضى  إلى 5 مس��تويات مختلفة 
بن��اًء على حالتهم الصحية، وتتح��دد بناًء على ذلك مدة انتظار المرضى 
والفت��رة الزمنية الالزمة إلنهاء إجراءاته��م العالجية، حيث تتراوح مدة 
االنتظار بحسب التصنيف وفق المس��تويات الخمسة، وقد ساهم التزام 
دائ��رة الح��وادث والطوارئ به��ذا النظام في ضمان من��ح المرضى ذوي 

الحاالت الحرجة األولوية في العالج.
وفيم��ا يخص الكوادر الطبي��ة، أولت المستش��فيات الحكومية اهتمامًا 
بهم بما يتناس��ب مع  أهمية الدور الذي يضطلعون به، حيث ُيعد راتب 
طبيب الطوارئ أعلى من رواتب أطباء األقسام األخرى بمجمع السلمانية 
الطب��ي بحوالي 11%، كم��ا ُتصرف له العالوات والب��دالت والحوافز وفق 
الش��روط والضواب��ط المح��ددة ف��ي قانون الخدم��ة المدني��ة الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم 48 لسنة 2010 وتعديالته، والئحته التنفيذية 
الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012 وتعديالتها، والئحة تنظيم شؤون 
العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية الصادرة بقرار رئيس المجلس 

األعلى للصحة رقم 5( لسنة 2021.
وفي ذات الس��ياق، تس��اهم اللجنة المركزية لتنظيم صرف بدل الخفارة 
وس��اعات العمل اإلضافي لمنتسبي المستش��فيات الحكومية في تلبية 
احتياجات دائرة الحوادث والطوارئ من الطواقم الطبية بناًء على دراسة 
االحتياج��ات الحالي��ة، وتنظيم جداول المناوبات وفقه��ا، وبما تقتضيه 

طبيع��ة العمل في المستش��فيات الحكومية، لضم��ان التوظيف األمثل 
للموارد البش��رية، والحفاظ على صحة الك��وادر الطبية من اإلجهاد عبر 
تحديد سقف ساعات العمل اإلضافي اليومية بشكٍل يتناسب مع طبيعة 
العم��ل الخاصة بطبيب الطوارئ. ويبلغ ع��دد األطباء في دائرة الحوادث 
والط��وارئ 3 أطب��اء استش��اريين و43 طبيب��ًا باإلضاف��ة إل��ى 11 طبيبًا 
متدرب��ًا، ُيغطي كل نوب��ة 14 طبيبًا منهم، فضاًل ع��ن الدعم من كافة 
األطباء المناوبين في األقس��ام والدوائر الطبية األخ��رى وأطباء العائلة 
المنتدبي��ن. وف��ي مب��ادرٍة نوعية، تم إنش��اء فريق »الدع��م والرعاية« 
الخاص بدائرة الحوادث والطوارئ، لتقديم الدعم للمرضى ومرافقيهم، 
ومتابعة إجراءاتهم في مراحل التسجيل، واالنتظار، والتصنيف، ومن ثم 
التشخيص والعالج، ومتابعة حل أية عوائق قد تواجههم في أسرع وقٍت 
ممكن، لضمان انسيابية اإلجراءات، وتحقيق أقصى درجة من الرضا عن 

الخدمات المقدمة.

%80
نسبة رضا مرتادي

دائرة الحوادث والطوارئ
بمجمع السلمانية الطبي
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تنفيذ حزمة مشاريع
تطويرية وامتيازات

للكوادر الطبية

 محافظ الجنوبية 
 يتفقد احتياجات أهالي

مدينة عيسى ومدينة زايد

قام محافظ المحافظة الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، بزيارة ميداني��ة لمتابع��ة احتياجات 
أهال��ي منطقة )مدينة عيس��ى، ومدينة زايد(، ضمن سلس��لة 
م��ن الزي��ارات الميداني��ة لمختل��ف مناط��ق المحافظة حيث 
ش��ملت الزي��ارة متابعة عدد من المرافق العامة والمنش��آت 
بالمنطق��ة، وذلك في إطار سلس��لة الزي��ارات الميدانية التي 

