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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

Link
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التدريبية  الـــدورة  وتضمنت 
ــراء  الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــمـــدربـــة إســ
حميد مدرب تطوير الموظفين 
على  الحكومية  بالمستشفيات 
ــلـــمـــي وعــــمــــلــــي ووفـــــق  جــــانــــب عـ
ــة مــــســــتــــويــــات، مــســتــعــيــنــة  ثــــاثــ
بـــمـــنـــاهـــج مــخــتــلــفــة ونـــشـــاطـــات 
تـــدريـــبـــيـــة عـــمـــلـــيـــة لــلــمــســاعــدة 
واالســتــفــادة  الــروتــيــن  كسر  على 
العملية  الــمــهــام  لتطوير  منها 
تعاملهم  وســهــولــة  لــلــمــوظــفــيــن 
في  يسهم  مما  المراجعين،  مع 
التي  الــخــدمــات  وتــطــويــر  تعزيز 
يـــقـــدمـــهـــا مـــجـــمـــع الــســلــمــانــيــة 

الطبي. 
الــــدورة عــلــى تطوير  وركــــزت 
المهارات المتقدمة في التعامل 
ــــع الـــشـــخـــصـــيـــات الــمــخــتــلــفــة  مـ

مـــن الــمــوظــفــيــن والــمــراجــعــيــن 
ولغة  الفعالة  التواصل  ومهارات 
الــنــجــاح في  واســاســيــات  الجسد 
تطوير عملية خدمة المراجعين 
وتــعــزيــز  الـــذاتـــي  االداء  وتــقــيــيــم 
ــوالء الـــوظـــيـــفـــي فــــي مــحــيــط  ــ ــ الـ
الــعــمــل، وتــضــمــنــت هـــذه الــــدورة 
ــة  ــيــ تـــــــحـــــــديـــــــد نـــــــمـــــــط شــــخــــصــ
الـــمـــوظـــفـــيـــن والـــمـــشـــاكـــل الــتــي 
وتحسين  الــقــســم  مــنــهــا  يــعــانــي 
خدمة  وتــحــديــات  عملهم  بــيــئــة 
السلمانية  بمجمع  المراجعين 

الطبي.
التنفيذي  الرئيس  أن  يذكر 
دشن  الحكومية  للمستشفيات 
وتطوير  )تدريب  برنامج  مؤخرا 
مــنــتــســبــي مـــجـــمـــع الــســلــمــانــيــة 
الـــطـــبـــي( صــمــمــه قــســم تــطــويــر 

ــن بــالــمــســتــشــفــيــات  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ الـ
الـــحـــكـــومـــيـــة وفـــــــق مــنــهــجــيــات 
حديثة ومبتكرة، وباالرتكاز على 
متمثلة  أســـاســـيـــة  ركـــائـــز  ثــــاث 
والسلوك  العاطفي،  الــذكــاء  في 
التنظيمي  التنظيمي، وااللتزام 
، ويــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــــورش 
ــاءات الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الــتــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ والـ
الــمــحــاور  مــن  تــتــنــاول مجموعة 
الفّعال  األداء  كــمــهــارات  الهامة 

وإدارة  الـــعـــالـــيـــة،  ــيــــة  ــتــــاجــ واإلنــ
ــكــــات،  ــشــ ــمــ األزمــــــــــــــات وحــــــــل الــ
باإلضافة  التخطيط،  ومــهــارات 
إلى القيادة وتطوير الذات، التي 
الموظفين  تــدريــب  إلـــى  تــهــدف 
عــــــلــــــى االرتـــــــــــقـــــــــــاء والــــــتــــــطــــــور 
الـــمـــســـتـــدام، وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم 
والتقنية،  والعملية  الشخصية 
مــع تــعــزيــز االتــصــال والــتــواصــل 
الــفــّعــال لــديــهــم بــمــا يــســهــم في 

التطوير  خــطــط  فــي  إدمــاجــهــم 
اإلستراتيجية. 

ــامــــج عــلــى  ــرنــ ــبــ ــتـــمـــد الــ ــعـ ويـ
مجموعة من منهجيات التدريب 
الحديثة في البرنامج كالتدريب 
بالتوجيه،  والتدريب  التفاعلي، 
ــســــي،  ــؤســ ــمــ و)الـــــكـــــوتـــــشـــــنـــــج( الــ
بهدف  وذلك  باللعب،  والتدريب 
الُمقدمة  الـــورش  فاعلية  زيـــادة 
وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

العدد )16186( - السنة السابعة واألربعون – األحد 18 ذو الحجة 1443هـ - 17 يوليو 2022م12

لرفع الأداء والإنتاجية وفق منهجيات حديثة ومبتكرة

الم�ست�س�فيات الحكومي�ة ت�درب موظف�ي ال�س�جالت والمواعي�د 

} تدريب موظفي السجات والمواعيد في السلمانية.

كتبت: فاطمة علي

تطوير  فــي  متقدمة  دورة  الحكومية  المستشفيات  نظمت 
ــة الــمــراجــعــيــن  ــة الـــمـــراجـــعـــيـــن لــمــوظــفــي خـــدمـ مــــهــــارات خـــدمـ
والسجات الصحية والمواعيد بمجمع السلمانية الطبي، وذلك 
الــدورة  تأتي  فيما  بالسلمانية،  المستمر  للتدريب  كانو  بمبنى 
ضمن برنامج المستشفيات الحكومية لتدريب وتطوير منتسبي 
السلمانية لرفع األداء واإلنتاجية بما يعزز من تقديم خدمات 

صحية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية للمستفيدين.

ــت رعــــــايــــــة وحــــــضــــــور د.  ــحــ تــ
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
لمجلس  العام  األمين  آل خليفة 
ــائــــب رئــيــس  الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي نــ
التعليم  مــجــلــس  أمـــنـــاء  مــجــلــس 
العالي تنظم الجامعة الخليجية 
كلية  تــدشــيــن  بمناسبة  احــتــفــااًل 
االتــصــال وتــقــنــيــات اإلعــــام التي 
تعد األولى من نوعها في مملكة 
القانون  لكلية  إضــافــة  البحرين 
وذلـــك يـــوم غــد اإلثــنــيــن فــي مقر 
وتــكــّرم  ســنــد،  بمنطقة  الــجــامــعــة 
الــجــامــعــة بــهــذه الــمــنــاســبــة عـــددًا 
مــــن الــصــحــفــيــيــن واإلعـــامـــيـــيـــن 
التواصل  والــمــؤثــريــن فــي وســائــل 
الذين  والقانونيين  االجــتــمــاعــي 

قدموا مساهمات كل في مهنته.
وقـــــــــالـــــــــت رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــجــامــعــة  إدارة  ومــجــلــس  ــنـــاء  أمـ
ــورة مـــنـــى بــنــت  ــتــ ــدكــ األســـــتـــــاذة الــ
هاتين  تدشين  إن  الــزيــانــي  راشـــد 
الكليتين الجديدتين يأتي ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة لــلــتــطــويــر 
والتحديث في البرامج التعليمية 
ــاشـــى مــع  ــمـ ــتـ بـــالـــجـــامـــعـــة بــــمــــا يـ
توجيهات مجلس التعليم العالي 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030.
الدكتورة  األســتــاذة  واعــتــبــرت 
ــد الـــزيـــانـــي ذلـــك  ــ مـــنـــى بـــنـــت راشــ
يصب في اتجاه توجهات وأهداف 
تمتين  إلى  تسعى  التي  الجامعة 
جودة  وتعزيز  التعليمية  العملية 
البرامج، وصقل مهارات الطاب، 
بما  التعليمي  بالواقع  والنهوض 
يـــحـــتـــاج الـــيـــه ســـــوق الـــعـــمـــل مــن 

برامج وتخصصات.
ــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس  مـــ
الـــجـــامـــعـــة الـــبـــروفـــيـــســـور مــهــنــد 
الجامعة  مــبــادرة  إن  المشهداني 
كــلــيــة  أول  بـــإنـــشـــاء  الــخــلــيــجــيــة 
متخصصة لإلعام تحت مسمى 
اإلعــام،  وتقنيات  االتــصــال  كلية 
وكلية للقانون معنية ببرامج ذات 

واألعمال  العقارات  بمجال  صلة 
تعتبر  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــم  ــرائـ ــجـ والـ
خـــطـــوة مــهــمــة ضــمــن الــتــطــورات 
قطاعات  تشهدها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
اإلعـــــــــام واالتــــــصــــــال وتـــقـــنـــيـــاتـــه 
واألعــمــال  والــعــقــارات  المختلفة، 
مشيرًا  المعلومات،  وتكنولوجيا 
تنويع  على  الجامعة  حــرص  إلــى 
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  مــــبــــادراتــــهــــا بــــمــ

توجهات المملكة المستقبلية.
وأشــــــــار الـــبـــروفـــيـــســـور مــهــنــد 
مــــبــــادرات  أن  إلـــــى  الـــمـــشـــهـــدانـــي 
الــبــرامــج األكــاديــمــيــة بــالــجــامــعــة 
الــخــلــيــجــيــة فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا، 
وتــــراعــــي الـــحـــاجـــات الــمــخــتــلــفــة 
ــارات ذات  ــهــ ــن مــ لـــســـوق الــعــمــل مـ
صـــلـــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
ــا الــمــخــتــلــفــة، وتـــوفـــر  ــهـ ــوراتـ وتـــطـ
ــارات وظــيــفــيــة  ــ ــيـ ــ لــلــخــريــجــيــن خـ
الــمــجــاالت ذات الصلة  فــي  أوســـع 

بهذه التخصصات الجديدة.
رئــيــس الجامعة  نــائــب  وشـــدد 
هــشــام  د.  األكـــاديـــمـــيـــة  ــؤون  ــشـ ــلـ لـ
المهم  الــــدور  الــمــرصــفــاوي عــلــى 
األكاديمية  الــبــرامــج  تلعبه  الــذي 
بما  وتطويره،  المجتمع  رفــد  في 
ــة ذات  ــامـ ــعـ الـ ــات  ــهـ ــتـــوجـ الـ يــقــنــن 

الــصــلــة بــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، ومــا 
يحتاجه سوق العمل من مهارات 

وتخصصات مختلفة.
المرصفاوي  هشام  د.  وأشـــار 
تــدشــيــن كــلــيــة االتـــصـــال  إلــــى أن 
القانون  وكلية  اإلعـــام  وتقنيات 
يصب في إطار توجهات الجامعة 
ورفد  المجتمع  لخدمة  الساعية 
مجال  في  المملكة  استراتيجية 
والتدريب،  العالي  التعليم  جــودة 
الخليجية  الــجــامــعــة  أن  مــعــتــبــرًا 
ــتـــمـــع  ــل مـــــــن الـــمـــجـ ــ ــيــ ــ جـــــــــزء أصــ

البحريني.
ــال الــقــائــم بــأعــمــال عميد  وقـ
وتــقــنــيــات اإلعـــام  االتــصــال  كلية 
ــوم اإلداريـــــــــة  ــلــ ــعــ ــلـــيـــة الــ عـــمـــيـــد كـ
إن  بـــــــدران  شـــريـــف  د.  ــيـــة  ــالـ والـــمـ
وتــقــنــيــات اإلعـــام  االتــصــال  كلية 
إعــام في مملكة  كلية  أول  تعتبر 
الــبــحــريــن، وهـــي تــســعــى إلـــى رفــد 
ــادرة  الــمــمــلــكــة بـــكـــوادر إعــامــيــة قـ
تكنولوجيا  تطبيق  مــواكــبــة  على 
ــتـــحـــديـــات  اإلعــــــــــــام، وتــــرتــــقــــي لـ
البحريني  المجتمع  وطموحات 
والـــخـــلـــيـــجـــي والــــــدولــــــي، وقـــــــادرة 
العمل  ســـوق  فــي  المنافسة  عــلــى 
التنمية  فــي  الفعالة  والــمــشــاركــة 

المستدامة في المملكة.
وأضــاف د. شريف بــدران إلى 
طموحة  خطة  الجامعة  لــدى  أن 
الســتــضــافــة بــرامــج مــع جــامــعــات 
ــة فــــــي مـــــــســـــــارات إعــــــام  ــيــ ــبــ ــنــ أجــ
الكلية  أن  إلى  مشيرًا  المختلفة، 
ــام  ــ ــدة تـــضـــم قـــســـم اإلعــ ــديــ ــجــ الــ
والــعــاقــات الــعــامــة والــــذي يقدم 
وماجستير  بكالوريوس  برنامجي 
اإلعـــــــــــــام، وقـــــســـــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
اإلعـــام والــتــســويــق والـــذي سوف 
والتسويق  اإلعــان  برنامج  يقدم 
أن حصلت  بــعــد  ــــك  وذلـ الــرقــمــي 
الجامعة الخليجية على موافقة 
البريطانية  نورثهامبتون  جامعة 
اســتــضــافــتــه، وهـــو اآلن قيد  عــلــى 

والموافقة  االســتــكــمــال  إجــــراءات 
في  الــعــالــي  التعليم  مجلس  مــن 

مملكة البحرين.
ــح الــقــائــم  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أوضــ
د.  الــقــانــون  كلية  عميد  بــأعــمــال 
كــلــيــة  ــج  ــرامــ بــ أن  فــــــراس مــحــمــد 
مــســارات  ثــاثــة  الــقــانــون تتضمن 
ــار  ــ ــسـ ــ ــار األعــــــــمــــــــال ومـ ــ ــســ ــ ــي مــ ــ ــ هـ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات ومــســار 
ــى أن هــذه  الـــعـــقـــارات، مــشــيــرًا إلــ
الـــمـــســـارات فـــي الــبــرنــامــج تــوســع 
مــن الــفــرص الــوظــيــفــيــة، إذ بــداًل 
عـــن مـــجـــال الــمــحــامــاة والــنــيــابــة 
ــارات فــقــط،  ــشــ ــتــ والـــقـــضـــاء واالســ
تــضــاف مــجــاالت جــديــدة لتشمل 
ــــرى في  مــؤســســات وقـــطـــاعـــات أخـ
ــارات وتــكــنــولــوجــيــا  ــقــ ــعــ مـــجـــال الــ

المعلومات واألعمال.
إن  مــحــمــد  فــــــراس  د.  وقــــــال 
الهدف من تأسيس هذه المسارات 
هو  للقانون  جــديــدة  كلية  ضمن 
مــســاهــمــة الــجــامــعــة الــخــلــيــجــيــة 
ضمن رؤية البحرين االقتصادية، 
بـــمـــا يـــحـــتـــاج الـــيـــه ســـــوق الــعــمــل 

تكنولوجيا  قــطــاعــات  فــي  خــاصــة 
تطورات  يشهد  الــذي  المعلومات 
األعمال  وقطاع  وعميقة،  واسعة 

المتنامي، وقطاع العقارات.
الجامعة  أن  بالذكر  الجدير 
الخليجية حاصلة على االعتماد 
ــع بــرامــجــهــا  ــيـ ــمـ ــســـي وجـ ــؤسـ ــمـ الـ
الــثــقــة مـــن هيئة  حــاصــلــة عــلــى 
ــدريـــب، كما  ــتـ جــــودة الــتــعــلــيــم والـ
افــتــتــحــت خــــال الـــعـــام الــمــاضــي 
ــل فــي  ــيـ ــســـجـ ــتـ ــول والـ ــبــ ــقــ بــــــاب الــ
برامج أكاديمية جديدة بالتعاون 
ــة نــــورثــــهــــامــــبــــتــــون  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ مـــــــع جـ
في  وذلــــك  الــمــتــحــدة،  بالمملكة 
بكالوريوس »الهندسة الكهربائية 
واإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة« و»الــــهــــنــــدســــة 
الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة«، مـــمـــا ســيــمــكــن 
الـــطـــالـــب فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــادة من  ــهـ ــن الـــحـــصـــول عــلــى شـ مـ
جــامــعــة مــرمــوقــة فـــي بــريــطــانــيــا 
ــام تــعــلــيــم بــطــابــع  ــنـــظـ إضــــافــــة لـ
من  مشتركين  وأساتذة  بريطاني 
والجامعة  نورثهامبتون  جامعة 

الخليجية. 

