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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

P  12

Link

Link

P  6

Link

Link

Link

P  6

Link

العدد )16214( - السنة السابعة واألربعون - األحد 16 محرم 1444هـ - 14 أغسطس 2022م6

كتبت فاطمة علي:

االولية  الصحية  الرعاية  مراكز  تغلق 
غـــدا االثــنــيــن بـــاب الــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج 
»اختر طبيبك« الذي اطلقته بمركزي عالي 
الصحيين  الصباح  االحــمــد  جابر  والشيخ 
بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة فـــي 4 مـــن يــولــيــو 
وذلــك  أسابيع،  بــ6  مدته  وحـــددت  الماضي 
ضــمــن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــلــبــرنــامــج الـــذي 
الــمــحــرق كمرحلة  مــحــافــظــة  بــمــراكــز  بــــدأ 
الــمــراكــز الصحية  لــيــشــمــل  واســتــمــر  اولــــى 

بالشمالية.
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  ودعت 
عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل 
للمراكز  التابعين  المواطنين  االجتماعي 
الصحية المشار إليها إلى المبادرة باختيار 
طبيب العائلة المفّضل لديهم، منوهة إلى 
بالتسجيل  يــبــادر  لــم  تــوزيــع مــن  أّنـــه سيتم 
بحسب الشواغر المتبقية بعد انتهاء المدة 

المحددة للتسجيل.
لبدء  تمهيدا  الخطة  هــذه  تــأتــي  فيما 

بالمحافظة  اخــــرى  مـــراكـــز  فـــي  الــبــرنــامــج 
الشمالية بعد تطبيقه في مراكز محافظة 
الـــمـــحـــرق وضــــمــــن إطـــــــار تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود 
وفق  الصحية  الخدمات  لتطوير  المبذولة 
الجهود  إطـــار  وضــمــن  العائلة  طــب  مفهوم 
المستمرة لتطبيق مشروع التسيير الذاتي 
فــي الــمــراكــز الــصــحــيــة االولـــيـــة الــمــنــدرجــة 
ــــك  ــان الـــصـــحـــي وذلـ ــمــ تـــحـــت مـــظـــلـــة الــــضــ
لالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان 
ــاحـــة الــحــريــة لــلــمــواطــن  اســتــمــراريــتــهــا وإتـ

الختيار طبيبه.
ــز الــصــحــيــة االولـــيـــة  ــراكـ ــمـ ــل الـ ــواصــ وتــ
ــوادر  ــكــ ــاء والــمــمــرضــيــن والــ ــبــ تـــدريـــب األطــ
على  الصحي  جابر  الشيخ  بمركز  العاملة 
سيكون  حيث  طبيبك،  اخــتــر  برنامج  آلــيــة 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مـــتـــواصـــال ومــتــبــوعــا 
الـــتـــدريـــب لجميع  بــســلــســلــة مــتــكــامــلــة مـــن 
الصحية  الــمــراكــز  فــي  والعاملين  االطــبــاء 
ــي الــــمــــراكــــز الــصــحــيــة  ــي انـــطـــلـــقـــت فــ ــتــ والــ

بمحافظة المحرق.
وتــعــتــبــر خـــدمـــة اخـــتـــر طــبــيــبــك جـــزءا 

أســاســيــا مــن مــشــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي في 
تــقــدمــه الصحة  الــــذي  الــمــراكــز الــصــحــيــة 
اجل  مــن  والمقيمين  للمواطنين  االولــيــة 
توفير نظام صحي شامل يهدف الى تحسين 
وذات  ومستدامة  متكاملة  صحية  خدمات 
للموارد  االمــثــل  بــاالســتــخــدام  عالية  جـــودة 
الخدمات  بجودة  االرتــقــاء  بهدف  المتاحة 

الصحية للعائلة.
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ـــراكــــز  مـ ان  يـــذكـــر 
األولية باشرت تدريب األطباء والممرضين 
الصحية  الـــمـــراكـــز  فـــي  الــعــامــلــة  والــــكــــوادر 
الماضي  ــارس  مـ طبيبك«  »اخــتــر  لــبــرنــامــج 
الــصــحــي بمحافظة  الــديــر  بــمــركــز  ــتـــداًء  ابـ
الــمــحــرق، إذ تــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي إطــار 
ــرة لــــالرتــــقــــاء بـــجـــودة  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ ــود الـ ــهــ ــجــ الــ
الــخــدمــات الــمــقــدمــة وضـــمـــان اســتــمــراريــة 
تقديم الرعاية الصحية األولية المتكاملة 
مع اتاحة حرية اختيار الطبيب للمواطن، 
وذلك بتوجيه من المجلس األعلى للصحة 
لــلــتــطــبــيــق الــتــجــريــبــي لـــمـــشـــروع الــتــســيــيــر 

الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية. 

ويــكــون الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مــتــواصــاًل 
الــتــدريــب  مــن  متكاملة  بسلسلة  ومــتــبــوعــًا 
الــمــراكــز  فــي  والــعــامــلــيــن  األطـــبـــاء  لجميع 
المحرق  محافظة  مــن  انــطــالقــًا  الصحية 
حيث سيطبق التدشين التدريجي للمشروع 
في  تجريبية  بــصــورة  األولـــى  المرحلة  فــي 
والشمالية ثم سيعمم  المحرق  محافظتي 
من  كجزء  المملكة  محافظات  على  تباعًا 
المراكز  في  الذاتي  التسيير  مشروع  نطاق 
الــصــحــيــة، الــــذي تــقــدمــه الــصــحــة األولــيــة 

للمواطنين والمقيمين.
ضمن  طبيبك«  »اختر  مشروع  ويــنــدرج 
بـــرنـــامـــج الــتــســيــيــر الـــــذاتـــــي، ويـــقـــع تــحــت 
مــظــلــة الــضــمــان الــصــحــي الـــوطـــنـــي، وأتـــت 
الوطنية  الخطة  مع  تماشيًا  الخطوة  هذه 
مجلس  أقــرهــا  الــتــي   2025-2016 للصحة 
شامل  صحي  نظام  تطبيق  بهدف  الــــوزراء 
إلى تحسين تقديم خدمات صحية  يهدف 
عالية  جــــودة  وذات  ومــســتــدامــة،  مــتــكــامــلــة، 
باالستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف 
االرتقاء بجودة الخدمات الصحية للعائلة. 

} تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على برنامج اختر طبيبك.

بعد 6 �أ�سابيع من �إطالقه تمهيد� لتطبيقه في مر�كز �أخرى..

غل�ق ب�اب الت�ش�جيل ف�ي برنامج اخت�ر طبيبك بمرك�زي عالي وال�ش�يخ جابر 

القراء األعزاء 
تـــكـــفـــل مـــنـــظـــومـــة حــقــوق 
اإلنـــــــســـــــان جــــمــــيــــع الــــحــــقــــوق 
ــي تـــحـــفـــظ  ــ ــتــ ــ ــيــــة الــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
الــكــرامــة االنــســانــيــة لــإنــســان 
تــمــيــيــز  دون  مــــن  ــان  ــ كــ ــا  ــمـ ــنـ أيـ
بسبب اللون أو الدين أو العرق 
تتمثل في  الــخ، وهــي  اللغة  أو 
والسياسية  المدنية  الحقوق 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة بـــجـــانـــب حـــقـــوق 
الــــــتــــــضــــــامــــــن الــــــــتــــــــي تـــثـــبـــت 
لــلــجــمــاعــة الـــبـــشـــريـــة كــالــحــق 
آمنة،  نظيفة صحية  بيئة  في 
والـــحـــق فـــي الـــســـالم وغــيــرهــا، 
وتـــثـــبـــت حـــقـــوق اإلنــــســــان مــن 
حيث األصل للمواطنين وغير 
بعضها  باستثناء  المواطنين، 
فقط  للمواطنين  يثبت  الــذي 