يقوم بها سموه لمختلف مناطق المحافظة الجنوبية.
وبه��ذه المناس��بة، أك��د س��موه أن المحافظ��ة حريصة على 
مواصل��ة جهوده��ا ف��ي تعزي��ز التواص��ل الميدان��ي بكافة 
المناط��ق لتفقد احتياجات األهالي واالس��تماع لمقترحاتهم 
ومتطلباتهم، تنفي��ذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ودع��م من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخ��الل الزيارة، اطلع محافظ الجنوبي��ة على عدد من الخطط 
التنموية للمواقع والتي ش��ملت إنشاء مشروع ممشى مدينة 
زاي��د باإلضاف��ة إلى تطوي��ر المراف��ق الخدمي��ة العامة بما 
يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده المنطقة، حيث بين 
سموه خالل الزيارة حرصه الحثيث على متابعة مراحل مختلف 
المش��اريع المزم��ع تنفيذها وفق الخطة الزمني��ة المعتمدة، 
وذل��ك بالتنس��يق مع ع��دد من الجه��ات الحكومي��ة من أجل 
االرتق��اء بمس��توى الخدم��ات المقدمة لألهال��ي والمقيمين 
لتلبي��ة تطلعاته��م واحتياجاته��م ف��ي نط��اق المحافظ��ة 

الجنوبية.
كم��ا اس��تمع إلى احتياج��ات ومقترح��ات األهال��ي المتعلقة 
بالجان��ب األمن��ي واالجتماع��ي والخدم��ي، مؤك��دًا ح��رص 
المحافظ��ة الدائم ف��ي المتابعة الحثيث��ة لكافة المالحظات 
الواردة من خالل التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العالقة.
وفي ختام الزيارة الميدانية، أكد س��مو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة، بأن الزي��ارات الميدانية التفقدية تأتي 
من منطل��ق تذلي��ل الجهود عبر الس��عي لتنفي��ذ احتياجات 
األهال��ي بالش��راكة مع الجه��ات المختصة من اج��ل تحقيق 
مفهوم الش��راكة المجتمعية والتعاون المس��تمر بما يعود 

ذلك بالنفع على جميع أهالي الجنوبية.

 وفد من »اإلصالح والتأهيل« 
 يزور مراكز المؤسسات 

العقابية واإلصالحية في دبي
قام وفد من اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل، برئاسة رئيس 
مرك��ز إصالح وتأهي��ل النزالء الرائد هش��ام إبراهي��م، بزيارة 
إلى مراكز المؤسس��ات العقابي��ة واإلصالحية في دبي بدولة 

اإلمارات.
العام��ة  اإلدارة  ع��ام  مدي��ر  اس��تقبال  الزي��ارة،  وتضمن��ت 
للمؤسسات العقابية واإلصالحية، وفد اإلدارة العامة لإلصالح 
والتأهي��ل، كما اطلع الوف��د على المنش��آت اإلصالحية وآلية 
س��ير العمل المعمول بها، في إطار العمل على تعزيز تبادل 

الخبرات والتجارب بين البلدين.

توفر التطعيمات في جميع مراكز الرعاية األولية 

 »الصحة« تدعو الراغبين في تأدية 
مناسك الحج ألخذ التطعيمات

دعت اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة 
الراغبين  للمملك��ة  الطبي��ة  الح��ج 
في تأدية مناس��ك الحج لهذا العام 
مراجع��ة  إل��ى  2022م  1443ه���/ 
التابع��ة  الرعاي��ة األولي��ة  مراك��ز 
مصطحبي��ن  س��كنهم،  لمنطق��ة 
التطعيم��ات  ش��هادة  معه��م 
»كتيب التطعي��م األصفر« الخاص 
ألخ��ذ  وذل��ك  بتطعيماته��م، 
التطعيم��ات الموص��ى به��ا للحج، 
الخاص  الكتيب الصح��ي  واس��تالم 
بالحج والعم��رة وقراءة م��ا به من 
إرش��ادات وتعليمات صحية مهمة، 
مؤك��دة توفر التطعيم��ات الالزمة 
للحج في جميع مراكز الرعاية األولية 
بالمملك��ة، وتعط��ى التطعيم��ات 
للراغبين ف��ي تأدية مناس��ك الحج 
طوال أيام األس��بوع خالل الفترتين 
الصباحي��ة والمس��ائية ع��دا أي��ام 
العط��الت واإلجازات الرس��مية، أما 
المخالطون للحج��اج فيمكنهم أخذ 
التطعيم��ات ط��وال أيام األس��بوع 
خ��الل الفت��رة الصباحية ع��دا أيام 
الرس��مية،  واإلج��ازات  العط��الت 
وفي يوم االثنين فق��ط في الفترة 