تحت رعاية الأمين العام لـ»التعليم العالي«

»ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة« ت���ح���ت���ف���ل ب����اف����ت����ت����اح ك��ل��ي��ة
ال��ب��ح��ري��ن ف����ي  اإع�������ام  ك��ل��ي��ة  واأول  ال���ق���ان���ون 

} د. الشيخة رنا آل خليفة.

آدم محمد  الشيخ  أشــاد 
الشعب  مجلس  رئــيــس  نـــور 
ــة الـــــصـــــومـــــال  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بـ
الــــــفــــــيــــــدرالــــــيــــــة، بــــالــــدعــــم 
ــنــــمــــوي الـــكـــبـــيـــر الـــــذي  ــتــ الــ
يــــقــــدمــــه حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ
الباد المعظم، إلى الشعب 
الــــصــــومــــالــــي، حــــرصــــا مــن 
مسيرة  تعزيز  على  جالته 
والتنمية  والتطوير  البناء 
جمهورية  فــي  الــمــســتــدامــة 
الــــــصــــــومــــــال، وبـــــمـــــا يـــعـــود 
بالخير والنفع على الشعب 
هذا  في  مشيرًا  الصومالي، 
ــى الـــعـــديـــد مــن  ــ ــيـــاق إلـ الـــسـ
التي  التنموية  المشروعات 
وجـــــه جـــالـــتـــه بــتــنــفــيــذهــا، 
مملكة  مجمع  رأسها  وعلى 

ــن الــــعــــلــــمــــي فـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
يشمل  والــــــذي  الـــصـــومـــال، 
الوطنية،  الصومال  جامعة 
ــي إطــــــــار اهـــتـــمـــام  ــ وذلــــــــك فـ
ــم الـــمـــســـيـــرة  ــدعــ ــه بــ ــتـ ــالـ جـ
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي جــمــهــوريــة 
الـــــصـــــومـــــال، وغــــيــــرهــــا مــن 
ــة  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــــــمــــــشــــــاريــــــع الــ

األخرى.
جــاء ذلــك خــال اللقاء 
ــادل بن  ــذي جــمــع بــيــن عــ الــ
ــبــــدالــــرحــــمــــن الـــعـــســـومـــي  عــ
ــان الــعــربــي  ــرلـــمـ ــبـ رئـــيـــس الـ
والشيخ آدم محمد نور رئيس 
بجمهورية  الشعب  مجلس 
ــة،  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــال الــ ــ ــومـ ــ ــصـ ــ الـ
ــث الــــجــــانــــبــــان  ــ ــحـ ــ ــث بـ ــ ــيـ ــ حـ
ســبــل تــعــزيــز الــعــاقــات بين 
ومجلس  الــعــربــي  البرلمان 
الــصــومــالــي، وسبل  الــشــعــب 

تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــلــصــومــال 
عــقــب اكــتــمــال االنــتــخــابــات 
ــــي جــــرت  ــتـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـ

مؤخرًا.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــه، 
ــن »الــعــســومــي« الــجــهــود  ثــمَّ
اإلنــســانــيــة الــحــثــيــثــة الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا حـــضـــرة صــاحــب 
الــــــجــــــالــــــة مـــــلـــــك الـــــبـــــاد 
الــمــعــظــم، لــتــقــديــم الــدعــم 
والـــدول  للشعوب  اإلنــســانــي 
ــانــــي مـــــن أزمـــــــات  ــعــ الــــتــــي تــ
وظــــــروف مــعــيــشــيــة صــعــبــة، 
ــتــــه  مـــــشـــــيـــــدا بــــــــــــدور جــــالــ
ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ فــــــي تــــقــــديــــم الــ
لــجــمــهــوريــة الــصــومــال، من 
خال العديد من المشاريع 
التي  والتنموية  اإلنسانية 
تخدم مختلف فئات الشعب 

الصومالي.

خالل لقائه رئي�س البرلمان العربي

رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�����ص��ع��ب ال�����ص��وم��ال��ي 
ي�������ص���ي���د ب�����دع�����م ج�����ال�����ة ال���م���ل���ك

تـــــــــشـــــــــارك هـــــــالـــــــة رمـــــــــزي 
ــورى،  ــشـ فـــايـــز عــضــو مــجــلــس الـ
العمل  رئــيــس مــجــمــوعــة  نــائــب 
الــبــرلــمــانــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى 
التابعة  والتكنولوجيا  للعلوم 
افتتاح  فــي  الــعــربــي،  للبرلمان 
ــم لــلــمــجــمــوعــة  ــ ــدائــ ــ الـــمـــقـــر الــ
ــان(  ــَمـ ــة )عـ ــيــ بــالــعــاصــمــة األردنــ
رئيس  العسومي  عادل  بحضور 
البرلمان العربي، في الفترة من 
18 إلى 19 يوليو 2022م، وذلك 
ــل الــمــجــمــوعــة  ــمـ لـــمـــنـــاقـــشـــة عـ

خال المرحلة القادمة.
ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ كــــمــــا تـــــهـــــدف الــ
ــة بــــنــــود الــخــطــة  ــاقـــشـ ــنـ إلــــــى مـ
ــل  ــمــ ــعــ االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة لــ
المجموعة، والقائم على تطوير 
مــكــانــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الخطط  تنفيذ  فــي  واالبــتــكــار 
وفق  العربية  بالدول  التنموية 
الدولية،  والمؤشرات  المعايير 
التي تراعي خصوصية الثقافة 
ــاوت مـــعـــدالت  ــ ــفــ ــ ــ ــة، وت ــيــ ــربــ ــعــ الــ

الدخل فيها.

العمل  مــجــمــوعــة  وتــطــمــح 
الــبــرلــمــانــيــة رفــيــعــة الــمــســتــوى 
التابعة  والتكنولوجيا  للعلوم 
لتحقيق  ــربـــي،  ــعـ الـ لــلــبــرلــمــان 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــعــــمــــل الــــعــــربــــي 
ــد  ــيـ ــعـ ــى الـــصـ ــ ــلـ ــ ــرك عـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
ــدم الـــعـــلـــوم  ــقــ ــتــ الــــتــــشــــريــــعــــي لــ
ــيــــا واالبـــــتـــــكـــــار،  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
التغيير  مــن  الــمــزيــد  وتحقيق 
وســد  المنطقة،  فــي  اإليــجــابــي 

الفجوات الرقمية فيها.
ــي الـــمـــجـــمـــوعـــة فــي  ــ ــراعـ ــ وتـ
العربية  الــخــصــوصــيــة  عــمــلــهــا، 
امتاك  فــي  تفاوتها  حيث  مــن 
وإســهــام  والتكنولوجيا  الــعــلــوم 
بــاالبــتــكــار، بحسب  مــواطــنــيــهــا 
التعليمية في اطار  اإلمكانيات 
ــرام الــدســاتــيــر والــقــوانــيــن  ــتـ احـ
ــافـــة لـــكـــل دولــــــة بــحــســب  ــثـــقـ والـ
ــي فــي  ــنــ ــوطــ ــام الــ ــظــ ــنــ تــــطــــور الــ
مــجــال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــور الــنــشــوء  ــواء كـــانـــت فـــي طــ ــ سـ
الــنــظــام  طـــــور  أو  الـــنـــضـــوج  أو 

المكتمل.

ــاركــــون  ــاقــــش الــــمــــشــ ــنــ ــيــ وســ
الزمني  فــي االجــتــمــاع، اإلطــــار 
لــــلــــخــــطــــة االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
ــا ومــــرتــــكــــزاتــــهــــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــويـ ــ ــ وأولـ
المبادئ  عــن  فضا  وأهــدافــهــا، 
الــــــتــــــوجــــــيــــــهــــــيــــــة فـــــــــــي وضـــــــع 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واإلمـــكـــانـــيـــات 
والـــفـــرص، والــخــريــطــة الــعــامــة 
وكذلك  المنهجية،  للعمليات 

مؤشرات اإلداء للخطة. 

العم�ل  مجموع�ة  مق�ر  افتت�اح  ف�ي  �ص�ورية  م�ص�اركة 
البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي

} هالة رمزي.

  أقامت جمعية البحرين لإلنماء والتطوير 
المهاري  التطوير  برنامج  فــي  فعالياتها  أولـــى 
األول والتي كانت بعنوان هندس حياتك. حضر 
البرنامج رئيس الجمعية وأعضاء مجلس اإلدارة 
العمومية باإلضافة  وعدد من أعضاء الجمعية 
إلى عدد من الحضور عن بعد عبر برنامج الزوم.

الــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت بـــعـــنـــوان: 
ــاتـــك« مــــن تـــقـــديـــم الــــمــــدرب عــمــر  ــيـ ــنــــدس حـ »هــ
العيسى، احتوت على إضــاءات حول التخطيط 
عــددًا من  تناولت  كما  الشخصي.  االستراتيجي 
مقومات الخطة الشخصية، مع تسليط الضوء 
على أبـــرز األســبــاب الــتــي تـــؤدي إلــى عــدم نجاح 

التخطيط.
مـــن جــانــبــهــا أكــــدت رئــيــس الــجــمــعــيــة نـــوال 
تأتي لتسليط  ــدورات  الـ أن مثل هــذه  الــدوســري 

المهارية  التنموية  المواضيع  أهم  على  الضوء 
التي من شأنها تنمية المجتمع البحريني بكل 
واإلنماء  التطوير  ولدفع عجلة  وأطيافه،  فئاته 
لمستقبل  الحكيمة  الــقــيــادة  رؤيـــة  مــع  تماشيًا 

مملكة البحرين الواعد.
كما تهدف الجمعية من خال هذا البرنامج 
الــــمــــهــــاري إلـــــى إطــــــاع الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
الفرص  على  المعنية-  الجهات  مع  -بالتنسيق 
الــتــي تــوفــرهــا الــمــتــغــيــرات الــعــالــمــيــة والــتــوعــيــة 
تلك  اغتنام  أجــل  مــن  الشخصي  الـــدور  بأهمية 
الــفــرص. مــع رفــع مستوى الــوعــي الــذاتــي حول 
المواكبة  على  تساعد  التي  والــقــدرات  المهارات 
والتكيف في ظل تلك التغيرات. وبالتالي خلق 
عــلــيــه مملكة  تــعــتــمــد  ــارة  ــهـ كـــفـــاءة ومـ جــيــل ذي 

البحرين في رحلتها نحو الريادة.

} المشاركون في الندوة.

ال���ب���ح���ري���ن ل����اإن����م����اء وال���ت���ط���وي���ر 
ت���ق���ي���م ن��������دوة »ه����ن����د�����س ح���ي���ات���ك«

ضـــــــــمـــــــــن مــــــشــــــاريــــــعــــــهــــــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــاتـ ــمـ ــ الـــــمـــــوســـــمـــــيـــــة وحـ
إحياء  إلــى  الــهــادفــة  الخيرية 
السنة المطهرة نفذت جمعية 
أيام  خــال  الخيرية  المحرق 
عــــيــــد األضــــــحــــــى الــــمــــبــــارك 
لــهــذا الــعــام 1443 هــــــ مــشــروع 
ــم مــن  ــريـ ــم كـ االضــــاحــــي بـــدعـ
جــمــعــيــة الـــشـــارقـــة الــخــيــريــة 
بـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة الشقيقة.
استفاد من هذا المشروع 
مـــن 552 من  أكـــثـــر  الـــمـــبـــارك 

األسر الُمتعففة.
ــذ هـــــذا  ــيــ ــفــ ــنــ وقــــــــــد تـــــــم تــ
المسالخ  أحـــد  فــي  الــمــشــروع 
الــمــعــتــبــرة الــــمــــزودة بــأحــدث 
ــزة ومــــصــــرحــــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ آلــــــيــــــة مـ

مـــن قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة 
ويحتوي على حظائر معاينة 
ما  وكشف  لألضحية  بيطرية 
الــذبــح للتأكد  بــعــد  قــبــل ومـــا 
أعلى  وتطبيق  سامتها  مــن 
مــعــايــيــر الــــجــــودة الــصــحــيــة، 

والشروط الشرعية.
والجدير بالذكر ان لجنة 
لجمعية  التابعة  المساعدات 
ــرق الــــخــــيــــريــــة قـــامـــت  ــحــ ــمــ الــ
بتشكيل فريق عمل لإلشراف 
ــالــــخ  ــســ ــمــ عـــــلـــــى مــــعــــايــــنــــة الــ
ــي  ــ ــاحـ ــ ــلــــى األضـ والــــكــــشــــف عــ
وآلــــيــــة الـــتـــغـــلـــيـــف والـــتـــبـــريـــد 
وفـــــــق الـــمـــعـــايـــيـــر الـــحـــديـــثـــة 
ــي فـــي ســيــارة  ــاحــ ونـــقـــل األضــ
على  لتوزيعها  تمهيدًا  مبردة 

المستفيدين من المشروع.