أخــرى،  حقوق  بجانب  مثاًل  السياسية  كالحقوق 
حيث ُيفترض أن تكون األولوية فيها للمواطنين 
كالحق في العمل مثاًل، باعتبار ان كل دولة تسعى 
لتحقيق الكفاية والرفاه لمواطنيها ليتحقق ذلك 

تباعًا لإنسانية بأكملها.
وُيـــعـــد الــحــق فـــي الــعــمــل أحـــد أهـــم الــحــقــوق 
التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق 
أفــرد  وقــد  والثقافية،  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
إلى  نــظــرًا  الحق  هــذا  لتنظيم   8-7-6 الــمــواد  لها 
ارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق بــالــعــديــد مـــن حــقــوق اإلنــســان 
ــرة والـــحـــق في  ــ ــرى كــالــحــق فـــي تــكــويــن األسـ ــ األخـ
مستوى معيشي كاٍف والحق في الصحة والتعليم 

وغيرها من الحقوق.
التحديات  أهم  أحد  البطالة  مشكلة  وُتشّكل 
تــكــاد تخلو  الــعــمــل، وال  فــي  الــحــق  الــتــي يواجهها 
ــد أهــم  ــذا ُيـــعـــد مــلــف الــبــطــالــة أحــ ــة مــنــهــا، لــ ــ دولـ
عبر  الــنــواب  يستطع مجلس  لــم  الــتــي  الــمــلــفــات 
حل  إلـــى  يــصــل  أن  الــخــمــســة  التشريعية  فــصــولــه 
ذات  مشكلة  كونها  مــن  الــرغــم  على  لها،  مستدام 
ضرر مزدوج للدولة وللفرد معًا، إذ ال تطول آثاره 
والتي  العمل فقط  العاطل عن  وأضــراره شخص 
أقـــول  ــًا.  أيـــضـ الـــدولـــة  تــطــول  بـــل  نعلمها جــمــيــعــا 
الواقعية  المشاهدات  بعض  من  يقين  على  ذلــك 
وواقع  ُكثر،  وأمثالهم  شخصيًا  أعرفهم  لعاطلين 
المؤسف  من  مهدورة  كفاءات  بأنهم  يقول  الحال 
ــن، وبـــذلـــك فــإن  ــوطـ أن ال يــســتــفــيــد مــنــهــا هـــذا الـ
يفوتها  فيما  يتمثل  بالدولة  يلحق  الــذي  الضرر 
من مكاسب نتيجة تعّطل هذه الطاقات والعقول 
التي  خبراتها  ومــن  منها  االستفادة  وعــدم  النّيرة 
هذا  ينفع  بما  واستثمارها  تطويرها  عن  ستنتج 

الوطن ونهضته وتقدمه. 
والحقيقة أن فكرة هذا المقال كانت تراودني 
منذ فترة بعد استماعي إلى حديث النائب السابق 
الــنــدوات،  إحــدى  في  البطالة  عن  الهرمي  يوسف 
تتزامن كتابتي لها مع احتفال  أن  ولكن يصادف 

الــعــالــم بــيــوم الــشــبــاب الــدولــي 
الـــــذي صـــــادف تـــاريـــخ الــثــانــي 
ــســـطـــس.  ــهــــر أغـ عــــشــــر مـــــن شــ
ُيثلج  مما  انه  بالذكر  الجدير 
بالشباب  يتعلق  فيما  الــصــدر 
في مملكة البحرين هو كونها، 
صاحب  وتطلعات  لــرؤى  وفقًا 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــاللــ
عيسى آل خليفة المعظم قد 
واتخذته  أهمية  الشباب  أولت 
رهــــانــــًا لــلــمــســتــقــبــل الــمــشــرق 

والواعد.
ــن تــوجــهــات  ــّمــ ــي ألثــ ــنــ وإنــ
قـــيـــادتـــنـــا الــحــكــيــمــة ووعــيــهــا 
بــأهــمــيــة الــشــبــاب بــاعــتــبــارهــم 
عــمــاد مــســتــقــبــل هــــذا الــوطــن 
وجعلته  الــحــقــيــقــيــة،  وثـــروتـــه 
مــحــورًا مــن مــحــاور سياساتها 
سعيًا  ومــبــادراتــهــا  وبــرامــجــهــا 
في  شركاء  الشباب  يكون  وطنية  نهضة  لتحقيق 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فــيــهــا بــســواعــدهــم وأفــكــارهــم 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  تحقيق  إلى  وصــواًل 
أكــثــر سهولة  ذلـــك ســيــكــون  أن تحقيق  رأيـــي  وفـــي 
وُيسرًا إذا تحقق للشباب األمن الوظيفي وتمتعوا 

جميعًا بالحق في العمل.
وفي رأيي أن التعطل عن العمل ملف بحاجة 
إلى دراسة واقعية تأخذ بحسبانها جوانب متعددة، 
اقتصادية، اجتماعية وثقافية، حيث تبدأ بدراسة 
األجنبية  العمالة  نسبة  على  االقــتــصــادي  األثـــر 
االجتماعي،  بــاألثــر  وُتلحقه  بالوطنية،  مــقــارنــة 
العمل  فــي  الحق  أطـــراف  على  التركيز  يكون  ثــم 
العمل، بحيث تشتغل  وأرباب  العاطلون عنه  وهم 
الدراسة على وضع آلية تهدف إلى تغيير الثقافة 
ــي تــتــمــحــور حـــــول عـــدم  ــتــ الــــســــائــــدة لــديــهــمــا والــ
وتنتهي  الــراتــب،  بقدر  والعمل  للعمل  الصالحية 
إلى تقديم المواطن وإحالله في الوظائف كفالًة 
لــحــقــه فـــي الــعــمــل فـــي مــوطــنــه واالســـتـــفـــادة من 
الكفاءات الوطنية بتشجيعها على البقاء والبناء 
وأضيف  العمل خــارج موطنها،  البحث عن  وعــدم 
الوطن  على  بالنفع  فسيعود  تحقق  إن  ذلــك  بــأن 
بتعزيز المواطنة والوطنية لدى أبنائه باعتبارها 
أســـاس بــنــاء األوطـــــان، ألـــم ُيــقــال بـــأن وطــنــك هو 

المكان الذي تكسب فيه رزقك؟!!
ــرزق واالنــتــمــاء وحــب  فــالــرابــط بــيــن كــســب الــ
فالعمل  إغفاله،  عــدم  ويجب  جــدًا  عميق  الــوطــن 
ــادي والــنــفــســي واالجــتــمــاعــي  ــمـ يــحــقــق األمـــــان الـ
للمواطن، وال شك أنه ُيعزز ويضيف إلى العوامل 
الذي  بالوالء للوطن  التي تجعله مدينا  األخرى 

يمنحه إياه.
يكون  ال  لماذا  السؤال،  بهذا  مقالي  وسأنهي 
متكاتفين  نــعــمــل  أن  الـــقـــادم  الــوطــنــي  مــشــروعــنــا 
خاليًا  نموذجيًا  موطنًا  البحرين  مملكة  لجعل 

من المواطنين العاطلين عن العمل؟
Hanadi_aljowder@hotmail.com

حّق المواطن في العمل وتحديات البطالة

بقلم: احملامية الدكتورة 
هنادي عيسى اجلودر

ــة  ــحــ ــــس الــــصــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــف مـ ــشــ ــ كــ
الرسمية  حساباته  في  الخليجي 
على وسائل التواصل االجتماعي 
)إشــاعــة  الــتــوعــويــة  سلسلته  عــبــر 
االسبوع( حقيقة الطرق المتبعة 
لطرد السموم من جسم االنسان.