المسائية.
كما أك��دت اللجنة عل��ى المصابين 
الس��كري  بأم��راض مزمن��ة ك��داء 
وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب 
وأمراض الجهاز التنفس��ي المزمنة 

مراجع��ة طبيب  وغيرها، بض��رورة 
العائلة لالستشارات الطبية الخاصة 
بحالته��م الصحي��ة، وأخ��ذ كميات 
كافية من األدوية الالزمة لهم فترة 
تواجدهم في الديار المقدس��ة، مع 
التأكيد على ض��رورة أخذ الوصفات 
العالجية الخاصة بهم من الطبيب 
ليتسنى متابعتهم  المعالج، وذلك 
ومعرف��ة وصفاته��م العالجية عند 
مراجعته��م للبعث��ة الطبي��ة أثناء 

تواجدهم في الديار المقدسة.
ومن أه��م اللقاح��ات الموصى بها 
لموس��م الحج هي لق��اح المكورات 
المقت��رن  الرباع��ي  الس��حائية 
الذي يؤم��ن الحماية م��ن التهاب 
الس��حائي، ويوصى بإعط��اء جرعة 

منش��طة من ه��ذا اللق��اح للحجاج 
الذي��ن تم تطعيمهم قبل 5 أعوام. 
ويوص��ى الحج��اج أيضًا بأخ��ذ لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية لحمايتهم من 
أن��واع فيروس��ات اإلنفلونزا  بعض 
ف��ي  انتش��ارًا  األكث��ر  الموس��مية 

الموسم.
كما يشترط على جميع الراغبين في 
أداء مناسك الحج استكمال الجرعات 
م��ن  به��ا  الموص��ى  )كوفي��د19( 
اللقاح��ات المعتمدة ف��ي المملكة 
العربية السعودية، ويوصى بالتأكد 
من استكمال التطعيمات الروتينية 
األخرى حسب الحالة الصحية والفئة 
التنسيقية  اللجنة  وتؤكد  العمرية، 
ألعم��ال بعث��ة الح��ج الطبي��ة على 
الخاصة  التطعيم��ات  أخ��ذ  ضرورة 
بموس��م الح��ج قب��ل الس��فر للديار 
األقل،  بأس��بوعين على  المقدس��ة 
وذلك لتأمين الحصانة المنش��ودة 

منها قبل السفر.
ودع��ا رئي��س اللجن��ة التنس��يقية 
ألعمال بعثة الح��ج الطبية الدكتور 
إبراهي��م ف��اروق عبي��د حج��اج بيت 
الكتي��ب  ق��راءة  إل��ى  الح��رام  اهلل 
الصح��ي اإلرش��ادي الخ��اص بالحج 
والعمرة ال��ذي س��يتم توزيعه في 
للحج��اج  األولي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز 
المعلوم��ات  م��ن  واالس��تفادة 
الصحية به، والتي ُتس��اعد على رفع 

مستوى الوعي الصحي لدى الحجاج 
وتجن��ب المخاط��ر الصحي��ة، داعيًا 
إل��ى ض��رورة العمل بم��ا فيها من 
وإرش��ادات صحية مهمة  تعليمات 
حول التعامل مع الح��االت الطارئة 
واألم��راض المزمن��ة والتطعيمات 
الموص��ى به��ا وأهميته��ا وبعض 
الح��االت التي قد تحدث أثناء تأدية 
مناسك الحج مثل التعرض لضربات 
الشمس واإلنهاك الحراري والكسور 

والحروق واإلغماء وغيرها.
وأك��د الدكت��ور عبي��د ب��أن اللجنة 
الح��ج  بعث��ة  ألعم��ال  التنس��يقية 
الطبي��ة، وكذل��ك اللجن��ة الطبي��ة 
ببعثة البحرين على اس��تعداد تام 
لتقدي��م كاف��ة الخدم��ات الصحية 
البحرين  لحج��اج مملكة  والعالجية 
تواجده��م  وأثن��اء  س��فرهم  قب��ل 
بالدي��ار المقدس��ة، وذل��ك حس��ب 
التوصي��ات المباش��رة م��ن اإلدارة 
العليا بوزارة الصحة وعلى رأس��هم 
س��عادة وزي��رة الصح��ة األس��تاذة 
فائق��ة بنت س��عيد الصال��ح، التي 
تولي الخدم��ات الصحية والعالجية 
التي ُتقدم لحج��اج مملكة البحرين 
أهمية كبي��رة، حرصًا على صحتهم 
وس��المتهم وتمكينه��م من تأدية 
وس��هولة،  بيس��ر  الح��ج  مناس��ك 
وعودته��م ألرض الوطن س��المين 

غانمين إن شاء اهلل.