الأ���ص��اح��ي م�����ص��روع  ت��ن��ف��ذ  ال��خ��ي��ري��ة  ال��م��ح��رق  جمعية 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16186/pdf/1-Supplime/16186.pdf?fixed4796
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302458
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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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10
�ضمن عقود انتفاع متتد لـ25 عاًما

»املالية« تطرح 3 مزايدات ال�ضتثمار اأرا�ٍض حكومية مبن�ضاأت تعليمية

عبا�س ر�ضي:

اأظهرت وثائق ر�ضمية طرح وزارة املالية 

ل�ضتثمار  مزايدات   3 الوطني  والقت�ضاد 

اأرا�ٍس حكومية مملوكة للدولة، منها اأر�ضان 

احلد،  منطقة  يف  وواحدة  الزلق  منطقة  يف 

تعليمية،  موؤ�ض�ضات  لإن�ضاء  خم�ض�ضة 

مدر�ضة  واإحداها  خا�ضتني  جامعتني  تت�ضمن 

خا�ضة.

املطروحة  املزايدات  وثائق  وبح�ضب 

اأر�س  ا�ضتثمار  الأوىل  املزايدة  تت�ضمن 

وت�ضغيل  لإن�ضاء  الزلق  منطقة  يف  حكومية 

األف   63 م�ضاحتها  تتجاوز  خا�ضة  جامعة 

مربع، وم�ضنفة من هيئة التخطيط العمراين 

 ،)SP( خا�ضة  طبيعة  ذات  مل�ضروعات 

للمزايدة  طرحها  من  الوزارة  وت�ضتهدف 

عقد  �ضمن  خا�ضة  جامعة  وت�ضغيل  لإن�ضاء 

انتفاع مدته 25 عاًما. 

ا�ضتثمار  فتت�ضمن  الثانية  املزايدة  اأما 

لإن�ضاء  الزلق  منطقة  يف  حكومية  اأر�س 

تتجاوز  اأر�س  على  خا�ضة  جامعة  وت�ضغيل 

وم�ضنفة  مربع،  مرت  األف   64 م�ضاحتها 

بح�ضب هيئة التخطيط العمراين كم�ضروعات 

ذات طبيعة خا�ضة )SP(، وت�ضتهدف الوزارة 

جامعة  وت�ضغيل  لإن�ضاء  للمزاد  طرحها 

خا�ضة �ضمن عقد انتفاع متتد لـ25 عاًما.

يف  للحكومة  اململوكتان  الأر�ضان  وتقع 

البحرين  مركز  من  بالقرب  الزلق  منطقة 

و�ضاحل  الدولية  البحرين  وحلبة  للمعار�س 

بالج اجلزائر وحممية العرين.

خم�ض�ضة  فهي  الثالثة  املزايدة  اأما 

احلد  منطقة  يف  حكومية  اأر�س  ل�ضتثمار 

مدر�ضة  وت�ضغيل  لإن�ضاء  املحرق  مبحافظة 

األف   23 الأر�س  م�ضاحة  وتتجاوز  خا�ضة، 

التخطيط  هيئة  من  وامل�ضنفة  مربع،  مرت 

 ،)PS( العامة  ومرافق  كخدمات  العمراين 

الوزارة من  اإن�ضاء، وت�ضتهدف  وذلك لغر�س 

طرحها باملزاد اإن�ضاء وت�ضغيل مدر�ضة خا�ضة 

�ضمن عقد انتفاع مدته 25 عاًما.

من  العديد  الأر�س  موقع  ويتو�ضط 

املناطق ال�ضكنية كمدينة �ضرق احلد الإ�ضكانية 

وتقع  اأمواج،  ومدينة  وقاليل  عراد  ومنطقتي 

ي�ضهل  رئي�ضيني  �ضارعني  من  بالقرب  الأر�س 

الو�ضول اإليها ب�ضهولة.

وت�ضتهدف وزارة املالية من طرح مزايدات 

ل�ضتثمار الأرا�ضي احلكومية تعزيز ال�ضراكة 

وتن�ضيط  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني 

وت�ضريع  الأرا�ضي،  وبناء  ال�ضتثمار  حركة 

التنموية للمواطنني واملقيمني  امل�ضاريع  تنفيذ 

التعايف  خطة  �ضمن  اململكة  اأر�س  على 

مطلع  يف  اململكة  اأطلقتها  التي  القت�ضادي 

نوفمرب املا�ضي 2021.

العام  مطلع  املالية  وزارة  واأطلقت 

احلكومية  الأرا�ضي  ل�ضتثمار  من�ضة  اجلاري 

املخ�ض�ضة  احلكومية  الأرا�ضي  ت�ضتعر�س 

للراغبني  بياناتها  جميع  وتتيح  لال�ضتثمار، 

تندرج  اإذ  موحدة،  من�ضة  ا�ضتثمارها عرب  يف 

احلكومية  الأرا�ضي  ل�ضتثمار  املن�ضة  مبادرة 

التجارية  الإجراءات  ت�ضهيل  اأولوية  حتت 

التعايف  خطة  �ضمن  فعاليتها  وزيادة 

الأرا�ضي  ا�ضتثمار  القت�ضادي. ومتكن من�ضة 

ال�ضتثمار  الراغبني يف  امل�ضتثمرين  احلكومية 

مقرتحاتهم  تقدمي  من  احلكومية  الأرا�ضي  يف 

تربطهم  كما  ال�ضتثمارية،  امل�ضاريع  ب�ضاأن 

املناق�ضات  ملجل�س  التابع  الإلكرتوين  بالنظام 

دخول  يف  للراغبني  ميكن  حيث  واملزايدات، 

املطروحة  احلكومية  الأرا�ضي  على  املزايدات 

نظام  طريق  عن  عطاءاتهم  تقدمي  لال�ضتثمار 

املناق�ضات واملزايدات.

ت�ضمل بيع �ضلع رقمية ومادية وحتويل االأموال وتذاكر طريان

343 مليار دوالر خ�ضائر القر�ضنة من عمليات الدفع االإلكرتوين
حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

اإجمايل  اأن  لالأبحاث  �ضركة جونيرب  اأعدته  تقرير  ك�ضف 

عرب  والقر�ضنة  الحتيال  عمليات  عن  الناجمة  اخل�ضائر 

الدفع الإلكرتوين حول العامل �ضيتجاوز الـ343 مليار دولر 

خالل ال�ضنوات اخلم�س املقبلة، لفًتا اإىل اأن قرا�ضنة العامل 

الإلكرتونيون يوا�ضلون البتكار يف اأعمالهم لال�ضتيالء على 

ح�ضابات امل�ضتخدمني عرب ال�ضبكة العنكبوتية.

وقال التقرير اإن اخل�ضائر العاملية املقدرة بفعل عمليات 

و2023   2023 بني  اللكرتوين  الدفع  خالل  من  الحتيال 

تعادل اأكرث من 350% من �ضايف دخل �ضركة »اأبل« العمالقة 

يف 2021.

الدفع  عرب  الحتيال  خل�ضائر  املقدر  املبلغ  باأن  واأ�ضاف 

اأموال  وحتويل  ومادية  رقمية  �ضلع  بيع  ي�ضمل  الإلكرتوين 

وتذاكر طريان.

الإلكرتوين  الحتيال  زيادة خ�ضائر  �ضبب  اأن  اإىل  واأ�ضار 

القرا�ضنة  ابتكار  اإىل  جزئًيا  يعود  الإنرتنت  عرب  والدفع 

واملحتالني يف جمالت عدة، مثل الحتيال يف ال�ضتيالء على 

ح�ضابات رقمية، حيث يتم اخرتاقها وال�ضيطرة عليها، رغم 

ال�ضتخدام الوا�ضع لالإجراءات املتطورة للتحقق من الهوية.

املادية  ال�ضلع  تندرج �ضمن  التي  املعامالت  اأن  واأو�ضح 

�ضتكون اأكرب م�ضدر لعمليات الحتيال عرب الإنرتنت، حيث 

متثل نحو ن�ضف اخل�ضائر املرتاكمة لالحتيال عرب الإنرتنت 

على م�ضتوى العامل خالل ال�ضنوات اخلم�س املقبلة، مرجًحا 

اأن زيادة عمليات الحتيال تلك يف الأ�ضواق النامية والفقرية، 

حيث عادة ما تكون عمليات التحقق من الهوية والعناوين 

مت�ضاهلة. واأكد اأن القرا�ضنة واملحتالني عرب الدفع الإلكرتوين 

ي�ضتهدفون ال�ضلع املادية على وجه التحديد ب�ضبب اإمكانية 

اإعادة بيعها، داعًيا التجار و�ضركات التجزئة الإلكرتونية اإىل 

تبني تدابري قوية ملكافحة الحتيال، مبا فيها م�ضادر متعددة 

للتحقق من الهوية والعنوان واملطابقة لتقليل خماطر حدوث 

القر�ضنة و�ضرقة الأموال عرب الإنرتنت.

اإىل  ال�ضلع  وجتار  التكنولوجيا  �ضركات  التقرير  ودعا 

والقر�ضنة  الحتيال  عمليات  ملنع  ذكية  دفع  حلول  تن�ضيق 

وحماية كل من التجار وامل�ضتهلكني على حد �ضواء وب�ضكل 

اآمن و�ضحيح.

»بيتك البحرين«: متويالت خا�ضة 

لذوي الهمـم بالتعـاون مع »خطوات«

اأعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين 

املوجهة  الرتويجية  حمالته  اأحدث  عن 

ا لأ�ضحاب الهمم وت�ضوهات العظام  خ�ضي�ضً

الع�ضلية،  الع�ضبية  الت�ضوهات  وكذلك 

حيث �ضيمنح البنك عمالءه الراغبني باقتناء 

اأجهزة بديلة من مركز  اأو  اأطراف �ضناعية 

متوافًقا  �ضخ�ضًيا  متويالً  للتاأهيل  خطوات 

اإىل  ي�ضل  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع 

ربح  مبعدل  بحريني  دينار   30،000

منخف�س وفرتة �ضداد ت�ضل اإىل 7 �ضنوات.

فوزية  �ضرحت  املنا�ضبة،  وبهذه 

مركز  لدى  املنتدب  الع�ضو  عبداخلالق، 

اأن  »ي�ضرنا  بقولها:  للتاأهيل  خطوات 

 – الكويتي  التمويل  بيت  مع  نتعاون 

واأجهزة  �ضناعية  اأطراف  لتوفري  البحرين 

بديلة بتكنولوجيا حديثة وبت�ضاميم ثالثية 

دينار   30،000 اإىل  قيمتها  ت�ضل  الأبعاد 

بحريني للعمالء الكرام، ومما ل �ضك فيه اأن 

هذه املبادرة �ضت�ضاهم يف تلبية احتياجات 

وت�ضوهات  الهمم  ذوي  من  الأ�ضخا�س 

العظام وتزويدهم بالأدوات الالزمة لذلك«.

رئي�س  م�ضعل  حامد  قال  جانبه،  ومن 

بيت  يف  لالأفراد  امل�ضرفية  اخلدمات 

»نحن  البحرين:   – الكويتي  التمويل 

التمويلي  العر�س  هذا  بطرح  �ضعداء 

العظام  وت�ضوهات  الهمم  لذوي  اخلا�س 

والذي من �ضاأنه اأن ي�ضاهم بت�ضهيل عملية 

اأجهزة  اأو  �ضناعية  اأطراف  على  ح�ضولهم 

العقبات  تخطي  على  وم�ضاعدتهم  بديلة 

اإىل  ي�ضل  متويل  تقدمي  طريق  عن  املالية 

30،000 دينار بحريني يتوافق مع اأحكام 

منخف�س  ربح  مبعدل  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 

وفرتة �ضداد متتد اإىل 7 �ضنوات، اإذ نتطلع 

مع  والتعاون  املبادرة  هذه  نطاق  لتو�ضيع 

جهات وموؤ�ض�ضات تاأهيلية اأخرى للو�ضول 

ل�ضريحة اأكرب من املجتمع«.

وقد تاأ�ض�س مركز خطوات للتاأهيل عام 

اإعادة  خدمات  بتوفري  يعنى  وهو   2007

برنامج   - املبكر  والتدخل  املكثف،  التاأهيل 

الطفل ال�ضليم، والعالج الطبيعي والوظيفي 

البدين  والعالج  لالأطفال،  النطق  وعالج 

املكثف واإعادة تاأهيل البالغني. كما انخرط 

وزارة  مع  جمتمعية  �ضراكة  يف  املركز 

العمل والتنمية الجتماعية لتاأ�ضي�س مركز 

 ،2008 عام  الإر�ضادي  للتاأهيل  املرتوك 

الأكرث حاجة  الفئات  فئة من  وذلك خلدمة 

للرعاية يف املجتمع البحريني، حيث يعمل 

مركز خطوات للتاأهيل على اإدارة وت�ضغيل 

حتت  الإر�ضادي  للتاأهيل  املرتوك  مركز 

الأفراد  خلدمة  جودة  اأعلى  تقدمي  �ضعار 

ذوي الإعاقة احلركية وال�ضلل الدماغي.

حامد م�صعل

»األبا« ت�ضتحوذ على 51% من القيمة االإجمالية

»بور�ضة البحرين«: 415 األف دينار التداوالت االأ�ضبوعية

املتداولة يف »بور�ضة  الأ�ضهم  بلغت كمية 

البحرين« خالل الأ�ضبوع 979 األًفا و20 �ضهًما 

بقيمة اإجمالية قدرها 415 األًفا و769 ديناًرا 

امل�ضتثمرين  ل�ضالح  الو�ضطاء  نفذها  بحرينًيا، 

من  عمل  يومي  خالل  �ضفقة،   95 خالل  من 

التداول بعد اإجازة عيد الأ�ضحى املبارك.