هــنــاك  أن  الـــمـــجـــلـــس  وقـــــــال 

اعـــــتـــــقـــــادا خــــاطــــئــــا حــــــــول طــــرد 
الــســمــوم مــن الــجــســم عــن طريق 
نقع القدمين بالماء الساخن مع 
وأن  الصوديوم  وبيكربونات  الخل 
هـــذه الــطــريــقــة لــيــس لــهــا عــالقــة 

بطرد السموم.
وشــــــــــــدد مــــجــــلــــس الــــصــــحــــة 

ــلــــيــــجــــي فــــــي رســـــالـــــتـــــه بــــأن  الــــخــ
االنــســان  جــســم  ان  هــي  الحقيقة 
السموم  على طرد  قادر  الطبيعي 
من تلقاء نفسه دون التدخل بأي 

طريقة كانت.
واوضـــــــــــح مـــجـــلـــس الـــصـــحـــة 
الخليجي أن عملية طرد السموم 

ــــي جـــســـم اإلنـــــســـــان الــطــبــيــعــي  فـ
ــرق مــخــتــلــفــة مــنــهــا:  ــطــ ــون بــ ــكــ تــ
الــكــلــى حــيــث تــقــوم بــفــلــتــرة الـــدم 
مــن الــســمــوم والــفــضــالت، وأيــضــًا 
ــوم بــطــرد  ــقـ األمــــعــــاء الــغــلــيــظــة تـ
وأيضًا  اإلخـــراج،  بعملية  السموم 
عن طرق الغدد العرقية التي من 

خاللها يتم إفراز السوائل الزائدة 
أن للكبد دور مهم  واألمــالح، كما 
في طرد السموم وذلك بتكسيرها 
من  تصفيتها  لــيــتــم  الــجــســم  فــي 
الرئتين  عن طريق  وأخيرًا  الــدم، 
ــي أكــســيــد  ــانــ حـــيـــث يـــتـــم طــــــرد ثــ

الكربون.

مجل��س ال�شحة الخليجي يك�ش�ف الطرق ال�شحيحة لطرد ال�شموم من الج�شم
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كتبت فاطمة علي:

االولية  الصحية  الرعاية  مراكز  تغلق 
غـــدا االثــنــيــن بـــاب الــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج 
»اختر طبيبك« الذي اطلقته بمركزي عالي 
الصحيين  الصباح  االحــمــد  جابر  والشيخ 
بــالــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة فـــي 4 مـــن يــولــيــو 
وذلــك  أسابيع،  بــ6  مدته  وحـــددت  الماضي 
ضــمــن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــلــبــرنــامــج الـــذي 
الــمــحــرق كمرحلة  مــحــافــظــة  بــمــراكــز  بــــدأ 
الــمــراكــز الصحية  لــيــشــمــل  واســتــمــر  اولــــى 

بالشمالية.
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  ودعت 
عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل 
للمراكز  التابعين  المواطنين  االجتماعي 
الصحية المشار إليها إلى المبادرة باختيار 
طبيب العائلة المفّضل لديهم، منوهة إلى 
بالتسجيل  يــبــادر  لــم  تــوزيــع مــن  أّنـــه سيتم 
بحسب الشواغر المتبقية بعد انتهاء المدة 

المحددة للتسجيل.
لبدء  تمهيدا  الخطة  هــذه  تــأتــي  فيما 

بالمحافظة  اخــــرى  مـــراكـــز  فـــي  الــبــرنــامــج 
الشمالية بعد تطبيقه في مراكز محافظة 
الـــمـــحـــرق وضــــمــــن إطـــــــار تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود 
وفق  الصحية  الخدمات  لتطوير  المبذولة 
الجهود  إطـــار  وضــمــن  العائلة  طــب  مفهوم 
المستمرة لتطبيق مشروع التسيير الذاتي 
فــي الــمــراكــز الــصــحــيــة االولـــيـــة الــمــنــدرجــة 
ــــك  ــان الـــصـــحـــي وذلـ ــمــ تـــحـــت مـــظـــلـــة الــــضــ
لالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة وضمان 
ــاحـــة الــحــريــة لــلــمــواطــن  اســتــمــراريــتــهــا وإتـ

الختيار طبيبه.
ــز الــصــحــيــة االولـــيـــة  ــراكـ ــمـ ــل الـ ــواصــ وتــ
ــوادر  ــكــ ــاء والــمــمــرضــيــن والــ ــبــ تـــدريـــب األطــ
على  الصحي  جابر  الشيخ  بمركز  العاملة 
سيكون  حيث  طبيبك،  اخــتــر  برنامج  آلــيــة 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مـــتـــواصـــال ومــتــبــوعــا 
الـــتـــدريـــب لجميع  بــســلــســلــة مــتــكــامــلــة مـــن 
الصحية  الــمــراكــز  فــي  والعاملين  االطــبــاء 
ــي الــــمــــراكــــز الــصــحــيــة  ــي انـــطـــلـــقـــت فــ ــتــ والــ

بمحافظة المحرق.
وتــعــتــبــر خـــدمـــة اخـــتـــر طــبــيــبــك جـــزءا 

أســاســيــا مــن مــشــروع الــتــســيــيــر الـــذاتـــي في 
تــقــدمــه الصحة  الــــذي  الــمــراكــز الــصــحــيــة 
اجل  مــن  والمقيمين  للمواطنين  االولــيــة 
توفير نظام صحي شامل يهدف الى تحسين 
وذات  ومستدامة  متكاملة  صحية  خدمات 
للموارد  االمــثــل  بــاالســتــخــدام  عالية  جـــودة 
الخدمات  بجودة  االرتــقــاء  بهدف  المتاحة 

الصحية للعائلة.
الــصــحــيــة  ــايــــة  الــــرعــ ـــراكــــز  مـ ان  يـــذكـــر 
األولية باشرت تدريب األطباء والممرضين 
الصحية  الـــمـــراكـــز  فـــي  الــعــامــلــة  والــــكــــوادر 
الماضي  ــارس  مـ طبيبك«  »اخــتــر  لــبــرنــامــج 
الــصــحــي بمحافظة  الــديــر  بــمــركــز  ــتـــداًء  ابـ
الــمــحــرق، إذ تــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي إطــار 
ــرة لــــالرتــــقــــاء بـــجـــودة  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ ــود الـ ــهــ ــجــ الــ
الــخــدمــات الــمــقــدمــة وضـــمـــان اســتــمــراريــة 
تقديم الرعاية الصحية األولية المتكاملة 
مع اتاحة حرية اختيار الطبيب للمواطن، 
وذلك بتوجيه من المجلس األعلى للصحة 
لــلــتــطــبــيــق الــتــجــريــبــي لـــمـــشـــروع الــتــســيــيــر 

الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية. 

ويــكــون الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي مــتــواصــاًل 
الــتــدريــب  مــن  متكاملة  بسلسلة  ومــتــبــوعــًا 
الــمــراكــز  فــي  والــعــامــلــيــن  األطـــبـــاء  لجميع 
المحرق  محافظة  مــن  انــطــالقــًا  الصحية 
حيث سيطبق التدشين التدريجي للمشروع 
في  تجريبية  بــصــورة  األولـــى  المرحلة  فــي 
والشمالية ثم سيعمم  المحرق  محافظتي 
من  كجزء  المملكة  محافظات  على  تباعًا 
المراكز  في  الذاتي  التسيير  مشروع  نطاق 
الــصــحــيــة، الــــذي تــقــدمــه الــصــحــة األولــيــة 

للمواطنين والمقيمين.
ضمن  طبيبك«  »اختر  مشروع  ويــنــدرج 
بـــرنـــامـــج الــتــســيــيــر الـــــذاتـــــي، ويـــقـــع تــحــت 
مــظــلــة الــضــمــان الــصــحــي الـــوطـــنـــي، وأتـــت 
الوطنية  الخطة  مع  تماشيًا  الخطوة  هذه 
مجلس  أقــرهــا  الــتــي   2025-2016 للصحة 
شامل  صحي  نظام  تطبيق  بهدف  الــــوزراء 
إلى تحسين تقديم خدمات صحية  يهدف 
عالية  جــــودة  وذات  ومــســتــدامــة،  مــتــكــامــلــة، 
باالستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف 
االرتقاء بجودة الخدمات الصحية للعائلة. 

} تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على برنامج اختر طبيبك.

بعد 6 �أ�سابيع من �إطالقه تمهيد� لتطبيقه في مر�كز �أخرى..

غل�ق ب�اب الت�ش�جيل ف�ي برنامج اخت�ر طبيبك بمرك�زي عالي وال�ش�يخ جابر 

القراء األعزاء 
تـــكـــفـــل مـــنـــظـــومـــة حــقــوق 
اإلنـــــــســـــــان جــــمــــيــــع الــــحــــقــــوق 
ــي تـــحـــفـــظ  ــ ــتــ ــ ــيــــة الــ ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
الــكــرامــة االنــســانــيــة لــإنــســان 
تــمــيــيــز  دون  مــــن  ــان  ــ كــ ــا  ــمـ ــنـ أيـ
بسبب اللون أو الدين أو العرق 
تتمثل في  الــخ، وهــي  اللغة  أو 
والسياسية  المدنية  الحقوق 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة بـــجـــانـــب حـــقـــوق 
الــــــتــــــضــــــامــــــن الــــــــتــــــــي تـــثـــبـــت 
لــلــجــمــاعــة الـــبـــشـــريـــة كــالــحــق 
آمنة،  نظيفة صحية  بيئة  في 
والـــحـــق فـــي الـــســـالم وغــيــرهــا، 
وتـــثـــبـــت حـــقـــوق اإلنــــســــان مــن 
حيث األصل للمواطنين وغير 
بعضها  باستثناء  المواطنين، 
فقط  للمواطنين  يثبت  الــذي 

أخــرى،  حقوق  بجانب  مثاًل  السياسية  كالحقوق 
حيث ُيفترض أن تكون األولوية فيها للمواطنين 
كالحق في العمل مثاًل، باعتبار ان كل دولة تسعى 
لتحقيق الكفاية والرفاه لمواطنيها ليتحقق ذلك 

تباعًا لإنسانية بأكملها.
وُيـــعـــد الــحــق فـــي الــعــمــل أحـــد أهـــم الــحــقــوق 
التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق 
أفــرد  وقــد  والثقافية،  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
إلى  نــظــرًا  الحق  هــذا  لتنظيم   8-7-6 الــمــواد  لها 
ارتـــبـــاطـــه الــوثــيــق بــالــعــديــد مـــن حــقــوق اإلنــســان 
ــرة والـــحـــق في  ــ ــرى كــالــحــق فـــي تــكــويــن األسـ ــ األخـ
مستوى معيشي كاٍف والحق في الصحة والتعليم 

وغيرها من الحقوق.
التحديات  أهم  أحد  البطالة  مشكلة  وُتشّكل 
تــكــاد تخلو  الــعــمــل، وال  فــي  الــحــق  الــتــي يواجهها 
ــد أهــم  ــذا ُيـــعـــد مــلــف الــبــطــالــة أحــ ــة مــنــهــا، لــ ــ دولـ
عبر  الــنــواب  يستطع مجلس  لــم  الــتــي  الــمــلــفــات 
حل  إلـــى  يــصــل  أن  الــخــمــســة  التشريعية  فــصــولــه 
ذات  مشكلة  كونها  مــن  الــرغــم  على  لها،  مستدام 
ضرر مزدوج للدولة وللفرد معًا، إذ ال تطول آثاره 
والتي  العمل فقط  العاطل عن  وأضــراره شخص 
أقـــول  ــًا.  أيـــضـ الـــدولـــة  تــطــول  بـــل  نعلمها جــمــيــعــا 
الواقعية  المشاهدات  بعض  من  يقين  على  ذلــك 
وواقع  ُكثر،  وأمثالهم  شخصيًا  أعرفهم  لعاطلين 
المؤسف  من  مهدورة  كفاءات  بأنهم  يقول  الحال 
ــن، وبـــذلـــك فــإن  ــوطـ أن ال يــســتــفــيــد مــنــهــا هـــذا الـ
يفوتها  فيما  يتمثل  بالدولة  يلحق  الــذي  الضرر 
من مكاسب نتيجة تعّطل هذه الطاقات والعقول 
التي  خبراتها  ومــن  منها  االستفادة  وعــدم  النّيرة 
هذا  ينفع  بما  واستثمارها  تطويرها  عن  ستنتج 

الوطن ونهضته وتقدمه. 
والحقيقة أن فكرة هذا المقال كانت تراودني 
منذ فترة بعد استماعي إلى حديث النائب السابق 
الــنــدوات،  إحــدى  في  البطالة  عن  الهرمي  يوسف 
تتزامن كتابتي لها مع احتفال  أن  ولكن يصادف 

الــعــالــم بــيــوم الــشــبــاب الــدولــي 
الـــــذي صـــــادف تـــاريـــخ الــثــانــي 
ــســـطـــس.  ــهــــر أغـ عــــشــــر مـــــن شــ
ُيثلج  مما  انه  بالذكر  الجدير 
بالشباب  يتعلق  فيما  الــصــدر 
في مملكة البحرين هو كونها، 
صاحب  وتطلعات  لــرؤى  وفقًا 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــاللــ
عيسى آل خليفة المعظم قد 
واتخذته  أهمية  الشباب  أولت 
رهــــانــــًا لــلــمــســتــقــبــل الــمــشــرق 

والواعد.
ــن تــوجــهــات  ــّمــ ــي ألثــ ــنــ وإنــ
قـــيـــادتـــنـــا الــحــكــيــمــة ووعــيــهــا 
بــأهــمــيــة الــشــبــاب بــاعــتــبــارهــم 
عــمــاد مــســتــقــبــل هــــذا الــوطــن 
وجعلته  الــحــقــيــقــيــة،  وثـــروتـــه 
مــحــورًا مــن مــحــاور سياساتها 
سعيًا  ومــبــادراتــهــا  وبــرامــجــهــا 
في  شركاء  الشباب  يكون  وطنية  نهضة  لتحقيق 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فــيــهــا بــســواعــدهــم وأفــكــارهــم 
المستدامة،  التنمية  أهــداف  تحقيق  إلى  وصــواًل 
أكــثــر سهولة  ذلـــك ســيــكــون  أن تحقيق  رأيـــي  وفـــي 
وُيسرًا إذا تحقق للشباب األمن الوظيفي وتمتعوا 