د.إبراهيم عبيد

 تمديد قبول المشاركات
 لجائزة المرحوم عبداهلل كانو 

لإلعالم التطوعّي حتى 20 يونيو

أعلن��ت اللجن��ة المنظمة لجائ��زة عبد اهلل ب��ن علي كانو 
لإلعالم التطوع��يّ والخيرّي، عن تمديد فترة قبول طلبات 
المش��اركة ف��ي الجائ��زة إلى 20 يوني��و، داعي��ًة الراغبين 
 ف��ي المش��اركة إل��ى زي��ارة موق��ع الجمعي��ة اإللكتروني
 www.bh-philanthropic.org أو التواصل على وتس��اب 

رقم 37708667.
ورص��دت الجائ��زة مكافأة مالية قدره��ا 5 آالف دينار ل�10 
فائزي��ن ف��ي مس��ابقات، جائزة أفض��ل منّص��ة إعالمية 
إلكترونية تدعم العمل الخيري والتطّوعّي، وجائزة أفضل 

مشروع إعالمي ورقي يدعم العمل الخيري والتطوعي.
وتسعى الجائزة إلى تعزيز مكانة العمل التطوعي، ونشر 
ثقاف��ة العمل الخيري، وتقدير جه��ود العاملين في مجال 
اإلعالم التطوعي، والتش��جيع على توثي��ق العمل الخيري 
والتطوعّي ونش��ره بوسائل اإلعالم المختلفة، ورفد جهود 
اإلعالم العمومي والخاص في نشر ثقافة العمل التطوعي 
والخي��رّي، بجان��ب دعم المؤسس��ات واألف��راد في تطوير 

العمل الخيري والتطوعي.

 حمالت: 900 دينار رسوم الحاج دون 
تكاليف السكن واإلعاشة والطيران

أيمن شكل «

أك��د أصحاب حمالت حج، أن أس��عار 
خدمات الطواف ومخيمات المشاعر 
ارتفعت 3 أضعاف مقارنة بالسابق، 
وبإجمال��ي يناه��ز 900 دين��ار لكل 
حاج بدون تكاليف السكن واإلعاشة 
والطيران، فيما توقعوا عودة بعض 
الحم��الت الت��ي أعلنت عن أس��عار 
ح��ج مخفض��ة، لمطالب��ة الحج��اج 

بتعويضات وإعادة تقييم األسعار.
وق��ال صاح��ب حمل��ة: »إن رس��وم 
المس��ار  في  المالي��ة  المدفوع��ات 
إداري  أو  ح��اج  ل��كل  الس��عودي 
ستكون 5656 ريااًل سعوديًا لخدمة 
الطواف��ة والمش��اعر، مقابل 1650 
ريااًل في الس��ابق، بينما تبلغ قيمة 
أس��اور قط��ار المش��اعر 250 ريال، 

ورس��وم نقاب��ة النق��ل بالمملك��ة 
ريااًل،   1465 الس��عودية،  العربي��ة 
وبإجمالي 7371 ريااًل لكل حاج، قبل 

إضافة الضريبة البالغ قيمتها %20 
على المبلغ الس��ابق، حيث سيرتفع 

اإلجمالي إلى 8845 ريااًل.