الأ�ضبوع  هذا  خالل  امل�ضتثمرون  وتداول   

 4 اأ�ضهم  اأ�ضعار  ارتفعت  �ضركـة،   16 اأ�ضهم 

 3 اأ�ضهم  اأ�ضعار  انـخف�ضت  حني  يف  �ضركات، 

باأ�ضعار  ال�ضركات  باقي  واحتفظت  �ضركات، 

اأقفالها ال�ضابق.  وا�ضتحوذ على املركز الأول يف 

الأ�ضا�ضية،  املواد  قطاع  الأ�ضبوع  هذا  تعامالت 

األًفا   213 املتداولة  اأ�ضهمه  قيمة  بلغت  حيث 

و990 ديناًرا بحرينًيا اأو ما ن�ضبته %51.47 

وبكمية  املتداولة  الأ�ضهم  قيمة  اإجمايل  من 

األًفا و400 �ضهم، مت تنفيذها من  قدرها 192 

خالل 20 �ضفقة.

ن�ضيب  من  كانت  فقد  الثانية  املرتبة  اأما   

اأ�ضهمه املتداولة  قطاع املال، حيث بلغت قيمة 

بن�ضبة  بحرينًيا  ديناًرا  و148  األًفا   141

املتداولة  الأ�ضهم  قيمة  اإجمايل  من   %33.95

يف البور�ضة وبكمية قدرها 610 اآلف و852 

�ضهًما، مت تنفيذها من خالل 43 �ضفقة.

جاءت  فقد  ال�ضركات،  م�ضتوى  على  اأما 

من  الأول  الـمركز  يف  )األبا(  البحرين  املنيوم 

األًفا  اأ�ضهمه 213  اإذ بلغت قيمة  القيمة،  حيث 

و990 ديناًرا بحرينًيا وبن�ضبة 51.47% من 

قيمة الأ�ضهم املتداولة وبكمية قدرها 192 األًفا 

و400 �ضهم، مت تنفيذها من خالل 20 �ضفقة.

وجاء يف املركز الثاين البنك الأهلي املتحد 

بحرينًيا  ديناًرا  و45  األًفا   98 قدرها  بقيمة 

املتداولة  الأ�ضهم  قيمة  من   %23.58 وبن�ضبة 

مت  �ضهًما،  و730  األًفا   286 قدرها  وبكمية 

تنفيذها من خالل 13 �ضفقة.

خالل  التداول  معدلت  اإىل  وبالعودة 

اأن  جند  عمل،  يومني  خالل  من  الأ�ضبوع  هذا 

بلغ  املتداولة  الأ�ضهم  لقيمة  اليومي  املتو�ضط 

حني  يف  بحرينًيا،  ديناًرا  و885  اآلف   207

املتداولة  الأ�ضهم  لكمية  اليومي  املتو�ضط  كان 

عدد  متو�ضط  اأما  اأ�ضهم،  و510  األًفا   489

ال�ضفقات خالل هذا الأ�ضبوع فبلغ 48 �ضفقة.
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البطل العاملي منفردي يحّلق بامليدالية الف�ضية يف دورة الألعاب العاملية

منفردي  علي  )العاملي(  البحريني  البطل  �سطر 

املركز  البحرينية، حينما حقق  تاريًخا م�سرًفا للريا�سة 

مناف�سات وزن 77  الف�سية يف  امليدالية  الثاين وخطف 

الألعاب  بدورة  اجلوجيت�سو  ريا�سة  �سمن  كيلوغرام 

بريمينغهام  مدينة  يف  حالًيا  املقامة   2022 العاملية 

بولية األباما الأمريكية وتعي�ش خواتيمها اليوم الأحد.

الدور  �سمن  مباراتني  البداية  يف  منفردي  وخا�ش 

�سيهان  مي�سيل  الكندي  على  الأوىل  يف  فاز  التمهيدي، 

الذي بدوره خ�سر  العامري  الإماراتي حممد  وخ�سر من 

وعلي  املجموعة  عن  اأوًل  الكندي  ليتاأهل  �سيهان،  من 

منفردي ثانًيا وخرج الإماراتي من املناف�سة، ويف ن�سف 

اأدموند  كي  الأمريكي  بالالعب  منفردي  التقى  النهائي 

وفاز عليه بطريقة رائعة، قبل اأن يتواجه يف النهائي مع 

الالعب ال�سرائيلي منرود رايدر وخ�سر اأمامه يف الثواين 

الأخرية.

 

منفردي: كنت اأرغب يف الذهب

اأكد البطل البحريني علي منفردي اأن احل�سول على 

ُيعد  العاملي  املحفل  هذا  يف  للبحرين  الأوىل  امليدالية 

بحد ذاته اجناًزا، مهدًيا ذلك للقيادة الر�سيدة يف مملكة 

البحرين، ول�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل 

الأعلى  املجل�ش  رئي�ش  الن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  ول�سمو  والريا�سة،  لل�سباب 

لل�سباب  الأعلى  املجل�ش  لرئي�ش  الأول  النائب  خليفة 

والريا�سة رئي�ش الهيئة العامة للريا�سة رئي�ش اللجنة 

الأوملبية البحرينية، موؤكًدا اأن كل الجنازات البحرينية 

التي تتحقق يعود الف�سل فيها بعد اهلل �سبحانه وتعاىل 

للدعم واملتابعة احلثيثة من �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

و�سمو ال�سيخ خالد بن حمد.

اأي بطولة فاإنني  واأ�ساف منفردي: »عندما اأخو�ش 

على  احل�سول  عيني  ن�سب  واأ�سع  فقط،  للذهب  اأ�سعى 

امليدالية الذهبية واإهدائها ململكة البحرين التي ت�ستحق 

تقدمي  حاولت  واأنا  اأجلها،  من  جمهود  اأق�سى  بذل  منا 

يف  اأوفق  مل  ولكن  النهائية،  املباراة  يف  لدي  ما  اأف�سل 

وامليدالية  الأول  املركز  على  واحل�سول  الفوز  حتقيق 

الذهبية، ولكن احل�سول على امليدالية الف�سية يعد اأمًرا 

ا، بالذات كون علم البحرين تواجد على من�سة  رائًعا اأي�سً

التتويج«.

الف�سية  امليدالية  على  »ح�سويل  منفردي:  واأ�ساف 

ل يعني نهاية امل�سوار، بل بالعك�ش، هذا الأمر يعطيني 

الدافع لكي اأبذل املزيد من اجلهود يف التدريبات والإعداد 

خالل الفرتة املقبلة لكي اأكون جاهًزا ب�سكل اأكرب واأقوى 

ا  خ�سو�سً ذلك،  على  قادر  واأنا  املناف�سات،  كل  خلو�ش 

يف ظل الدعم الذي تتلقاه ريا�سة اجلوجيت�سو والهتمام 

الكبري بها«.

ت�ضجيع بحريني ملنفردي

يف  املوجودة  البحرينية  البعثة  اأع�ساء  حر�ش 

بريمينغهام على احل�سور يف كل املباريات التي خا�سها 

البطل على منفردي، بداية من الدور التمهيدي وو�سوًل 

البحرينية  الأعالم  اإذ مت رفع  النهائي والنهائي،  لن�سف 

يف ال�سالة املخ�س�سة لريا�سة اجلوجيت�سو.

تعادل الكويت وكوريا اجلنوبية.. وانت�ضار ال�ضعودية يف البطولة الآ�ضيوية لل�ضباب لكرة اليد

الأحمر البحريني يواجه الهند والعيون على التاأهل لكاأ�س العامل
عي�سى عبا�ش:

خطوة واحدة تف�سل منتخبنا الوطني 

بطاقة  احلجز  عن  اليد  لكرة  لل�سباب 

القادمة  العامل  كاأ�ش  بطولة  اإىل  التاأهل 

عندما  وذلك  واليونان،  باأملانيا   2023

الثانية  مباراته  ال�ساب  الأحمر  يخو�ش 

نظريه املنتخب الهندي يف ال�ساعة 6:30 

على �سالة مدينة خليفة الريا�سية مبدينة 

الثانية  اجلولة  مباريات  �سمن  عي�سى، 

الآ�سيوية  بالبطولة  الثانية  املجموعة  من 

يف  لل�سباب،  اليد  لكرة  ع�سرة  ال�سابعة 

حتقيق  عن  منتخبنا  فيها  يبحث  مباراة 

التاأهل  بطاقة  وحجز  الثاين  النت�سار 

ر�سمياً  والتاأهل  النهائي  ن�سف  للدور 

لبطولة كاأ�ش العامل لل�سباب، هذا ويلتقي 

يف ال�ساعة 4:00 م�ساًء املنتخب الياباين 

هي  مباراة  يف  الباك�ستاين  نظريه  مع 

التاأهل  عن  اليابان  فيها  يبحث  الأخرى 

لكاأ�ش العامل.

�سيكون  الوطني  منتخبنا  اأن  ويبدو 

يف طريق مفتوح لتحقيق النت�سار الثاين 

البطولة،  هذه  يف  الأول  الهدف  وحتقيق 

تواجده  وتاأكيد  النهائي  لن�سف  بالتاأهل 

يف  خ�سو�ساً  القادم،  العامل  كاأ�ش  يف 

بينه  بالمكانيات  الوا�سح  الفارق  ظل 

ما يرجح كفة  الهندي، وهو  وبني نظريه 

الأحمر يف حتقيق انت�سار كبري وعري�ش 

على غرار املباراة الأوىل، ومن ثم الرتكيز 

�سدارة  على  املهمة  الثالثة  املباراة  على 

املجموعة اأمام اليابان.

املنتخب  مدرب  يحافظ  اأن  ويتوقع 

الذي  الأ�سلوب  ذات  على  ال�سباع  عادل 

حيث  من  الأوىل،  املباراة  يف  عليه  اعتمد 

بينهم،  الأدوار  وتوزيع  الالعبني  تدوير 

خ�سو�ساً اإذا ما متكن املنتخب من حتقيق 

الأهداف  من  وكبري  مريح  بفارق  التقدم 

�سيتيح  ما  وهو  الأول،  ال�سوط  خالل 

يف  كبرية  اأريحية  الفني  اجلهاز  اأمام 

منهم  وال�ستفادة  الالعبني  جميع  اإ�سراك 

م�سوار  من  الأهم  للمرحلة  لتجهيزهم 

الأحمر يف البطولة.

انت�ضار �ضعودي وتعادل كويتي

والتي  الأم�ش  يوم  مباريات  ويف 

كانت حل�ساب املجموعة الأوىل، فقد متكن 

انت�سار  حتقيق  من  ال�سعودي  املنتخب 

والذي  املجموعة،  �سدارة  به  اعتلى  مهم 

جاء على ح�ساب املنتخب الإيراين بنتيجة 

32/ 28 يف مباراة كانت قوية ومتكافئة 

املنتخب  فيها  جنح  املنتخبني،  بني 

مل�سلحته  النتيجة  ح�سم  من  ال�سعودي 

ال�سوط  وكان  الكاملة،  النقاط  وحتقيق 

ال�سعودية  بتقدم  انتهى  املباراة  الأول من 

بواقع 14/ 13.

ال�سعودي  املنتخب  لعب  وح�سل 

اأف�سل لعب يف  املح�سن على جائزة  علي 

املباراة.

الثانية والتي كانت قمة  املباراة  ويف 

البطولة،  من  الأوىل  اجلولة  مباريات 

وكوريا  الكويت  مواجهة  التعادل  ح�سم 

ومتكافئة  قوية  مباراة  بعد  اجلنوبية، 

التي  الأخرية  الثواين  وحتى  بدايتها  منذ 

من  قريباً  الكويتي  املنتخب  فيها  كان 

حتقيق النت�سار، وانتهت املباراة بنتيجة 

قوية  ب�سورة  املنتخبان  26/ 26، وظهر 

اأكدوا من خاللها رغبتهم يف املناف�سة على 

بطاقتي التاأهل للدور ن�سف النهائي ومن 

ثم البحث عن التواجد يف املباراة النهائية 

للمناف�سة على اللقب، وكان ال�سوط الأول 

قد انتهى مل�سلحة الكويت بواقع 14/ 13.

الكويتي  املنتخب  حار�ش  وح�سل 

لعب  اأف�سل  جائزة  على  اجلعيدي  اأحمد 

التي  الت�سديات  بعد  وذلك  املباراة،  يف 

اأهمها  كان  والتي  املباراة،  خالل  بها  قام 

املنتخب  عليها  التي حت�سل  اجلزاء  رمية 

الكوري اجلنوبي قبل 35 ثانية من نهاية 

املباراة.

الهيئة العامة

 للريا�ضة تطلق حملة قبل التوقيع

ـــت  ـــق ـــل اأط

العامة  الهيئة 

لــلــريــا�ــســة 

حــمــلــة حتــت 

»#قبل- عنوان 

والتي  التوقيع«، 

تهدف اإىل توعية كافة الريا�سيني باأهم النقاط التي يجب 

عليهم الإطالع عليها قبل توقيع العقود الحرتافية مع قرب 

انطالق املو�سم الريا�سي 2022/ 2023.

اإطالق  وراء  من  للريا�سة  العامة  الهيئة  وت�سعى 

على  يجب  التي  النقاط  ون�سر  الوعي  لبث  احلملة،  هذه 

بها  اللتزام  �سواء،  كحد  الريا�سية  واجلهات  الريا�سيني 

عند اإبرام العقود الحرتافية يف خمتلف الريا�سات واملهام، 

الطبية وغريها،  كالالعبني واملدربني والإداريني والطواقم 

وذلك حفظا حلقوق كافة الأطراف، واحلد من ظاهرة تراكم 

املديونيات على الأندية والحتادات الريا�سية.

اإطالقها حتت و�سم  التي مت  الإعالمية  وترتكز احلملة 

النموذجية  العقود  توقيع  اآلية  حول  #قبل-التوقيع، 
الهيئة  اعتماد  على  احل�سول  تتطلب  والتي  اجلديدة، 

تفا�سيلها على كافة  للريا�سة، والتي �سبق تعميم  العامة 

املوؤ�س�سات الريا�سية التابعة لها.