جميعًا بالحق في العمل.
وفي رأيي أن التعطل عن العمل ملف بحاجة 
إلى دراسة واقعية تأخذ بحسبانها جوانب متعددة، 
اقتصادية، اجتماعية وثقافية، حيث تبدأ بدراسة 
األجنبية  العمالة  نسبة  على  االقــتــصــادي  األثـــر 
االجتماعي،  بــاألثــر  وُتلحقه  بالوطنية،  مــقــارنــة 
العمل  فــي  الحق  أطـــراف  على  التركيز  يكون  ثــم 
العمل، بحيث تشتغل  وأرباب  العاطلون عنه  وهم 
الدراسة على وضع آلية تهدف إلى تغيير الثقافة 
ــي تــتــمــحــور حـــــول عـــدم  ــتــ الــــســــائــــدة لــديــهــمــا والــ
وتنتهي  الــراتــب،  بقدر  والعمل  للعمل  الصالحية 
إلى تقديم المواطن وإحالله في الوظائف كفالًة 
لــحــقــه فـــي الــعــمــل فـــي مــوطــنــه واالســـتـــفـــادة من 
الكفاءات الوطنية بتشجيعها على البقاء والبناء 
وأضيف  العمل خــارج موطنها،  البحث عن  وعــدم 
الوطن  على  بالنفع  فسيعود  تحقق  إن  ذلــك  بــأن 
بتعزيز المواطنة والوطنية لدى أبنائه باعتبارها 
أســـاس بــنــاء األوطـــــان، ألـــم ُيــقــال بـــأن وطــنــك هو 

المكان الذي تكسب فيه رزقك؟!!
ــرزق واالنــتــمــاء وحــب  فــالــرابــط بــيــن كــســب الــ
فالعمل  إغفاله،  عــدم  ويجب  جــدًا  عميق  الــوطــن 
ــادي والــنــفــســي واالجــتــمــاعــي  ــمـ يــحــقــق األمـــــان الـ
للمواطن، وال شك أنه ُيعزز ويضيف إلى العوامل 
الذي  بالوالء للوطن  التي تجعله مدينا  األخرى 

يمنحه إياه.
يكون  ال  لماذا  السؤال،  بهذا  مقالي  وسأنهي 
متكاتفين  نــعــمــل  أن  الـــقـــادم  الــوطــنــي  مــشــروعــنــا 
خاليًا  نموذجيًا  موطنًا  البحرين  مملكة  لجعل 

من المواطنين العاطلين عن العمل؟
Hanadi_aljowder@hotmail.com

حّق المواطن في العمل وتحديات البطالة

بقلم: احملامية الدكتورة 
هنادي عيسى اجلودر

ــة  ــحــ ــــس الــــصــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــف مـ ــشــ ــ كــ
الرسمية  حساباته  في  الخليجي 
على وسائل التواصل االجتماعي 
)إشــاعــة  الــتــوعــويــة  سلسلته  عــبــر 
االسبوع( حقيقة الطرق المتبعة 
لطرد السموم من جسم االنسان.

هــنــاك  أن  الـــمـــجـــلـــس  وقـــــــال 

اعـــــتـــــقـــــادا خــــاطــــئــــا حــــــــول طــــرد 
الــســمــوم مــن الــجــســم عــن طريق 
نقع القدمين بالماء الساخن مع 
وأن  الصوديوم  وبيكربونات  الخل 
هـــذه الــطــريــقــة لــيــس لــهــا عــالقــة 

بطرد السموم.
وشــــــــــــدد مــــجــــلــــس الــــصــــحــــة 

ــلــــيــــجــــي فــــــي رســـــالـــــتـــــه بــــأن  الــــخــ
االنــســان  جــســم  ان  هــي  الحقيقة 
السموم  على طرد  قادر  الطبيعي 
من تلقاء نفسه دون التدخل بأي 

طريقة كانت.
واوضـــــــــــح مـــجـــلـــس الـــصـــحـــة 
الخليجي أن عملية طرد السموم 

ــــي جـــســـم اإلنـــــســـــان الــطــبــيــعــي  فـ
ــرق مــخــتــلــفــة مــنــهــا:  ــطــ ــون بــ ــكــ تــ
الــكــلــى حــيــث تــقــوم بــفــلــتــرة الـــدم 
مــن الــســمــوم والــفــضــالت، وأيــضــًا 
ــوم بــطــرد  ــقـ األمــــعــــاء الــغــلــيــظــة تـ
وأيضًا  اإلخـــراج،  بعملية  السموم 
عن طرق الغدد العرقية التي من 

خاللها يتم إفراز السوائل الزائدة 
أن للكبد دور مهم  واألمــالح، كما 
في طرد السموم وذلك بتكسيرها 
من  تصفيتها  لــيــتــم  الــجــســم  فــي 
الرئتين  عن طريق  وأخيرًا  الــدم، 
ــي أكــســيــد  ــانــ حـــيـــث يـــتـــم طــــــرد ثــ

الكربون.

مجل��س ال�شحة الخليجي يك�ش�ف الطرق ال�شحيحة لطرد ال�شموم من الج�شم
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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
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زعيم حزب ال�شيطان.. 

ودجاجة بيكا�شو..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
لسيارات  الخروج  بوابة  »كونتر«  والطوابير عند  االزدحــام  حاالت 
آخر  »كونتر«  فتح  إلى  الدولي، بحاجة  البحرين  القادمين في مطار 
وأكــثــر، بــدال مــن الــوضــع الــحــاصــل، وخصوصا عند وصـــول عــدد من 
توقيف سياراتهم  الناس على  إقبال  وعــدم  واحــد،  وقــت  في  الرحالت 

في المبنى الخاص.
زعيم حزب الشيطان.. ودجاجة بيكاسو..!!:

»بابلو  المعروف  اإلسباني  للرسام  األشخاص  أحد  قال  ذات مرة 
بيكاسو«: يبدو أنك ال تحسن من الرسم سوى هذه الخطوط واأللوان 
على  قمح  حبة  بــرســم  وقـــام  ريشته  »بيكاسو«  فــأخــذ  الــمــتــداخــلــة..!! 
األرضية.. وكانت شبه حقيقية إلى درجة أن »دجاجة« تقدمت محاولة 
إذن تصر على  انبهر الرجل وقال لبيكاسو: لماذا  التقاطها.. عندها 
الرائعة؟  الطريقة  بهذه  الرسم  تحسن  وأنــت  الغريبة،  الــرســوم  هــذه 

فأجاب »بيكاسو«: في الحقيقة أنا ال أرسم للدجاج..!!
وعلى هذا المنوال، يخرج زعيم حزب الشيطان اإلرهابي »حسن 
نــصــر اهلل« مـــن مــخــبــأه فـــي كـــل مــــرة، وعــنــد كـــل مــنــاســبــة، لــلــمــزايــدة 
القضية  نصرة  أجل  من  والصراخ  والتهديد  الخليجية،  الــدول  على 
الفلسطينية، ويطلق عنترياته الفارغة، وخطابه المسيء، وهو متخم 
بالثروة والماليين، في بلد يضطر فيه المواطن اللبناني إلى اقتحام 
البنوك من أجل استرداد أمواله المحتجزة، من أجل شراء كسرة خبز 

أو دواء وعالج.
الخليجية،  الــدول  من  للتقرب  لبنانية  محاولة  كل  ومع  لذلك، 
وإصالح ما أفسده »نصر اهلل« وماكيناته، ومع كل تصريح ألي شخصية 
لبنانية من أجل العودة إلى الحضن العربي، ورفض دعم اإلرهابيين، 
ينبري زعيم الحزب اإلرهابي للعودة إلى المربع رقم واحد، وقطع أي 

جسر لتحسين وتطوير العالقات اللبنانية مع أشقائها. 
مشروخة  أسطوانة  الموسمية،  اإلرهابي  الحزب  زعيم  خطابات 
وسمجة، والرد عليها يأتي دائما من الشعوب العربية والخليجية قبل 
»بروبجندا«  الخطابات مجرد  تلك  أن  تدرك جيدا  الحكومات، ألنها 
إعــالمــيــة، ومــحــاولــة مــتــواصــلــة لــبــث الــفــتــنــة والــفــرقــة بــيــن الــشــعــوب 
والحكومات، وأن أكثر شخص يهاجم عملية السالم في المنطقة، هو 
أكثر شخص يسيء للقضية الفسطينية، وال يريد للشعوب الخليجية 
تنفيذ  أجــل  من  الطاولة«  »تحت  قنوات  ولديه  واالزدهـــار،  االستقرار 

أجندة أسياده. 
ومؤسساتها  الحكيمة،  بقياداتها  الخليجية  دولــنــا  تقدمه  مــا 
والتقدم  والــتــعــاون،  اللحمة  مــن  لمزيد  الشعوب  وسعي  الدستورية، 
الدخيل،  األجنبي  وصاية  من  والتخلص  للوطن  والـــوالء  والتطور، 
ال يفهمها ولن يستوعبها زعيم حزب الشيطان.. شأنه شأن دجاجة 

بيكاسو..!!
آخر السطر:     

ال تزال الناس تشكو من استغالل العديد من المسافرين وخاصة 
الــســيــارات فــي مــواقــف دوحـــة عــــراد.. وال تــزال  الخليجيين لــمــواقــف 

الجهات المعنية ال تتحرك، وال تضع حال حاسما للمسألة.