وأوض��ح أصحاب الحم��الت، أن هذه 
الرس��وم ال تش��مل تكاليف السكن 
واإلعاش��ة والتي يتوقع أن تش��هد 
ارتفاع��ًا أيض��ًا، فيم��ا أش��اروا إلى 
ارتفاع أس��عار تذاك��ر الطيران إلى 
300 دينار ب��داًل من 250 في األيام 
العادية، متوقعين أن تبدأ الحمالت 
مراجعة األس��عار التي أعلنت عنها، 
وتحاول طلب تعويضات من الحجاج 
عن هذه القيم الجديدة في الرسوم 

والتكاليف.
وأش��ار أصحاب الحمالت، إلى وجود 
مفاوض��ات تج��رى حاليًا ف��ي مكة 
بي��ن بعثة الح��ج البحريني��ة ووزارة 
الحج بالمملكة العربية السعودية، 
لمحاول��ة خف��ض األس��عار ودم��ج 
الخدم��ات أو االس��تغناء عن بعض 

الخدمات اإلضافية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/08/watan-20220608.pdf?1654665487
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/1009630
https://alwatannews.net/article/1009781
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اســتقبل رئيــس التحريــر مؤنس المردي مجموعة من أعضــاء رابطة خريجي برنامج الزائر 
الدولي القيادي )IVLP( البحرينيين. وقدم أعضاء الرابطة نبذة عنها، حيث أشــاروا إلى 
أن برنامج الزائر الدولي القيادي )IVLP( هو برنامج تبادل ثقافي ترعاه وزارة الخارجية 

األمريكية، شارك فيه أكثر من 255 ألف خريج من جميع أنحاء العالم.

وأشـــار وفـــد الرابطة إلى مـــا تتميز به مبادرات صحيفة البالد مـــن انفتاح في مجال التحول 
الرقمي.

واتفـــق الطرفـــان علـــى توقيع اتفـــاق تعاون إلطالق مشـــروعات اعالمية مشـــتركة 
بالمرحلة المقبلة باالستفادة من الخبرة المهنية لدى الجانبين.

وشـــارك في اللقاء من جانب الصحيفة: ســـكرتير التحرير رئيس قسم الشؤون 
المحلية والمحتوى االلكتروني راشد الغائب، والصحافية مروة أحمد.

وحضـــر اللقـــاء من جانـــب الرابطة: محمـــد أحمدي، وعهدية الســـيد وجالل 
مجيد.

“^” ورابطة خريجي “الزائر الدولي” يتفقان إلطالق مشروعات مشتركة
“IVLP” برنامج تبادل ثقافي ترعاه “الخارجية األميركية” وشارك فيه 255 ألف شخص

رئيس التحرير مستمعًا لشرح عن “الرابطة”

ارتفاع نسبة رضا مرتادي “الطوارئ” 
بـ“السلمانية” 80 %

يتردد عليها 1300 مريض يومياً... دراسة:

دراســـة  آخـــر  نتائـــج  أكـــدت 
دائـــرة  مرتـــادي  رضـــا  لقيـــاس 
بمجمـــع  والطـــوارئ  الحـــوادث 
الســـلمانية الطبي ارتفاع نســـبة 
الرضـــا بنحـــو 80 %، وذلـــك في 
والمشـــاريع  التحديثـــات  ظـــل 
التطويرية التي تم تنفيذها في 
اآلونة األخيـــرة؛ بهدف االرتقاء 
المقدمـــة  الصحيـــة  بالرعايـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيميـــن 
مملكـــة  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 

البحرين.

وتعد دائرة الحوادث والطوارئ 
بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي أحد 
بالمستشـــفيات  التميـــز  مراكـــز 
تحظـــى  والتـــي  الحكوميـــة، 
باهتمـــاٍم بالـــٍغ وأولويـــة قصـــوى 
ضمـــن الخطـــط االســـتراتيجية؛ 
نظرًا لدورها المحوري في تلبية 
للمرضـــى  الطبيـــة  االحتياجـــات 
الذيـــن يصل عددهـــم إلى 1300 

مريض في اليوم.
ونظرًا لهـــذه األهميـــة المتزايدة 
الدائـــرة  بهـــا هـــذه  التـــي تمتـــاز 

الطبيـــة، فقـــد تعددت المشـــاريع 
والمبادرات الهادفة إلى االرتقاء 
بالخدمـــات المقدمـــة فيهـــا على 
مختلف األصعدة، وُيعّد مشروع 
توســـعة مبنـــى دائـــرة الحوادث 
والطـــوارئ المشـــروع األبرز في 
الوقت الحالي، والذي سيســـاهم 
فـــي رفـــع الطاقـــة االســـتيعابية 
مـــن 80 ســـريرا حاليـــًا إلـــى 123 
توســـعة  عبـــر  وذلـــك  ســـرير، 
طـــوارئ البالغيـــن بتخصيـــص 5 
و8  المرضـــى،  لتصنيـــف  غـــرف 