ومن املقرر اأن ت�ستمر احلملة الإعالمية خالل الأ�سابيع 

الريا�سيني،  من  �سريحة  اأكرب  اإىل  الو�سول  بهدف  املقبلة، 

الواجبات  جانب  اإىل  حقوقهم  حفظ  بكيفية  لتعريفهم 

احلملة  �ست�سمل  حيث  الطرفني،  بني  التعاقد  على  املرتتبة 

الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  تعريفية  من�سورات 

القانونية  ال�سوؤون  يف  للمخت�سني  م�سورة  مقاطع  ون�سر 

الريا�سية، وذلك بالتعاون مع املراكز الإعالمية التابعة لكل 

النت�سار  حتقيق  بهدف  اململكة،  يف  الريا�سية  املوؤ�س�سات 

واإي�سال املعلومات لكافة الريا�سيني.

وتاأتي هذه احلملة من الهيئة العامة للريا�سية لت�سب 

البحرين،  الريا�سيني املعنيني يف مملكة  يف م�سلحة كافة 

اإذ يعترب كل ما �سيتم طرحه يف احلملة الإعالمية مهما لكل 

الأطراف �سمن املنظومة الريا�سية، وي�ساهم يف تطويرها، 

على  املتاأخرة  املالية  املطالبات  تراكم  تكرار  من  واحلد 

الأندية والحتادات.

خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن ع����ل����ي ي�������ض���ه���د ت�����دري�����ب »الأومل�������ب�������ي«

�سهد نائب رئي�ش الحتاد البحريني لكرة القدم �سمو ال�سيخ خليفة بن علي بن عي�سى اآل 

خليفة تدريب املنتخب الأوملبي قبل املغادرة اإىل مع�سكر تركيا.

ويخو�ش املنتخب الأوملبي مع�سكرا تدريبيا يف تركيا، خالل الفرتة 18 يوايو اجلاري 

وحتى 6 اأغ�سط�ش املقبل، �سمن حت�سريات املنتخب لال�ستحقاقات املقبلة، والتقى �سمو ال�سيخ 

خليفة بن علي بن عي�سى اآل خليفة خالل التدريب باأفراد اجلهازين الفني والإداري ولعبي 

املنتخب خالل التدريب الأخري، حاثا اإياهم على حتقيق كامل ال�ستفادة من املع�سكر، موؤكدا 

�سموه اأهميته يف اإطار ال�ستعداد لال�ستحقاقات املقبلة. واأ�سار اإىل اأن الحتاد يويل اهتماما 

كبريا ملع�سكرات املنتخبات الوطنية، ملا لها من دور كبري يف تهيئة املنتخبات على اأف�سل 

�سورة، وكونها فر�سة لالأجهزة الفنية للتطوير والتعرف اإىل م�ستويات الالعبني ب�سكل اأكرب.

وي�سم وفد املنتخب كل من: مدير املنتخب حممد �سلمان، مدرب املنتخب الكرواتي 

خالد  املدرب  م�ساعد  نكيول،  الكرواتي  الفني  واملحلل  املدرب  م�ساعد  با�سيت�ش،  داريو 

الدين،  �سرف  وليد  التون�سي  البدنية  اللياقة  مدرب  بالل،  عبداهلل  احلرا�ش  مدرب  تاج، 

اخت�سا�سي العالج الطبيعي موؤيد العلوي، املمر�ش �سيد هاين علوي، املن�سق الإعالمي 

اأحمد مهدي، امللدك اأنيمي�ش وعامل املهمات اإميان اإ�سماعيل، واختار املدرب داريو با�سيت�ش 

قائمة مكونة من 26 لعبا: خليفة الكو�ش، اأحمد ربيعة، عمر �سابر، نا�سر اإبراهيم، �سيد 

مهدي �سرف، ح�سني عبدالكرمي، �سيد جواد حيدر، �سامل ح�سني، اأحمد م�سلم، علي حممد، 

عمار مريزا، ح�سني هرونة، عادل الرميحي، م�سطفى �سامل، �سالح الزبيدي، حممد حممد 

فار�ش، ب�سري فوؤاد، فين�سنت اإميانويل، ح�سن عي�سى، اأحمد عبداحلميد، ح�سني العكري، 

ح�سن عبدالنبي، عبدالرحمن الكوهجي، ح�سن طه، �سلمان عادل، خليل اإبراهيم، و�سيتخلل 

املع�سكر 5 مباريات ودية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12153/pdf/INAF_20220717005155358.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/sports/970205/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/970165/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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إطالق خطة وطنية للتوعية بأهميتها لألطفال واألمهات

 »الصحة«: 35٪ من مواليد البحرين
يحصلون على الرضاعة الطبيعية

محمد رشاد  «

ش��هدت نس��بة الرضاع��ة الطبيعية الحصري��ة ف��ي البحري��ن ارتفاعًا في 
معدالته��ا طبق��ًا إلحصائيات التقري��ر ال��دوري 2018-2021 الصادرة عن 
وزارة الصحة بنس��بة زيادة 2%، لتصبح 35.3%، في حين بلغت خالل الفترة 
من 2015 إلى 2017 نحو 33.5%، بينما ش��هدت مع��دالت وفيات المواليد 
في البحرين تحس��نًا خالل العقود األخيرة بنس��بة 3.6% لكل 1000 مولود، 
وانخفضت معدل وفيات األطفال دون س��ن الخامس��ة لكل 1000 طفل حي 

من 11.4% إلى %7.9.
وبين��ت الوزارة ف��ي تقريرها أن الرضاع��ة الطبيعية تعد م��ن أهم الركائز 
التي يرتكز عليها بناء الجسم السليم للطفل، لذا فإن الوزارة وبالتعاون مع 
الجهات ذات الصلة قطعت ش��وطًا كبيرًا ف��ي النهوض بصحة األم والطفل 
خصوصًا في مجال تحسين الوضع الغذائي لهذه المراحل العمرية الحساسة 
حي��ث تعتبر نافذة لصحة األفراد في المراح��ل المتقدمة لصحة األفراد إلى 
أن ارتقت لمس��تويات عالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أنها حرصت على 
إحياء المبادرات التي تدعم الرضاعة الطبيعية في البحرين عبر تكوين جهة 
منف��ذة رقابية والحث عل��ى تطبيق كافة القوانين والتش��ريعات والتصدي 

للصعوبات من خالل تثقيف النشء واستدامة الوعي لدى أفراد األسرة.
وأوضحت الوزارة أثر الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل حيث يس��هم لبن 

األم ف��ي النماء الحس��ي والمعرف��ي وحماية الرضع من األم��راض المعدية 
والمزمن��ة فهو يحتوي على األجس��ام المضادة التي تعط��ي الطفل مناعة 
ض��د العديد من أمراض الطفولة، ويقلل م��ن خطر اإلصابة بعدوى الجهاز 
التنفس��ي »االلته��اب الرئ��وي« ويق��ي من اضطراب��ات الجه��از الهضمي 
ويس��اهم في خفض نس��بة الوفي��ات الرضع الناجمة عن أم��راض الطفولة 
الش��ائعة، منوهًة أن الرضاعة الطبيعية لها أيض��ًا أثر بالغ على صحة األم 
حيث إنها تساعد على تحفيز إفراز هرمون األوكسيتوسين، الذي يساعد على 
عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي ويقلل من فرصة النزيف كما يس��اعد على 
التخلص من الوزن الزائد والوقاية من اإلصابة بس��رطان الثدي وس��رطان 

المبيض وهشاشة العظام. 
وذك��رت ال��وزارة أنها أطلقت خط��ة وطنية لدعم الرضاع��ة الطبيعية لعام 
2022-2023 هدفها التوعي��ة والتثقيف بأهمية الرضاعة الطبيعية ودعم 
وتمكي��ن األم في المجتم��ع، بجانب تثقي��ف وتدريب العاملي��ن الصحيين 
وذوي العالقة فضاًل عن التش��جيع على تبني الخطوات العشر للمستشفيات 
الصديق��ة لألطفال، مش��ددة على أن تبني مثل هذه المبادرات يس��هم في 
تحقيق أهداف وغايات السياسات والقوانين والتشريعات المتبعة لتحسين 
الرفاهية لألم والطفل وزيادة معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية لألشهر 
الس��تة األولى من حياة الطفل واستمراريتها ألطول فترة ممكنة حتى عمر 

السنتين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تظليل منطقة مزاد األسماك بمساحة 932 مترًا مربعًا

 وزير البلديات: استكمال مشروع 
تطوير مرافق السوق المركزي بالمنامة

أكد وزير ش��ؤون البلديات والزراع��ة وائل المبارك 
أهمّي��ة اس��تكمال مش��روع تطوير مرافق الس��وق 
المركزي بالمنامة وفق ما هو مخطط له، وتظليل 
منطق��ة مزاد األس��ماك التي تبلغ مس��احتها 932 
مت��رًا مربع��ًا، وس��رعة تركي��ب اإلنارة م��ن خالل 
اس��تخدام اإلنارة عبر الخاليا الشمسية في مختلف 
مناطق السوق واستبدال اإلضاءة في سوق األسماك 
والفواك��ه عب��ر نظ��ام LED، منّوه��ًا إل��ى ضرورة 
اس��تخدام الطاق��ة المتج��ددة لتقليل اس��تهالك 
الكهرب��اء. جاء ذلك، خالل جول��ة ميدانية قام بها، 
بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد 
بن أحمد آل خليفة، ورئيس مجلس أمانة العاصمة 
صال��ح ط��رادة، ومدير عام أمان��ة العاصمة محمد 

السهلي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأك��د المب��ارك الح��رص عل��ى مضاعف��ة الجهود 
متطلب��ات  م��ع  يتناس��ب  بم��ا  الس��وق  لتطوي��ر 
المواطني��ن ومرتادي��ه، إضاف��ة إلى توفي��ر كافة 
الخدم��ات التطويري��ة الس��تيعاب حاج��ة التج��ار 
والباعة فيه، ومواكبة التطورات الحديثة لألس��واق 

المركزية من مرافق وخدمات.
وأشار إلى أن الس��وق المركزي في المنامة هو أحد 
أهم وأبرز األس��واق المركزية وأكبرها في البحرين، 
وه��و نقطة ارت��كاز لعمليات بيع الم��واد الغذائية 
وال��ذي من خالله يتم تزويد كافة مناطق البحرين، 
حي��ث تبلغ مس��احته 141 ألف متر مربع ش��اماًل 3 
مجمعات تجارية كبرى، ويتضمن أيضًا 665 وحدة 
تجارية، مش��يرًا إلى أن أعمال تطوير السوق تسير 

بشكل مستمر لتأمين كافة االحتياجات الالزمة.
وت��م االطالع عل��ى خطط المش��اريع التي س��يتم 
تنفيذها في الس��وق المركزي وتحس��ين الخدمات، 
وم��ن أهمها مش��روع تنظي��م مواقف الش��احنات 
بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع إعادة تأهيل 
المراف��ق وتظليل منطق��ة الش��حن والتفريغ التي 
يتم م��ن خاللها عرض الم��واد الغذائية بالجملة، 
باإلضافة إلى مش��روع تركيب مكثفات الطاقة في 
محطات الكهرباء الفرعية داخل الس��وق والتي يبلغ 

عدده��ا 6 محطات، والتي من المأمول أن تس��هم 
في تقليل اس��تهالك الطاقة في السوق بشكل عام 

ما بين 10 و%15.
وأش��اد الوزي��ر بجه��ود ومتابعة رئي��س وأعضاء 
مجلس أمانة العاصمة في متابعة مشروع تطوير 
الس��وق المرك��زي وحرصه��م عل��ى نق��ل وترجمة 
احتياج��ات الباع��ة ومرت��ادي الس��وق، بم��ا يرفد 

المشروع بالخدمات واألولويات الالزمة.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن 
الوزارة مستمرة في تكثيف التشجير بالسوق ضمن 
إس��تراتيجية التش��جير وزي��ادة الرقع��ة الخضراء، 
والتي تس��هم ف��ي تحس��ين البيئة داخل الس��وق 

وزيادة مساحات الظل في السوق.
وفيم��ا يتعل��ق بالمكيف��ات في الس��وق، أوضح أن 
أعمال الصيانة والتطوير في السوق مستمرة، وتم 
توجي��ه أمانة العاصم��ة لتكثيف أعم��ال الصيانة 
للمكيفات وزيادة عدد ضواغط التكييف في س��وق 

اللحم.
وأش��ار إلى أنه، من أجل اس��تمرار أعم��ال التأهيل 
بالس��وق المرك��زي، ت��م تعيي��ن ش��ركة لصيانة 

مكيف��ات هواء للقي��ام بعمليات الصيان��ة اليومية 
والكش��ف عن األعطال مع المعاين��ات الدورية لكل 
المس��احات المكيف��ة بالس��وق وللقي��ام بمتابعة 
العمل، إل��ى جانب تخصيص فريق صيانة متكامل 

يعمل على مدار الساعة.
بدوره، ذكر طرادة أن مجلس أمانة العاصمة يضع 
نص��ب عيني��ه احتياج��ات المواطني��ن والمقيمين 
ويدع��م كل خط��ط التطوير وإع��ادة التأهيل لكل 
مكونات الس��وق المركزي، وقد ت��ّم رفع تقرير إلى 

الجهاز التنفيذي بهذا الخصوص.
وأضاف أّن السوق المركزي يعتبر المرتكز األساس 
لكل األس��واق الفرعي��ة األخرى ف��ي المملكة وأحد 
مقّومات ومتطلب��ات األمن الغدائي البالغ األهمية 
في وقتنا الحال��ي، مؤكدًا أّن مجلس األمانة يتطلع 
إلى تنفيذ جميع المشاريع والمبادرات والبرامج بما 
يتالءم م��ع األهمية الكب��رى لهذا الس��وق الحيوي 
ودعمه بكافة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية 
التي تسهل على الُتّجار والمواطنين االستفادة منه 
بالشكل األمثل والحفاظ على اإليرادات، بما يتواءم 

مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.