واســـتـــضـــاف بــرنــامــج »صــبــاح 
ــة  ــ ــا بـــحـــريـــن« عـــبـــر إذاعـ الـــخـــيـــر يــ
البحرين، الدكتورة وفاء الشربتي 
لــلــحــديــث عـــن مــؤتــمــر الــبــحــريــن 
الدولي لنقص المناعة المكتسبة 
الذي سيقام في مملكة البحرين 
تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ 
بــــن عــــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 

يومي 22 و23 سبتمبر 2022.

ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ أن  وأوضــــــــحــــــــت 
ــبــــة مــن  ــوكــ ســـيـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة كــ
ــراء فــــي مــجــال  ــبــ الـــعـــلـــمـــاء والــــخــ
تحقيق  فــي  يسهم  مــمــا  ــدز«  ــ »اإليـ
الــعــديــد مــن االهـــــداف خــصــوصــًا 
الــعــديــد  الــمــؤتــمــر ســيــتــنــاول  ان 
مـــن الــمــحــاور حـــول الــوقــايــة من 
المرض وتشخيصه والمستجدات 
ــافــــة إلـــى  الــطــبــيــة الــعــالــمــيــة إضــ
الصحية  الرعاية  وتقديم  العالج 

للمصابين واألمراض المصاحبة 
الحديث  أن  إلــى  مبينة  للمرض، 
الفئات  أيضًا عن بعض  سيتناول 
ــهــــدفــــة مــثــل  ــتــ الـــــخـــــاصـــــة الــــمــــســ

األطفال والحوامل.
وأشـــــــــــــارت الــــــدكــــــتــــــورة وفــــــاء 
الـــمـــؤتـــمـــر  أن  إلــــــــى  الــــشــــربــــتــــي 
سيجمع خبراء عالميين في هذا 
تبادل  فــي  سيسهم  مما  الــمــجــال 
التي  المجاالت  كل  في  الخبرات 

ســتــنــعــكــس عـــلـــى تـــقـــديـــم خــدمــة 
أفضل للمرضى سواء في مملكة 
خاصة  الــعــالــم  دول  أو  الــبــحــريــن 
الــهــائــل من  الــكــم  هـــذا  أن تجمع 
الـــخـــبـــراء تــحــت قــبــة واحــــــدة في 

الــبــحــريــن ســـوف يساعد  مــمــلــكــة 
في تعزيز جهود مملكة البحرين 
في مكافحة مرض نقص المناعة 

المكتسبة.
البحرين  مملكة  أن  وبــيــنــت 
ــزات عـــــديـــــدة فــي  ــجــ ــنــ ــلـــت مــ ســـجـ
ــرة الـــمـــاضـــيـــة حـــــول مـــرض  ــتـ ــفـ الـ
أن  بعد  المكتسبة  المناعة  نقص 
عملت على مكافحة هذا المرض 
والــــحــــرص عــلــى حــمــايــة الــجــيــل 

الحالي والقادم.
وقالت الدكتورة وفاء الشربتي 
تــحــمــل  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  »إن 
الجوانب  مــن  الكثير  فــي  الــريــادة 
ــان  ــ ــانــــب الـــطـــبـــي وكـ ومـــنـــهـــا الــــجــ
فــيــروس كــورونــا أبـــرز األمــثــلــة في 
تصدي البحرين وتقديم الرعاية 
والمقيمين،  للمواطنين  الطبية 

البحرين  مؤتمر  سيساهم  حيث 
المكتسبة  المناعة  لمرض نقص 
االهــداف  العديد من  في تحقيق 
المملكة  مــســتــوى  عــلــى  العلمية 
تعزيز  فــي  ويــســاهــم  الــعــالــم  ودول 

البحرين في هذا المجال«.
وتنظيم  حرص  »إن  وأضافت 
المؤتمرات يصب في صالح  هذه 
وســـــالمـــــة وصــــحــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن 
والمقيمين وأيضا صحة االنسان 
في جميع العالم، وسوف نستثمر 
وجود الخبراء العالميين من أجل 
تحقيق كافة االهداف المرجوة«.

ــود الـــلـــجـــنـــة  ــهــ وأشــــــــــــادت بــــجــ
ــي بـــذل  ــ الـــمـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر فـ
ــول إلــــــى كـــامـــل  ــوصــ ــلــ ــود لــ ــهــ ــجــ الــ
ــــدؤوب  الــجــاهــزيــة عــبــر الــعــمــل الـ

الذي تقوم به منذ فترة طويلة.

م�ؤتمر البحرين الدولي لنق�ص المناعة ي�ستقطب خبراء عالميين 22 �شبتمبر
 أكدت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، أن مؤتمر البحرين الدولي 
ازدهــار الجانب الطبي في ظل  المكتسبة يعزز من مكانة مملكة البحرين في مواصلة  المناعة  لنقص 
الرعاية التي يحظى بها هذا القطاع الهام من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

} د. وفاء الشربتي

ندوة افترا�سية ح�ل مفاهيم القيادة الأخالقية
نـــظـــمـــت جـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
اإلنــســانــيــة  للتنمية   - الــنــســائــيــة 
ــاون مــــــع مـــــركـــــز الـــــرفـــــاع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا  ــيـ ــراضـ ــتـ ــي لـــــقـــــاًء افـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
قــرارك« وذلك  »أنــت سيد  بعنوان: 
أغــســطــس   10 األربــــــعــــــاء  ــاح  ــبــ صــ
قدمتها  زووم،  فــضــاء  عــبــر   2022
ــور  ــفـ ــعـــصـ الــــمــــهــــنــــدســــة: صــــبــــا الـ
بالجمعية،  المرأة  برنامج  رئيسة 
ــة نـــــــدوات  ــلـ ــلـــسـ ــن سـ ــمــ وذلـــــــــك ضــ

مــشــروع »الــقــيــادة األخــالقــيــة« الــذي 
القيادية  الــقــدرات  بــنــاء  إلــى  ويــهــدف   ،2016 يونيو  فــي  تدشينه  تــم 
وتطويرها واالرتقاء بمكوناتها إلى قيادة تحكمها األخالق وتؤطرها 

القيم، وتتبّنى مبدأ »التأثير بشرف«.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو ثمرة تعاون ممتد منذ أكثر 
من عامين بين الجمعية ومركز الرفاع االجتماعي إلقامة وتشجيع 
فيها  وُتستثمر  الجهود  فيها  تتكامل  التي  والتحالفات  الــشــراكــات 

الخبرات لتحقيق التنمية اإلنسانية.

} صبا العصفور.