غيـــر  الحـــاالت  لمعاينـــة  غـــرف 
المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
اإلنعـــاش،  قســـم  توســـعة  مـــع 
طـــوارئ  فصـــل  إلـــى  باإلضافـــة 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة 
إنعـــاش خاصـــة، مـــع تخصيـــص 
المرضـــى،  لتصنيـــف  غرفـــة 
وغرفـــة لمعاينـــة الحـــاالت غيـــر 
جانـــب  إلـــى  هـــذا  المســـتعجلة، 
توســـعة منطقة انتظار المرضى 
ومرافقـــا،  مريضـــا   123 لتســـع 

وإنشاء صيدلية جديدة.

المنامة - وزارة الصحة

%80
نسبة رضا مرتادي

دائرة الحوادث والطوارئ
بمجمع السلمانية الطبي

1,300
مريض في اليوم

46
طبيب في

دائرة الحوادث والطوارئ

14
طبيب منهم
في كل نوبة

100+
طبیب مناوب 
من تخصصات

مختلفة

11
طبيب متدرب

1 2 3 4 5 6

تنفيذ حزمة مشاريع
تطويرية وامتيازات

للكوادر الطبية

مروة أحمد | تصوير: رسول الحجيري

عهدية السيد جالل مجيد محمد أحمدي

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  تـــرأس 
التشـــاوري  االجتمـــاع  العصفـــور 
األســـبوعي للمســـؤولين بالمحافظـــة، 
الـــذي أوضـــح خاللـــه أن المحافظـــة 
تواصـــل جهودهـــا للعمل علـــى تنفيذ 
برنامـــج العقوبات البديلـــة وتطويره 
بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ 
األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة بوزارة 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  الداخليـــة، 
االجتماعيـــة، من خـــالل إيجاد فرص 
عمل للمحكوميـــن بالعقوبات البديلة 
قدراتهـــم  تطويـــر  فـــي  للمســـاهمة 
تحمـــل  فـــي  حقوقهـــم  وإكســـابهم 

واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية.
وخـــالل االجتماع، تم مناقشـــة خطة 
تنظيـــم المعســـكر الشـــبابي الصيفـــي 
والـــذي ســـيقام تحـــت شـــعار )وطـــن 

ومليكنـــا يجمعنـــا(، وأبـــرز الفعاليـــات 
الـــذي ســـيتضمنها والتـــي  والبرامـــج 
ستســـهم فـــي تفعيـــل خطـــة االنتماء 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة )بحريننا(، 
التـــي  البرامـــج  علـــى  التركيـــز  مـــع 
ترفـــع الوعـــي لـــدى المشـــاركين فـــي 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  مكافحـــة 
والتنمر اإللكتروني. مع اإلشـــارة إلى 
أنـــه ســـيتم تخصيـــص برنامج خاص 

للمصابيـــن بطيـــف التوحـــد بالتعاون 
مع جمعيـــة التوحدين البحرينية بعد 
النجـــاح الـــذي تحقـــق للمحافظة في 
هذا الجانب خالل األعوام الماضية.

وتـــم خـــالل االجتماع التنســـيق على 
تنفيـــذ مســـابقة الرابـــح األكبـــر للعام 
الثانـــي علـــى التوالـــي تحـــت شـــعار 
)الرابـــح األكبـــر فـــي صيـــف البحرين( 
بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة.

ترسيخ المواطنة ومكافحة التنمر اإللكتروني... العصفور:

فرص عمل للمحكومين بالعقوبات البديلة
المنامة- وزارة الداخلية

تحـــت رعاية محافـــظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
محاضـــرة  العاصمـــة  محافظـــة  نظمـــت 
توعوية بمناســـبة اليوم العالمي لالمتناع 
عن التبـــغ والتدخين، بالتعـــاون مع إدارة 
الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعيـــة بوزارة 
الداخلية، بمشـــاركة منتســـبي المحافظة 