 إشعارات إلكترونية
 ألصحاب العمل للتنبيه
بانتهاء تصريح العمل

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تدشين خدمة اإلشعارات 
اإللكتروني��ة للتنبيه بانتهاء تصاريح العمل ابتداًء من اليوم، 
من خ��الل رس��ائل البري��د اإللكترون��ي والرس��ائل الهاتفية 
النصي��ة، وذلك في إط��ار الجهود الرامية إل��ى تقديم مختلف 
التسهيالت ألصحاب العمل، وتعزيز مبدأ التواصل الفعال مع 

العمالء.
وأكدت الهيئة أن الخدمة تأتي في إطار تعزيز جودة الخدمات 
الحكومي��ة المقدم��ة ألصح��اب العم��ل والت��ي تس��اهم في 
المحافظة على حقوق جميع األط��راف دون اإلخالل بالقوانين 

واألنظمة المعمول بها.
وحرص��ًا من الهيئة على تس��هيل اإلجراءات يس��مح ألصحاب 
العم��ل بتجديد تصريح العمل لمدة س��نة أو س��نتين قبل 6 

أشهر من تاريخ انتهاء صالحية التصريح.

لطيفة المناعي: تقييم أداء المنظمات ومشاريعها باستقاللية وحياد

 استمرار استقبال المشاركات بجائزة
عيسى بن علي ألفضل أداء تطوعي مؤسسي

تواصل اللجن��ة المنظمة لجائزة 
س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن علي 
آل خليف��ة ألفض��ل أداء تطوع��ي 
المشاركات  اس��تقبال  مؤسس��ي 
في فعالي��ات الجائزة عبر الموقع 
اإللكتروني للجمعية، والتي تقام 
برعاية س��مو الش��يخ عيسى بن 
علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون 
مجلس ال��وزراء، الرئيس الفخري 
لجمعي��ة الكلم��ة الطيبة، ضمن 
جائزة س��موه للعم��ل التطوعي 
بنس��ختها الثانية عشرة لتكريم 
الك��وادر العربي��ة العامل��ة ف��ي 
الصف��وف األمامي��ة، الذين لهم 
إسهامات كبيرة في التخفيف من 
تداعي��ات وآثار جائحة كورونا في 

البحرين.
وأك��د رئي��س جائزة أفض��ل أداء 
تطوعي مؤسسي عماد السعودي 
م��ن  كبي��رًا  تفاع��اًل  هن��اك  أن 
الجائزة  المنظم��ات األهلية م��ع 
منذ إطالقها، ف��ي تأكيد ألهمية 
الجائزة ف��ي إب��راز دور منظمات 
وتوثي��ق  المدن��ي  المجتم��ع 
الت��ي تضطلع  الرائدة  التج��ارب 
بها ف��ي مجال العم��ل التطوعي 
والتنم��وي، باإلضاف��ة إل��ى دعم 
المش��روعات  ورعاي��ة  وتعزي��ز 

والبرامج التنموي��ة التي تنفذها 
ه��ذه المنظم��ات، بم��ا يس��هم 
في نش��ر وترس��يخ ثقافة العمل 
التطوعي وإبراز دوره في التنمية 
الش��املة، فضاًل على تعزيز مبدأ 
المنظمات  مع  الفاعلة  الش��راكة 
األهلية ودعم جهود المس��ؤولية 
االجتماعية للقطاع الخاص. فيما 
التحكيم  كش��فت رئي��س لجن��ة 
الدكت��ورة لطيف��ة المناع��ي عن 
معايير الجائزة ضمن فئة أفضل 
أداء للمنظم��ات األهلي��ة، والتي 
الفعل��ي  األداء  تقيي��م  تش��مل  
له��ذه المنظمات وم��دى تطبيق 
مب��ادئ الحوكم��ة من ش��فافية 

األعض��اء  ومش��اركة  ومس��اءلة 
ف��ي اتخاذ وصنع الق��رار، ووضوح 
المس��ؤوليات  وت��داول  األدوار 
والصالحيات، إل��ى جانب قدرتها 
التخطيط  عل��ى  والفنية  االدارية 
التنموية  للمش��روعات  والتنفيذ 
ذات النفع العام، ومعيار التواصل 
مع مختلف المؤسسات الحكومية 
واألهلية في المجتمع، إلى جانب 
مدى مقدرتها على اإلدارة الذاتية 
م��ن تخطي��ط وتدري��ب للموارد 
البشرية واس��تقطاب متطوعين، 
باإلضافة إلى إثبات كفاءتها في 
اإلدارة المالية من تخطيط مالي 
ومحاسبة مالية ورقابة ومساءلة 

وتدقي��ق، وأن تثبت االس��تدامة 
المالية لكيانها في المستقبل.

وع��ن فئة أفض��ل أداء لمش��روع 
تنم��وي رائد خ��اص بالمنظمات 
أنه  المناع��ي  األهلي��ة أوضح��ت 
س��يتم تقييم المش��اريع بحسب 
المش��روع  م��ن  الع��ام  اله��دف 
ف��ي  المس��تهدفة  والفئ��ات 
المجتم��ع، وطبيع��ة االبتكار في 
فكرة المش��روع وجوان��ب التميز 
العم��ل  آلي��ات  وكذل��ك  في��ه، 
لتحقيق  المس��تخدمة  والوسائل 
أهدافه ومعالجة المشكلة فضاًل 
عل��ى معيار إمكاني��ة تطويرهذه 
مضيف��ًة  مس��تقباًل،  المش��اريع 
عل��ى  أيض��ًا  رك��زت  اللجن��ة  أن 
المش��روع  في  االس��تدامة  محور 
التنمية  ارتباطه بأه��داف  ومدى 
المس��تدامة، مؤكدًة أنه س��يتم 
طبق��ًا  المش��اريع  ه��ذه  تقيي��م 
باس��تقاللية  المذكورة  للمعايير 
وحي��اد تامي��ن. يذك��ر أن اللجنة 
المنظم��ة رصدت جوائ��ز نقدية 
للفائزين بالجائزة تقدر ب�7500 
دين��ار موزع��ة عل��ى المنظم��ات 
األهلي��ة الفائزة، وستس��لم هذه 
الجمعية  احتف��ال  ف��ي  الجوائ��ز 

بالجائزة في سبتمبر المقبل.

عماد السعودي  د. لطيفة المناعي

 »الخليجية« تحتفل غدًا 
 بافتتاح كلية القانون وأول

كلية إعالم في البحرين
الخليجية،  الجامعة  تدش��ن 
غ��دًا االثنين كلي��ة االتصال 
الت��ي  اإلع��الم  وتقني��ات 
تع��د األول��ى م��ن نوعه��ا 
ف��ي البحرين إضاف��ة لكلية 
القان��ون، برعاي��ة وحض��ور 
لمجل��س  الع��ام  األمي��ن 
التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي الدكتورة الشيخة رنا 
بن��ت عيس��ى بن دعي��ج آل 
الجامعة  خليفة، حيث تكّرم 
الصحافيي��ن  م��ن  ع��ددًا 

واإلعالميي��ن والمؤثري��ن في وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
والقانونيين الذين قدموا مساهمات كل في مهنته.

وذكرت رئيس مجل��س أمناء ومجلس إدارة الجامعة الدكتورة 
منى الزياني، أن تدش��ين هاتين الكليتي��ن الجديدتين يأتي 
ضمن إس��تراتيجية ش��املة للتطوير والتحديث ف��ي البرامج 
التعليمي��ة بالجامع��ة بم��ا يتماش��ى مع توجيه��ات مجلس 

التعليم العالي ورؤية البحرين االقتصادية 2030.
واعتبرت، أن ذل��ك يصب في اتجاه توجهات وأهداف الجامعة 
والتي تس��عى إلى تمتين العملية التعليمي��ة وتعزيز جودة 
البرامج، وصقل مهارات الطالب، والنهوض بالواقع التعليمي 

بما يحتاجه سوق العمل من برامج وتخصصات.
فيم��ا قال رئي��س الجامعة مهن��د المش��هداني: »إن مبادرة 
الجامع��ة بإنش��اء أول كلية متخصصة لإلعالم تحت مس��مى 
كلي��ة االتصال وتقنيات اإلعالم، وكلية للقانون معنيه ببرامج 
ذات صلة بمج��ال العقارات واألعمال والجرائ��م اإللكترونية، 
تعتب��ر خطوة مهمة ضمن التطورات الكبيرة التي تش��هدها 
قطاع��ات اإلعالم واالتص��ال وتقنياته المختلف��ة، والعقارات 
واألعمال وتكنولوجيا المعلومات، مش��يرًا إلى حرص الجامعة 
عل��ى تنوي��ع مبادراتها بما يتماش��ى مع توجه��ات المملكة 

المستقبلية«.
وأشار إلى أن مبادرات البرامج األكاديمية بالجامعة فريدة من 
نوعها، وتراعي الحاجات المختلفة لس��وق العمل من مهارات 
ذات صلة بالتكنولوجيا الحديثة وتطوراتها المختلفة، وتوفر 
للخريجي��ن خي��ارات وظيفية أوس��ع في المج��االت ذات الصلة 

بهذه التخصصات الجديدة.
وش��دد نائب رئيس الجامعة للش��ؤون األكاديمي��ة الدكتور 
هش��ام المرصفاوي، على ال��دور المهم الذي تلعب��ه البرامج 
األكاديمية في رفد المجتمع وتطوي��ره، بما يقنن التوجهات 
العامة ذات الصلة بتنمية المجتمع، وما يحتاجه سوق العمل 

من مهارات وتخصصات مختلفة.
وأش��ار إلى أن تدش��ين كلية االتصال وتقنيات اإلعالم وكلية 
القانون، يصب ف��ي إطار توجهات الجامعة الس��اعية لخدمة 
المجتمع ورفد إس��تراتيجية المملكة في مجال جودة التعليم 
العالي والتدريب، معتبرًا أن الجامعة الخليجية جزء أصيل من 

المجتمع البحريني.
فيما أكد القائم بأعمال عميد كلية االتصال وتقنيات اإلعالم 
عمي��د كلية العل��وم اإلدارية والمالية الدكتور ش��ريف بدران، 
أن كلي��ة االتصال وتقنيات اإلع��الم تعتبر أول كلية إعالم في 
البحرين، وهي تسعى إلى رفد المملكة بكوادر إعالمية قادرة 
عل��ى مواكبة تطبي��ق تكنولوجيا اإلعالم، وترتق��ي لتحديات 
وطموحات المجتمع البحريني والخليجي والدولي، وقادرة على 
المنافسة في س��وق العمل والمش��اركة الفعالة في التنمية 

المستدامة في المملكة.
وأض��اف أن ل��دى الجامعة خط��ة طموحة الس��تضافة برامج 
مع جامعات أجنبية في مس��ارات إعالم المختلفة، مش��يرًا إلى 
أن الكلي��ة الجدي��دة تضم قس��م اإلعالم والعالق��ات العامة 
وال��ذي يق��دم برنامج��ي بكالوري��وس وماجس��تير اإلع��الم، 
وقس��م تكنولوجيا اإلعالم والتس��ويق والذي س��يقدم برنامج 
اإلع��الن والتس��ويق الرقم��ي وذلك بعد أن حصل��ت الجامعة 
الخليجية على موافقة جامع��ة نورثهامبتون البريطانية على 
اس��تضافته، وهو اآلن قيد إجراءات االستكمال والموافقة من 

مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين.
م��ن جانبه، أوضح القائم بأعمال عميد كلية القانون الدكتور 
فراس محمد، أن برامج كلية القانون تتضمن 3 مس��ارات هي 
مسار األعمال ومسار تكنولوجيا المعلومات ومسار العقارات، 
مشيرًا إلى أن هذه المس��ارات في البرنامج توسع من الفرص 
الوظيفي��ة، إذ ب��داًل عن مج��ال المحام��اة والنياب��ة والقضاء 
واالستشارات فقط، تضاف مجاالت جديدة لتشمل مؤسسات 
وقطاع��ات أخرى في مجال العق��ارات وتكنولوجيا المعلومات 

واألعمال.
وق��ال »إن اله��دف من تأس��يس هذه المس��ارات ضمن كلية 
جديدة للقانون هو مس��اهمة الجامع��ة الخليجية ضمن رؤية 
البحري��ن االقتصادية، بما يحتاجه س��وق العم��ل خاصة في 
قطاعات تكنولوجيا المعلومات الذي يش��هد تطورات واسعة 

وعميقة، وقطاع األعمال المتنامي، وقطاع العقارات«.

الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة
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 زيارة بايدن.. 
تسجيل نقاط أم تصحيح أخطاء؟

في لقاء األمير محمد بن س��لمان مع الرئي��س جو بايدن ركز اإلعالم 
على تحديد أيهما سجل مواقف سياسية على اآلخر؟ 

من س��جل نقاطًا أكث��ر على اآلخر؟ من الذي اس��تفاد وكس��ب أكثر؟ 
هذه كانت اهتمامات وس��ائل اإلعالم ووس��ائل التواصل االجتماعي 
محاولين استش��فاف االس��تنتاجات مما ورد بين السطور، أو مما دار 

خلف اإلبواب المغلقة أكثر مما نشر من البيانات المشتركة. 
هن��اك حقائق ثابتة هي التي يمكن أن نس��تند إليه��ا ونبني عليها 
وتل��ك أمور لن ترد في البيانات الرس��مية أو اللق��اءات اإلعالمية مع 
المس��ؤولين الس��عوديين بالتأكيد، أولها أن الرئيس جو بايدن دفع 
ثمن خطئه الجس��يم في تقدير أهمية المملكة العربية الس��عودية 
بالنس��بة لألمن القوم��ي األمريكي منذ لحظة إع��الن البيت األبيض 
أن بايدن س��يزور السعودية، هنا نقطة ومن أول السطر، هنا انتصار 
كاسح ماحق س��جل للمملكة العربية الس��عودية ال يستطيع أحد أن 
يقل��ل م��ن قوته؛ فالعال��م كله ش��هد بذلك وأقر بم��ن فيه اإلعالم 
األمريك��ي والح��زب الديمقراطي، أما ما تال ذل��ك فكان محاوالت من 
الطاقم األمريكي لحفظ ماء الوجه قدر المس��تطاع، »سيلتقي أم لن 
يلتقي بولي العهد؟« أو »طريقة السالم« أو إصرار بايدن على افتتاح 
اللقاء بذكر قضية خاش��قجي كما أجاب بذلك عادل الجبير في لقائه 
مع السي إن إن، وأن األمر استغرق بضع دقائق فقط إبراًء للذمة من 
قبل بايدن، وسرعان ما انخرط االثنان في الحديث عما هو مهم وفي 
صالح البلدين في القضايا الحيوية، كل ذلك لن يغير من حقيقة إقرار 