فــــي إطـــــــار اخـــتـــيـــار مــمــلــكــة 
البحرين ضمن 25 دولة من دول 
العالم واألولى خليجيًا لتطبيق 
العالمية  الصحة  منظمة  خطة 
تم  السمنة،  وقف  وتيرة  لتسريع 
الخطة  لمناقشة  اجــتــمــاع  عقد 
ــنــــهــــج الـــــــذي ســـيـــتـــم اتـــبـــاعـــه  والــ
لــتــحــقــيــق ذلــــك بــالــتــنــســيــق مع 
مــمــثــلــيــن مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الثالثة:  بمستوياتها  العالمية 
في  للمنظمة  الــرئــيــســي  الــمــقــر 
لشرق  اإلقليمي  والمقر  جنيف 
المتوسط والمكتب الُقطري في 

مملكة البحرين.
مريم  الدكتورة  ترأست  وقــد 
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد  الــــهــــاجــــري الــــوكــ
فـــريـــق مملكة  الــعــامــة  لــلــصــحــة 
الــبــحــريــن فـــي االجـــتـــمـــاع الـــذي 
وألــقــت كلمة  تــم عقده عــن بعد، 
أعـــربـــت فيها  مــخــتــصــرة خــاللــه 
عـــن تــرحــيــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
باختيارها ضمن 25 دولة من دول 
منظمة  خــطــة  لتطبيق  الــعــالــم 
وتيرة  لتسريع  العالمية  الصحة 
وقف السمنة، األمر الذي يعكس 
البحرين  اهتمام حكومة مملكة 

ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــحــ ــتــــعــــزيــــز صــ بــ
من  ســواء،  والمقيمين على حد 
خـــالل تــطــويــر الــســيــاســات الــتــي 
ــن عـــوامـــل  ــن شـــأنـــهـــا الـــحـــد مــ مــ
االختطار المؤدية إلى األمراض 

غير السارية أهمها السمنة.
ــل االجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وقــــــــــد تـ
الدكتورة  قبل  من  عرض  تقديم 
بـــثـــيـــنـــة عـــــجـــــالن رئـــــيـــــس قــســم 
البحرين  برنامج  حــول  التغذية 
التغذوي، استعرضت من خالله 
التي  والخطط  االستراتيجيات 
على  للقضاء  المملكة  اتبعتها 
والقوانين  والتشريعات  السمنة 

التي صدرت لدعم تطبيقها.
كــمــا قــدمــت الـــدكـــتـــورة دالل 
ــاريــــة الـــغـــدد  ــتــــشــ الـــرمـــيـــحـــي اســ
عضو  السكر  ــراض  وأمــ الــصــمــاء 
غير  لألمراض  الوطنية  اللجنة 
إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  ــة  ــاريــ الــــســ
ــكـــري الــبــحــريــنــيــة  ــسـ جــمــعــيــة الـ
فــيــه لمحة عامة  قــدمــت  عــرضــًا 
الـــبـــحـــريـــن  جـــمـــعـــيـــة  دور  حــــــول 
معدالت  من  الحد  في  للسكري 
ــار الـــســـمـــنـــة بـــيـــن جــمــيــع  ــتــــشــ انــ
ــئــــات الـــعـــمـــريـــة واألنـــشـــطـــة  ــفــ الــ

الجمعية  قامت  التي  والــبــرامــج 
السمنة  على  للقضاء  بتفعيلها 
المشترك  والتنسيق  بــالــتــعــاون 
ذات  والجهات  الصحة  وزارة  مع 

العالقة.
أتبع ذلك استعراض من قبل 
خبراء منظمة الصحة العالمية، 
التي  اآللــيــة  إلــى  تطرقوا خالله 
تطبيق خطة  من خاللها  سيتم 
في  السمنة  وقــف  وتــيــرة  تسريع 
مملكة البحرين، والمدة الزمنية 
الــــمــــؤمــــل اســـتـــكـــمـــالـــهـــا فـــيـــهـــا. 
ــورة تــســنــيــم  ــ ــتـ ــ ــت دكـ ــحــ كـــمـــا أوضــ
عطاطرة ممثلة منظمة الصحة 
البحرين  مملكة  فــي  الــعــالــمــيــة 
كــنــمــوذج  الــبــحــريــن  اخـــتـــيـــار  ان 
ــوي بـــقـــيـــادة نــوعــيــة  ــ لـــبـــرنـــامـــج قـ
تــعــزز وتـــدعـــم الــشــراكــة مــتــعــددة 
السياسي  وااللـــتـــزام  الــقــطــاعــات 
والــــدعــــم الــــالمــــحــــدود عـــلـــى كــل 
المستويات نحو صحة للجميع 
أن وجود  إلى  وبالجميع، منوهًة 
ــري لــمــنــظــمــة  ــطــ ــقــ ــتـــب الــ ــكـ ــمـ الـ
المملكة  فــي  العالمية  الــصــحــة 
التجارب  ونشر هذه  توثيق  يعزز 
على  مــرتــكــزة  ومنهجية  بــــأدوات 

معايير علمية.
منظمة  خـــبـــراء  أشـــــاد  وقــــد 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــاإلنــجــازات 
بــذلــتــهــا مملكة  الــتــي  والــجــهــود 
ــن لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
السارية والقضاء  األمراض غير 
على السمنة، وأثنوا بشكل كبير 
على الدعم الكبير الذي تحظى 
حــكــومــة  مـــن  الــصــحــة  وزارة  بـــه 
من  توليه  ومــا  البحرين  مملكة 
العامة  للصحة  ورعــايــة  اهتمام 
حيث  والمقيمين،  للمواطنين 
أكدوا أهمية هذا االلتزام لتنفيذ 

الخطة.
ــال  ــ ــمــ ــ ــت أعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــد اخـ
االجـــتـــمـــاع بــتــحــديــد الــخــطــوات 
خطة  تنفيذ  في  للبدء  القادمة 

تسريع وتيرة وقف السمنة.

اختي���ار البحري���ن �سم���ن 25 دول���ة عالمي���ا لتطبي���ق خط���ة 
منظم���ة ال�سح���ة العالمي���ة لت�س���ريع وتي���رة وق���ف ال�س���منة

استحدثت جامعة البحرين 
ــة فـــــي نـــظـــام  ــيــ ــافــ خـــــطـــــوات إضــ
ــاد األكـــاديـــمـــي، وذلــــك في  ــ اإلرشـ
الــطــالــب  مــعــلــومــات  إدارة  نــظــام 
الــمــعــرضــيــن  لــلــطــلــبــة   ،)SIS(
ــي،  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــر اإلنـــــــــــذار األكـ لـــخـــطـ
حــيــث بــــدأت الــجــامــعــة بــإرســال 
رســـائـــل تــنــبــيــه لــلــطــلــبــة الــذيــن 
إلى  التراكمية  معدالتهم  تصل 
للتنبيه  أقل،  أو  2.33 من 4.00 
ــة مــرشــديــهــم  ــعـ بــــضــــرورة مـــراجـ

األكــاديــمــيــيــن لــئــال يــقــعــوا تحت 
اإلنذار األكاديمي.