وعدد من موظفي الجهات الحكومية.
عبدالرحمـــن  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وقـــال 
آل خليفـــة، فـــي تصريـــح علـــى هامـــش 
الفعاليـــة: “إن تنظيـــم محافظـــة العاصمة 
لهـــذه المحاضـــرة يأتي في إطـــار حرصها 
علـــى إحيـــاء المناســـبات العالميـــة التـــي 
المجتمعـــي  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  تصـــب 
ونشر المفاهيم الصحية السليمة، ولدعم 
الجهـــود المحلية والدوليـــة الرامية للحد 
مـــن اســـتهالك التبغ لما يشـــكله من مضار 

علـــى الصحة العامـــة لألفـــراد”، معربًا عن 
شـــكره وتقديـــره للمحاضريـــن علـــى مـــا 

قدموه من معلومات توعوية قيمة.
وخـــالل المحاضرة، قدم مســـؤول عيادة 
مكافحـــة التبغ بـــإدارة الشـــؤون الصحية 
صالـــح  الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
عبدالوهاب عرضًا حول مخاطر التدخين 
يســـببها  أن  يمكـــن  التـــي  واألمـــراض 
للمدخنيـــن، والطرق الحديثـــة والمبتكرة 

لإلقـــالع عنـــه، فيمـــا تطرقـــت مســـؤولة 
فـــي  عاشـــور  لولـــوة  الصحـــي  التثقيـــف 
محاضرتها إلى أســـاليب التغذية السليمة 
الســـليم،  الجســـم  بنـــاء  فـــي  وأهميتهـــا 
باإلضافـــة إلى طرق تعزيـــز أنماط الحياة 

الصحية.
وفـــي ختـــام الفعالية، كـــرم نائب محافظ 
محافظة العاصمة  حسن عبدهللا المدني 

المحاضرين.

راشد بن عبدالرحمن: تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع

“العاصمة” تنظم محاضرة عن مخاطر التدخين
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باهتمـــاٍم بالـــٍغ وأولويـــة قصـــوى 
ضمـــن الخطـــط االســـتراتيجية؛ 
نظرًا لدورها المحوري في تلبية 
للمرضـــى  الطبيـــة  االحتياجـــات 
الذيـــن يصل عددهـــم إلى 1300 

مريض في اليوم.
ونظرًا لهـــذه األهميـــة المتزايدة 
الدائـــرة  بهـــا هـــذه  التـــي تمتـــاز 

الطبيـــة، فقـــد تعددت المشـــاريع 
والمبادرات الهادفة إلى االرتقاء 
بالخدمـــات المقدمـــة فيهـــا على 
مختلف األصعدة، وُيعّد مشروع 
توســـعة مبنـــى دائـــرة الحوادث 
والطـــوارئ المشـــروع األبرز في 
الوقت الحالي، والذي سيســـاهم 
فـــي رفـــع الطاقـــة االســـتيعابية 
مـــن 80 ســـريرا حاليـــًا إلـــى 123 
توســـعة  عبـــر  وذلـــك  ســـرير، 
طـــوارئ البالغيـــن بتخصيـــص 5 
و8  المرضـــى،  لتصنيـــف  غـــرف 

غيـــر  الحـــاالت  لمعاينـــة  غـــرف 
المستعجلة، و3 غرف للمعالجة، 
اإلنعـــاش،  قســـم  توســـعة  مـــع 
طـــوارئ  فصـــل  إلـــى  باإلضافـــة 
األطفال بمدخٍل منفصل، وغرفة 
إنعـــاش خاصـــة، مـــع تخصيـــص 
المرضـــى،  لتصنيـــف  غرفـــة 
وغرفـــة لمعاينـــة الحـــاالت غيـــر 
جانـــب  إلـــى  هـــذا  المســـتعجلة، 
توســـعة منطقة انتظار المرضى 
ومرافقـــا،  مريضـــا   123 لتســـع 

وإنشاء صيدلية جديدة.