اإلدارة األمريكية أنها أخطأت في تقدير أهمية السعودية. 
هذه أول حقيقة ال يمكن تغييرها أو تجاوزها، وهذا االنتصار السعودي 
ترتب علي��ه إعادة تقييم لمكانة ودور المملكة العربية الس��عودية 
ف��ي أمن الواليات المتح��دة األمريكية عل��ى كل صعيد، وخاصة من 
الح��زب الديمقراطي، لقد دفع بايدن ثمنًا غالي��ًا لن يكرره أي رئيس 
امريك��ي قادم وإن كان ديمقراطيًا؛ فقد عرفت قيمة الس��عودية في 
أدق المنعطفات التاريخية بالنس��بة ألم��ن الغرب أوروبا وأمريكا من 

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. 
 لذلك تم��ت إعادة تقييم حجم التعاون واالنخراط المطلوب من كال 
الطرفين على صعيد الطاقة وعلى صعيد الصراع الروسي الصيني من 
جهة واألمريكي من جهة أخرى، وإعادة التقييم هذه سيترتب عليها 
الكثي��ر الكثير من أوجه التعاون، والعس��كري س��يكون أحدها فقط، 
ما س��تقدمه الواليات المتحدة األمريكية من إغ��راءات لضمان بقاء 

المملكة على رأس قائمة الحلفاء مع الواليات المتحدة األمريكية. 
وق��د أوضح��ت مذك��رات التفاهم الت��ي وقعها الطرفان الس��عودي 
واألمريكي مدى االنفتاح واالستعداد للتجاوب األمريكي مع متطلبات 
واحتياج��ات رؤي��ة األمير الس��عودي 2030، واأله��م أن الرئيس جو 
بايدن أك��د على ذلك بقوله: »لن نترك فراغًا في الس��عودية يملؤه 

الصينيون والروس«!! 
نأت��ي للترجم��ة الفعلية إلع��ادة التقيي��م حيث وقعت الس��عودية 
والوالي��ات المتح��دة 18 اتفاقي��ة ومذكرات للتعاون المش��ترك في 

مجاالت الطاقة واالستثمار واالتصاالت والفضاء والصحة. 
وم��ن بين االتفاقيات الموقع��ة بين الجانبي��ن 13 اتفاقية وقعتها 
وزارة الطاقة، ووزارة االستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد 
من ش��ركات القطاع الخ��اص، مع مجموعة من الش��ركات األمريكية 
الرائدة، مثل شركة »بوينغ« لصناعة الطيران، و«ريثيون« للصناعات 
الدفاعية، وشركة »ميدترونيك«، وشركة »ديجيتال دايغنوستيكس«، 
وش��ركة »إيكفي��ا« في قط��اع الرعاي��ة الصحية، وش��ركات أمريكية 
أخرى متخصص��ة في مجاالت الطاقة والس��ياحة والتعليم والتصنيع 

والمنسوجات. 
كما وقعت الهيئة الس��عودية للفضاء مع وكال��ة الفضاء األمريكية 
»ناس��ا« اتفاقية »أرتميس« الستكش��اف القمر والمريخ، لالنضمام 
للتحال��ف الدولي ف��ي مجال االستكش��اف المدني واس��تخدام القمر 

والمريخ والمذنبات والكويكبات لألغراض السلمية. 
ووقعت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع شركة 
»IBM« الرائ��دة في مجال التقنية الرقمي��ة، وذلك لتأهيل 100 ألف 
ش��اب وفتاة على مدى خمس س��نوات ضمن ثماني مبادرات مبتكرة 
تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا محوريًا للتقنية واالبتكار في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
كم��ا وقعت وزارة االتص��االت وتقنية المعلوم��ات مذكرة تعاون مع 
اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات األمريكية »NTIA«، تتضمن 
تعاون البلدين في مجاالت تقنيات الجيل الخامس والجيل الس��ادس، 
وذل��ك بهدف تس��ريع نمو االقتص��اد الرقمي وتعزيز وتي��رة البحث 

والتطوير واالبتكار في المنظومة الرقمية بالمملكة. 
ووقع البلدان اتفاقية ش��راكة في مجاالت الطاقة النظيفة، تتضمن 
تحديد مجاالت ومش��روعات التعاون ف��ي هذا المجال، وتعزيز جهود 
البلدي��ن في نش��ر الطاقة النظيف��ة والعمل المناخ��ي، بما في ذلك 

التعاون في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية. 
كم��ا وقع��ت وزارتا الصح��ة الس��عودية واألمريكية مذك��رة تعاون 
مشترك في مجاالت الصحة العامة، والعلوم الطبية والبحوث، تهدف 
إل��ى دعم وتعزيز العالقات القائمة في مج��االت الصحة العامة بين 
األفراد والمنظمات والمؤسس��ات، وتوحي��د الجهود لمواجهة قضايا 
الصح��ة العام��ة والتحديات الطبي��ة والعلمي��ة والبحثي��ة، وتبادل 
المعلوم��ات والخب��راء واألكاديميين، إضافة إلى التدريب المش��ترك 
للعاملي��ن في المج��االت الصحية والطبية، والتطبيق الس��ليم لنظم 

المعلومات الصحية، والبحث والتطوير واالبتكار الصحي. 
كل ما س��بق محاولة لتصحيح خط��أ وتدارك غلطة كبيرة وقعت فيها 
أجهزة االس��تخبارات واألمن األمريكي اس��تغلت فيه س��ذاجة يس��ار 
ليبرال��ي محدث للس��لطة ال يمل��ك خبرة كافية للتعاط��ي مع العالم 

الخارجي.

 عمليتان ناجحتان لزراعة 
كلى في »السلمانية الطبي«

نج��ح فريق طبي بالمستش��فيات الحكومية وبالتعاون مع 
أطب��اء زائري��ن من المملك��ة األردنية الهاش��مية، بإجراء 
عمليتي��ن ناجحتي��ن لزراع��ة الكل��ى لمواطَني��ن بمجمع 
الس��لمانية الطبي. وذكر الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
الحكومي��ة الدكت��ور أحمد األنص��اري، أن ه��ذه العمليات 
تأتي ضمن خطط المستش��فيات الحكومية ومس��اعيها 
لتوفي��ر خدمات صحي��ة ش��املة ومتكامل��ة وذات نوعيٍة 
عالية للجميع، مثّمن��ًا الدعم الذي يحظى به برنامج زراعة 
الكلى واألعضاء من مجلس أمناء المستشفيات الحكومية 
برئاسة الش��يخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة، والتعاون 
البّن��اء والمحوري م��ع برنامج الطبيب الزائ��ر التابع للجنة 
العالج بالخارج. وأوضح أن المستشفيات الحكومية تسعى 
لتغطي��ة أكبر قدٍر م��ن المرضى الذي��ن تتطلب حالتهم 

الصحية زراعًة للكلى وف��ق المعايير والضوابط المحددة، 
موضح��ًا أن برنام��ج زراعة الكل��ى واألعضاء يش��مل على 
دراس��ة تطوير جوانب أخ��رى من زراعة األعض��اء كالكبد 
والبنكري��اس ووضع الخط��ط المس��تقبلية لذلك، ويؤكد 
على أن المستش��فيات الحكومية تؤم��ن بالدور المحوري 
لكوادرها الطبية، وتحرص على تعزيز مشاركتها الفّعالة 
في مس��اعي االرتقاء بالرعاية الصحي��ة بمملكة البحرين، 
معربًا عن فخره واعت��زازه بالطواقم الطبية والتمريضية 
والفنية القائمة على البرنامج. من جانبهم، قدم المرضى 
الش��كر إلى الفري��ق الطبي الجراح��ي والتمريضي بمجمع 
الس��لمانية الطب��ي وكل م��ن كان له دور ف��ي إجراء هذه 
العمليات، مؤكدين حصولهم على الرعاية واالهتمام من 

قبل الطاقم الطبي قبل وبعد العملية.

ناصر بن حمد يهنئ ابنته بعيد ميالدها

جاللة الملك المعظم خالل لقائه الرئيس األمريكي في قمة جدة لألمن والتنمية

نش��ر س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الشباب، رئيس المجلس 
األعلى للش��باب والرياضة، على حسابه الرسمي في موقع 
»إنستغرام«، صورًا لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ولسموه، مع ابنته، للتهنئة، بمناسبة عيد ميالد سموها، 
 Happiest« ،»وقال فيها »كل عام وإنتي بخير يا ش��يمتي

birthday my love«، كما نشر شعرًا قال فيه:
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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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 أحـــرز ٣ بحرينيين الماجســـتير 
كليـــة  مـــن  األعمـــال  إدارة  فـــي 
 MBA from( لألعمـــال  لنـــدن 
 ،)London business school
وهم: الشـــيخ عيسى بن حسام 

آل خليفـــة، وخالـــد عبدالرحمن 
عبدالرحمـــن  وأحمـــد  الماجـــد، 

الشيراوي.
يذكر أن حفل التخرج جرى في 

العاصمة البريطانية لندن.

أكد وزير األشـــغال إبراهيم الحواج، أن مدينة 
خليفة تعتبر من المشـــاريع اإلســـكانية الرائدة 
التي ستســـهم في توفير الخدمات اإلسكانية 
للمواطنيـــن، حيث تعمل الـــوزارة على تطوير 
البنية التحتية من خالل توفير تطوير شـــبكة 
الطـــرق وخدمات الصرف الصحـــي، الفتًا إلى 
أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤّمن انسيابية 
الحركة داخـــل المدينة وتخدم  القاطنين بها. 
بدورهـــا، قالـــت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمراني آمنة الرميحي إّن ربط مدينة خليفة 
بالشـــبكات الرئيســـة للبنية التحتية من شـــأنه 
خدمـــة قاطنـــي المدينـــة، ودعم جهـــود وزارة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي فـــي تنفيـــذ 
المراحل اإلنشـــائية المســـتقبلية بالمدينة، بما 
يســـهم في تنفيذ األهداف ذات الصلة بقطاع 
الســـكن االجتماعـــي وفـــق برنامـــج الحكومـــة 

ورؤية البحرين االقتصادية 2030. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اجتمـــاع وزيـــر األشـــغال، مع 
العمرانـــي،  والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــرة 
وذلـــك في إطـــار مواصلة الجهود التنســـيقية 
المشـــتركة بيـــن الوزارتيـــن،؛ لتوفيـــر خدمات 

البنيـــة التحتية للمشـــاريع والمدن اإلســـكانية 
بمملكة البحرين.

وشـــهد االجتماع اســـتعراض الخطط الرامية 
إلى ربط مشروع مدينة خليفة بشبكة الطرق 
الرئيســـة، وشـــبكات ميـــاه الصـــرف الصحـــي 

وتصريـــف مياه األمطار، وذلك وفق المخطط 
العـــام لتنفيـــذ المدينـــة، حيـــث أكـــد الجانبـــان 
إلنجـــاز  والخطـــط  الجهـــود  تنســـيق  أهميـــة 
أعمـــال ربط المدينة حســـب الجـــدول الزمني 

المخصص لذلك.

٣ بحرينيين يحرزون الماجستير في 
إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال

وزيرا األشغال واإلسكان: تطوير البنية التحتية لمدينة خليفة
المنامة - بنا

انطالق باكورة برامج “مركز البالد لإلعالم الرقمي” بمنتصف أكتوبر المقبل
المشروع يعتبر األول من نوعه بالمنطقة... وسيركز على تطوير صناعة المحتوى

أعلن رئيس مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشعلة عن قرب انطالق 
مشروع “مركز البالد لإلعالم الرقمي” بعد سلسلة اتصاالت واجتماعات 
مع الجهات المعنية والخبراء المختصين، حيث يعتبر هذا المشروع 

األول من نوعه على مستوى المنطقة.

ــبــالد  ــال الــشــعــلــة إن مـــركـــز ال ــ وقـ
لإلعالم الرقمي سيركز على إعداد 
المحتوى  ــإدارة  ــ ب تضطلع  كـــوادر 
ومميز  احــتــرافــي  بشكل  الــرقــمــي 
وبما يواكب التطورات المتسارعة 
يد  على  وذلــك  المضمار  هــذا  فــي 
كفاءات استشارية مؤهلة وخبيرة 
في التخصصات المتعددة لإلعالم 

الرقمي.
وبّين أن مجلس إدارة “البالد” قد 
ديسمبر  في  العشرية  الخطة  أقــر 
العديد  عنها  انبثق  والتي   ،2019
مواكبة  بينها  المبادرات، ومن  من 
التحول الرقمي، من خالل إطالق 
ــن حــضــور  مــــشــــروعــــات تـــعـــزز مــ
الــصــحــيــفــة بــمــخــتــلــف الــمــنــصــات 
المجلس  أقــر  وقــد  والمستويات، 
إلدارة  تابعًا  ليكون  المركز  إنشاء 
الــصــحــيــفــة عــلــى غـــــرار تــجــارب 
تتبعها  الــتــي  الــعــريــقــة  الــصــحــف 
مراكز للدراسات واألبحاث وتهيئة 

الكوادر.
وأشار الشعلة إلى أن إنشاء “مركز 
الرقمي” يعتبر أحد  البالد لإلعالم 
لتقديم  الحديثة  التواصل  أدوات 

وذلــك  جــديــدة،  بوسائل  المعرفة 
عــلــى أرضـــيـــة صــلــبــة مـــن الــخــبــرة 
اكتسبته  الــذي  والتميز  والمهنية 

صحيفة “البالد”.
التحضيرات  أن  الــشــعــلــة  ــن  وأعــل
جـــاريـــة عــلــى قــــدم وســـــاق لــدى 
صحيفة  ــإدارة  ــ ب المكلف  الــفــريــق 
ــالد” إلطــــالق بـــاكـــورة بــرامــج  ــبـ “الـ
مــركــز الــبــالد لــإلعــالم الــرقــمــي مع 
منتصف شهر أكتوبر 2022 وذلك 
تزامنًا مع الذكرى السنوية إلصدار 

أول عدد من الصحيفة.
ــمــكــلــف قــد  ال ــفـــريـــق  الـ ــد أن  ــ ــ وأك
المؤسسات  مــع  اتــصــاالتــه  أجـــرى 
اإلعــالمــيــة الــمــرمــوقــة والــخــبــراء 
برامج  في  للمشاركة  المعروفين 
المركز المختلفة بالمرحلة المقبلة.