المنامة - وزارة الصحة
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المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  تـــرأس 
التشـــاوري  االجتمـــاع  العصفـــور 
األســـبوعي للمســـؤولين بالمحافظـــة، 
الـــذي أوضـــح خاللـــه أن المحافظـــة 
تواصـــل جهودهـــا للعمل علـــى تنفيذ 
برنامـــج العقوبات البديلـــة وتطويره 
بالتعـــاون مـــع اإلدارة العامـــة لتنفيـــذ 
األحـــكام والعقوبـــات البديلـــة بوزارة 
والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  الداخليـــة، 
االجتماعيـــة، من خـــالل إيجاد فرص 
عمل للمحكوميـــن بالعقوبات البديلة 
قدراتهـــم  تطويـــر  فـــي  للمســـاهمة 
تحمـــل  فـــي  حقوقهـــم  وإكســـابهم 

واجباتهم ومسئولياتهم الوطنية.
وخـــالل االجتماع، تم مناقشـــة خطة 
تنظيـــم المعســـكر الشـــبابي الصيفـــي 
والـــذي ســـيقام تحـــت شـــعار )وطـــن 

ومليكنـــا يجمعنـــا(، وأبـــرز الفعاليـــات 
الـــذي ســـيتضمنها والتـــي  والبرامـــج 
ستســـهم فـــي تفعيـــل خطـــة االنتماء 
وترســـيخ قيـــم المواطنـــة )بحريننا(، 
التـــي  البرامـــج  علـــى  التركيـــز  مـــع 
ترفـــع الوعـــي لـــدى المشـــاركين فـــي 
اإللكترونيـــة  الجرائـــم  مكافحـــة 
والتنمر اإللكتروني. مع اإلشـــارة إلى 
أنـــه ســـيتم تخصيـــص برنامج خاص 

للمصابيـــن بطيـــف التوحـــد بالتعاون 
مع جمعيـــة التوحدين البحرينية بعد 
النجـــاح الـــذي تحقـــق للمحافظة في 
هذا الجانب خالل األعوام الماضية.

وتـــم خـــالل االجتماع التنســـيق على 
تنفيـــذ مســـابقة الرابـــح األكبـــر للعام 
الثانـــي علـــى التوالـــي تحـــت شـــعار 
)الرابـــح األكبـــر فـــي صيـــف البحرين( 
بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة.

ترسيخ المواطنة ومكافحة التنمر اإللكتروني... العصفور:

فرص عمل للمحكومين بالعقوبات البديلة
المنامة- وزارة الداخلية

تحـــت رعاية محافـــظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
محاضـــرة  العاصمـــة  محافظـــة  نظمـــت 
توعوية بمناســـبة اليوم العالمي لالمتناع 
عن التبـــغ والتدخين، بالتعـــاون مع إدارة 
الشـــؤون الصحيـــة واالجتماعيـــة بوزارة 
الداخلية، بمشـــاركة منتســـبي المحافظة 

وعدد من موظفي الجهات الحكومية.
عبدالرحمـــن  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وقـــال 
آل خليفـــة، فـــي تصريـــح علـــى هامـــش 
الفعاليـــة: “إن تنظيـــم محافظـــة العاصمة 
لهـــذه المحاضـــرة يأتي في إطـــار حرصها 
علـــى إحيـــاء المناســـبات العالميـــة التـــي 
المجتمعـــي  الوعـــي  تعزيـــز  فـــي  تصـــب 
ونشر المفاهيم الصحية السليمة، ولدعم 
الجهـــود المحلية والدوليـــة الرامية للحد 
مـــن اســـتهالك التبغ لما يشـــكله من مضار 

علـــى الصحة العامـــة لألفـــراد”، معربًا عن 
شـــكره وتقديـــره للمحاضريـــن علـــى مـــا 

قدموه من معلومات توعوية قيمة.
وخـــالل المحاضرة، قدم مســـؤول عيادة 
مكافحـــة التبغ بـــإدارة الشـــؤون الصحية 
صالـــح  الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
عبدالوهاب عرضًا حول مخاطر التدخين 
يســـببها  أن  يمكـــن  التـــي  واألمـــراض 
للمدخنيـــن، والطرق الحديثـــة والمبتكرة 

لإلقـــالع عنـــه، فيمـــا تطرقـــت مســـؤولة 
فـــي  عاشـــور  لولـــوة  الصحـــي  التثقيـــف 
محاضرتها إلى أســـاليب التغذية السليمة 
الســـليم،  الجســـم  بنـــاء  فـــي  وأهميتهـــا 
باإلضافـــة إلى طرق تعزيـــز أنماط الحياة 

الصحية.
وفـــي ختـــام الفعالية، كـــرم نائب محافظ 
محافظة العاصمة  حسن عبدهللا المدني 

المحاضرين.

راشد بن عبدالرحمن: تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع

“العاصمة” تنظم محاضرة عن مخاطر التدخين
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