الــمــركــز  ــى أن  ــ ولـــفـــت الــشــعــلــة إل
سيصمم برامج متنوعة، تتناسب 
مع الحاجة الفعلية لتهيئة الكوادر 
إلدارة المحتوى الرقمي، سواء من 
اإلعالمي  المحتوى  صناعة  خالل 
الــرقــمــي الــمــؤثــر أو الــتــعــرف على 
الرقمي  التسويق  إستراتيجيات 
إلدارة  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــل  ــ ــضـ ــ وأفـ

المحتوى الرقمي بشكل جاذب.
بـــرامـــج  ــى أن  ــ إلـ ــة  ــشــعــل ال ــوه  ــ ــ ون
صحيفة  كـــوادر  تستهدف  المركز 
لتوسيع  متطلعون  وأنهم  “البالد”، 
طلبة  لتشمل  المستفيدين  قائمة 
وخـــريـــجـــي اإلعــــــالم والــعــامــلــيــن 
ــي بــالــقــطــاع  ــالمـ فـــي الــحــقــل اإلعـ
عن  والمسؤولين  والــخــاص  العام 
المجتمع  بمنظمات  اإلعــالم  إدارة 
ــمــدنــي إلـــى جــانــب الــطــامــحــيــن  ال
مـــؤثـــريـــن في  يــصــبــحــوا  أن  ــي  فـ
صناعة المحتوى الرقمي بمنصات 
بعد  وذلـــك  االجتماعي  الــتــواصــل 

الرسمية  الــجــهــات  مــع  الــتــنــســيــق 
المعنية وموافقتها.

نشاط  معايير  أهــم  مــن  إن  وقــال 
الـــجـــودة فـــي تقديم  ــمــركــز هـــو  ال
الــمــحــتــوى، والـــتـــوازن فــي تقديم 
ــنــظــري والــتــطــبــيــقــي  الــجــانــبــيــن ال
واالســـتـــفـــادة مــن خــبــرة صحيفة 
“الــــبــــالد” والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
فـــي صــنــاعــة الــمــحــتــوى الــرقــمــي، 
ــز عـــلـــى إبـــــرام  ــركـ ــمـ وســيــعــمــل الـ
شراكات فعالة مع جامعات محلية 
إعالمية  ومــؤســســات  وخــارجــيــة 

داخلية وخارجية.

عبدالنبي الشعلة 

الموجة السابعة .. والعام الجامعي الجديد
Û  يبــدو أننــا مــع تضخــم أرقــام اإلصابــات بفيــروس كورونــا، ومــع دقــة

اإلحصــاءات التــي تهيــئ األجــواء بــأن الموجــة الســابعة مــن الجائحــة 
لــم تعــد ببعيــدة عنــا، فإننــا قــد نواجه ســنة جامعية أخــرى تنتصــر فيها 
الخيــارات المتعــددة علــى التعليم عن قرب، صحيح أننــا نجحنا بامتياز 
فــي اجتيــاز تجربــة الغلــق، وفــي إنجــاز االســتبدال المثيــر بالتعليــم عن 
ُبعــد، وصحيــح أننــا نمتلــك مــن التقنيات الحديثــة، ومن آليــات وأدوات 
التعاطــي معهــا مــا يوفر الشــكوى، ويضيق الخنــاق على تفاقم ســلبيات 
التباعــد، لكــن األكيد أننــا وخالل الســنتين الماضيتين قد مررنــا بالعديد 
مــن التجــارب، واســتفدنا بالعديد من الدروس التــي تمكننا من التعاطي 

مع موجات أخرى أكثر شراسة من التي واجهناها من قبل.
Û  ونحــن علــى ُبعــد ســتة أســابيع ربمــا مــن عــام دراســي “جائحــي” جديــد

نســتطيع أن نلتمــس األعــذار ألنفســنا لــو أن التوقعــات برحيــل الجائحة 
قــد بــاءت بالفشــل، وأن األمــل الكبيــر فــي ذهــاب مــع الريــح للفيــروس 
المتحــور اللعيــن، قد بــات أكثر ضعًفا من الهجمــة الصيفية المريعة التي 
باغتت عدة دول في العالم ومن بينها البحرين، حيث االحتراز وقد فقد 
هيبته، واستخدام الكمامات وقد ووري الصناديق، والمطهرات بأنواعها 

المختلفة وقد أصبحت غير ضرورية.
Û  وزارة الصحــة ومــن قبلهــا الفريــق الوطني مــازال يطلــق تحذيراته بأننا

أمام هجمة أوميكرونية شرسة، قد تكون أقل فتًكا، لكنها أكثر انتشاًرا، 
قد تصبح أضعف ميراًثا، لكنها سوف ُتقلق مخادعنا.

Û  الجائحــة لم تعد مقصــورة على البحرين وال على إجراءاتها وتحفظاتها
على االنفتاح الكبير، والفيروس لم يعد متحوًرا من تلقاء كينونته، بقدر 
ما هو متحور بفعل عوامل بيئية وممارسات إنسانية، وظروف مناخية.

Û  في الماضي كانت كورونا قاب قوســين أو أدنى من أي إنســان، ولدرجة
أن أيــة هفــوة يمكــن أن تــودي بحيــاة هــذا اإلنســان، وأن أي ثغــرة يمكن 
أن ينفــذ منهــا هــذا الفيــروس المريــب قد تســبب خســائر ضخمة للبشــر 

والحجر وما خفي كان أعظم.
Û  اليــوم وقــد تناقصــت أعــداد الوفيــات بيــن المصابيــن وهــؤالء الذيــن

يســتقلون قطــار العنايــة المركــزة الســريع نحو الشــفاء، أو نحــو القضاء 
والقــدر، جميعهــا أرقــام مازالــت فــي حــدود المقبــول، وجميعهــا قــد ال 
تدفعنــا خــالل أســابيع نحــو تشــديد التقنيات وتجهيــز المعامــل وإقامة 
الحواجز والسواتر المناعية؛ من أجل الحصول على الجرعة الرابعة من 
“الفاكســين” المضــاد، والجرعــات اليومية من العقاقيــر التي ترفع معدل 

المناعة عند الشباب والمسنين على حد سواء.
Û  و.. قــد يكــون اإلعــداد والتجهيــز فــي الجامعــات لعــام “أون اليــن” آخــر

بمثابــة التباعــد االجتماعي األكثر أمًنا، واألقل خطــًرا على صحة الطلبة 
وحياة األساتذة، واألجهزة اإلدارية واألكاديمية المختلفة.

Û  ،و.. ربمــا يكــون االحتــراز المضاعــف معــول بناء علــى التقنيــة المحدثة
وعامــل إيقــاظ لإلمكانــات التــي تمتلكهــا جامعاتنــا والتــي تبشــر دائًمــا 
باســتخدام تقنيــة الهولوجــرام مــكان الـــ “تيمــز”، والـ “وجًهــا لوجه” محل 
التخفــي خلــف “األون اليــن”، هنــا يمكــن تحقيــق اإلحــالل واالســتبدال، 
ويمكــن تمكيــن الجامعات من الدخول إلى حلــول ذكاء اصطناعية أكثر 

تقدًما وأكثر تكلفة في نفس الوقت.
Û  مشــكلتنا قلــة الطلبــة الملتحقيــن بالجامعــات الخاصــة فــي ظــل عــدم

التــوازن بيــن العــام والخــاص، والقضيــة عويصــة وأشــبعناها بحًثــا، بــل 
وتعبنــا مــن تكــرار ما نتحدث عنــه إزاء ضالتنا المنشــودة من فهم أعمق 
لمنظومــة التعليــم الجامعــي، تقديــر أكبــر لــدور الجامعــات الخاصــة في 
تحقيــق البنيويــة المثالية للتعليــم األكاديمي وتطويق أســواره بالرعاية 
وليس بالحواجز الشــاهقة، باألدوار الملعوبة بإتقان، وليس بالمشــكالت 

المصطنعة كل حين.
Û  كورونــا أو التقنيــة أو تكلفتهــا الباهظــة ليســت مشــكلة، المشــكلة مثلمــا

أشــرت فــي ذلــك التفاهم المطلــوب بين مــن يتخذ القــرار ويصنعه ومن 
يتلقاه ويحرص على تطبيقه، بين من يراقب كشريك وُيشرع كمسئول، 
واآلخــر الــذي يطلــب االســتقاللية واالنفــراد بالتشــغيل، حيث المســئول 
ليــس ُمشــغاًل ولكــن الُمشــغل البــد وأن يكــون مســئواًل، والحديث يطول 

ويطول.

د. عبد اهلل الحواج

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

مضاعفة الجهود لتطوير السوق المركزي في المنامة
أكـــد وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة 
وائـــل المبـــارك الحـــرص علـــى مضاعفـــة 
الجهود لتطوير السوق المركزي بالمنامة 
بمـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات المواطنين 
ومرتاديـــه، إضافـــة إلـــى توفيـــر جميـــع 
الخدمـــات التطويرية الســـتيعاب حاجة 
التجار والباعة فيه، ومواكبة التطورات 
الحديثة لألســـواق المركزيـــة من مرافق 

وخدمات.
وأشـــار المبـــارك إلى أن الســـوق المركزي 
فـــي العاصمة المنامة هو أحد أهم وأبرز 
األســـواق المركزيـــة وأكبرها فـــي مملكة 
البحرين، وهو نقطة ارتكاز لعمليات بيع 
المـــواد الغذائيـــة والتي مـــن خاللها يتم 
تزويـــد جميـــع مناطـــق البحريـــن، حيث 
يبلغ مســـاحته 141 ألف متر مربع شامل 
لثالث مجمعات تجارية كبرى، ويتضمن 
أيًضـــا 665 وحـــدة تجاريـــة، مشـــيًرا إلى 
أن أعمـــال تطوير الســـوق تســـير بشـــكل 
االحتياجـــات  جميـــع  لتأميـــن  مســـتمر 

الالزمة.
جـــاء ذلك خالل الجولـــة الميدانية التي 
قـــام بهـــا الوزير بمعية الشـــيخ محمد بن 
أحمـــد آل خليفـــة وكيل الوزارة لشـــؤون 
البلديـــات، وصالح طرادة رئيس مجلس 
أمانـــة العاصمـــة، ومحمد الســـهلي مدير 

عام أمانة العاصمة، وعدد من مســـؤولي 
الوزارة.

وخـــالل الجولة تـــم االطالع على خطط 
المشـــروعات التـــي ســـيتم تنفيذهـــا في 
الســـوق المركـــزي وتحســـين الخدمـــات، 
ومـــن أهمهـــا مشـــروع تنظيـــم مواقـــف 
الشاحنات بالشراكة مع القطاع الخاص، 
ومشروع إعادة تأهيل المرافق وتظليل 
منطقـــة الشـــحن والتفريغ الـــذي يتم من 
خاللها عـــرض المواد الغذائيـــة بالجملة، 
باإلضافـــة إلى مشـــروع تركيب مكثفات 
الطاقـــة فـــي محطات الكهربـــاء الفرعية 
 6 يبلـــغ عددهـــا  الســـوق والتـــي  داخـــل 
محطـــات، والتـــي من المؤمل أن تســـهم 
في تقليل اســـتهالك الطاقة في الســـوق 

بشكل عام ما بين 10 و15%.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أهميـــة اســـتكمال 
مشـــروع تطويـــر مرافـــق الســـوق وفـــق 
مـــا هـــو مخطـــط لـــه، وتظليـــل منطقـــة 
مزاد األســـماك التي تبلغ مســـاحتها 932 
مترا مربعا، وســـرعة تركيـــب اإلنارة من 
خـــالل اســـتخدام اإلنـــارة عبـــر الخاليـــا 
الشمســـية فـــي مختلف مناطق الســـوق 
واســـتبدال اإلضاءة في ســـوق األسماك 
والفواكه عبر نظامLED، منوها بضرورة 
لتقليـــل  المتجـــددة  الطاقـــة  اســـتخدام 

استهالك الكهرباء.
وأشـــاد الوزيـــر بجهـــود ومتابعـــة رئيس 
العاصمـــة  أمانـــة  مجلـــس  وأعضـــاء 
الســـوق  تطويـــر  متابعـــة مشـــروع  فـــي 

المركـــزي وحرصهـــم على نقـــل وترجمة 
احتياجـــات الباعة ومرتادي الســـوق بما 
يرفد المشـــروع بالخدمـــات واألولويات 

الالزمة.
مـــن جانبه، صرح وكيل الوزارة لشـــؤون 
فـــي  مســـتمرة  الـــوزارة  بـــأن  البلديـــات 
تكثيف التشجير بالسوق المركزي ضمن 
اســـتراتيجية التشـــجير وزيـــادة الرقعة 
الخضـــراء، والتـــي تســـهم فـــي تحســـين 
البيئـــة داخل الســـوق وزيادة مســـاحات 

الظل في السوق.
وفيمـــا يتعلـــق بالمكيفـــات فـــي الســـوق، 
قال وكيـــل البلديات إن أعمـــال الصيانة 
والتطوير في الســـوق المركزي مستمرة، 
وتـــم توجيـــه أمانـــة العاصمـــة بتكثيـــف 
أعمـــال الصيانـــة للمكيفات وزيـــادة عدد 
ضواغـــط التكييـــف فـــي ســـوق اللحـــم، 
مشـــيًرا إلـــى أنـــه مـــن أجـــل اســـتمرارية 
أعمـــال التأهيـــل بالســـوق المركـــزي تـــم 
تعييـــن شـــركة لصيانـــة مكيفـــات هـــواء 
اليوميـــة  الصيانـــة  بعمليـــات  للقيـــام 
والكشـــف عـــن األعطـــال مـــع المعاينـــات 
الدورية لكل المساحات المكيفة بالسوق 
جانـــب  إلـــى  العمـــل،  بمتابعـــة  وللقيـــام 
تخصيـــص فريق صيانـــة متكامل يعمل 

على مدار الساعة.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

مكثفات الطاقة تسهم بخفض استهالك الكهرباء 15 %... وزير البلديات:

ربط المشروع  بالطرق الرئيسة وشبكات مياه الصرف الصحي

االجتماع المشترك
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