وقال نائب الرئيس للبرامج 
العليا  والــــدراســــات  األكــاديــمــيــة 
ــا قــــادر أن  الـــدكـــتـــور مــحــمــد رضــ
هـــــذا الـــنـــظـــام تـــمـــت مــنــاقــشــتــه 
ــة، وقـــد  ــعــ ــامــ ــلـــس الــــجــ فـــــي مـــجـ
أكـــد الــمــجــلــس وجــمــيــع عــمــداء 
تنبيه  إرســـــال  الــكــلــيــات ضـــــرورة 
وضعهم  عن  إلعالمهم  للطلبة 
ــمـــي، وأنـــهـــم عــلــى وشــك  ــاديـ االكـ

الـــــــوقـــــــوع فــــــي خــــطــــر اإلنــــــــــذار 
األكاديمي، مشيرًا إلى أنه قد تم 
األكاديميين  المرشدين  تــزويــد 
لنصح  والــخــطــط  بالتعليمات 
معدالتهم  رفــع  بكيفية  الطلبة 
ــالـــب خــيــار  ــلـــطـ الـــتـــراكـــمـــيـــة، ولـ
االلـــتـــزام بـــاإلرشـــاد االكــاديــمــي، 
كـــمـــا ويـــتـــيـــح الـــنـــظـــام الــســمــاح 
الطالب  مع  بالتواصل  للمرشد 
بغرض  المتعثر  وغير  المتعثر، 
ــم الـــــنـــــصـــــح، واقـــــــتـــــــراح  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ

مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــقـــررات الــتــي 
ستساهم في تحسين مستواهم 
ــروج مـــن خطر  ــخــ ــي والــ ــدراســ الــ

اإلنذار والفصل من الجامعة.
ــذا  ــ هـ أن  قـــــــــــادر  د.  وأكـــــــــــد 
الــتــنــبــيــه يــســاعــد الــطــلــبــة على 
متطلبات  مــن  االنــتــهــاء  ســرعــة 
التخرج في المدة الزمنية لعدد 
المعتمدة  الــدراســيــة  الــفــصــول 
لــلــبــرنــامــج األكـــاديـــمـــي، وإلنــهــاء 
متطلبات التخرج من الجامعة.

جامعة البحرين ت�ستحدث نظاما لالإر�ساد الأكاديمي لتجنيب الطلبة الإنذار الأكاديمي

ت���ط����ي���ر ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال����م����رك����ز ال�����ط����ن����ي ل���الأم���ن 
ال�����س��ي��ب��ران��ي وم���رك���ز ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��م��ع��ل���م��ات ف���ي ت��اي��الن��د

اجــتــمــع الــشــيــخ عــبــداهلل 
بــن مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب 
الــرئــيــس  ــائـــب  نـ خــلــيــفــة  آل 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
ــالـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــألمــن  بـ
ــدة  ــيـ ــسـ ــبــــرانــــي مـــــع الـ ــيــ الــــســ
ســومــجــاي تــابــابــونــق مــديــر 
مركز تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بوزارة الخارجية 
بــمــمــلــكــة تـــايـــالنـــد والــــوفــــد 
لها، بحضور سفير  المرافق 
مملكة  لــدى  تايالند  مملكة 

البحرين.
ــتــــمــــاع  ــالل االجــ ــ ــ ــم خـ ــ ــ وتـ
الموضوعات  من  عدد  بحث 
الثنائي  بالتعاون  المتعلقة 

في مجال االمن السيبراني، 
والعمل على تبادل الخبرات 
والــتــجــارب فــي هــذا المجال 

بين البلدين الصديقين.
وأعــــــربــــــت مــــديــــر مـــركـــز 
ــلـــومـــات  ــا الـــمـــعـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ تـ
وزارة  فـــــــي  واالتــــــــــصــــــــــاالت 
الــخــارجــيــة الــتــايــالنــديــة عن 
التايالندي  الجانب  حــرص 
على تطوير التعاون الثنائي 
وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال األمـــن 

السيبراني.
حضر االجتماع عدد من 

المسؤولين بالجانبين.

} د. محمد رضا.

} المشاركون في اجتماع مناقشة خطة منظمة الصحة العالمية.

الصيرفي  جعفر  بنت  فاطمة  أكـــدت 
وزيرة السياحة حرص الوزارة على مواكبة 
جهود دعم وتنمية الشباب البحريني في 
قــيــادة حضرة  فــي ظــل  الــبــحــريــن  مملكة 
ــاحـــب الـــجـــاللـــة حـــمـــد بــــن عــيــســى آل  صـ
يوليه  ومــا  المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
جــاللــتــه مـــن رعـــايـــة واهـــتـــمـــام بــالــشــبــاب 
في  ودمجها  المبدعة  طاقاتهم  وتفعيل 

مسيرة التنمية واالزدهار الوطني.
السياحة تعمل  وزارة  أن  إلى  وأشــارت 
في هذا اإلطار أيضا على تنفيذ توجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
المناسبة  األرضـــيـــة  بتهيئة  الــصــلــة  ذات 
الــشــبــاب، وذلــك  إلطـــالق وتفعيل طــاقــات 
مــن  كــثــيــر  اســـتـــلـــهـــام دالالت  خـــــالل  مــــن 
إلـــى  ــيـــرة  مـــشـ الـــصـــلـــة،  ذات  ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الحرص على إدماج الشباب في مختلف 

خطط ومبادرات وبرامج وزارة السياحة.
بشكل  السياحة  وزارة  اهتمام  وأكــدت 
الــريــاضــيــة في  الــســيــاحــة  بتفعيل  خـــاص 
الشيخ  سمو  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود  إطـــار 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
بواقع  للنهوض  العديدة  ومبادرات سموه 
وتمكينه  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  ومستقبل 
وكذلك مساهمات سمو  وإطالق طاقاته، 
النائب  آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، 
الرياضي من  البحريني  الشباب  وتمكين 

تحقيق إنجاز تلو اآلخر.
ــيـــاحـــة إلـــــى أن  وأشـــــــــارت وزيــــــــرة الـــسـ
الــــــوزارة تــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــمــزيــد من 

وتشجيعهم  الــبــحــريــنــي  لــلــشــبــاب  الــدعــم 
عــلــى االنـــخـــراط فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
واالستفادة من فرص العمل والنمو التي 
إلى تشجيع  القطاع، إضافة  يوفرها هذا 
الـــشـــبـــاب عــلــى إطـــــالق أعـــمـــال وشـــركـــات 
في  تسهم  والترفيه  بالسياحة  مختصة 
دعـــم ازدهـــــار الــقــطــاع الــســيــاحــي، معربة 
البحريني  الــشــبــاب  بــقــدرة  إعــجــابــهــا  عــن 
عــلــى فــهــم مــتــطــلــبــات صــنــاعــة الــســيــاحــة 
الــمــعــاصــرة واالبـــتـــكـــار فـــي تــقــديــم منتج 

سياحي بحريني مبتكر.
البحريني  الشباب  تمكين  أن  وذكــرت 
في قطاع السياحة من شأنه أيضا جذب 
اإلقليميين  الشباب  السياح  من  المزيد 
ــيــــن، وذلــــــك بـــنـــاء عـــلـــى بـــرامـــج  ــيــ والــــدولــ
ــتـــمـــامـــات الــشــبــاب  ــيـــات تـــالقـــي اهـ ــالـ وفـــعـ
ــيــــز عــلــى  ــركــ ــتــ وتـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم، والــ
الرياضية،  بالسياحة  صلة  ذات  قطاعات 

العمل مــع منشآت  إلــى  وغــيــرهــا، إضــافــة 
خطط  على  الــخــاص  السياحي  الــقــطــاع 

تسويقية وترويجية خاصة بالشباب.
يشار إلى أن هيئة البحرين للسياحة 
ـــرا مـــشـــاركـــة  ــــؤخــ ـــارض دعــــمــــت مـ ـــعــ ــمــ والـــ
ــي الــقــمــة  ــ ــاب بـــحـــريـــنـــيـــيـــن فـ ــبــ ـــة شــ ــالثـ ثــ
التي  الــشــبــاب  لسياحة  األولـــى  العالمية 
نــظــمــتــهــا مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالــمــيــة 
فـــي مــديــنــة ســـوريـــن تـــو اإليــطــالــيــة، وقــد 
الــشــبــاب بالفعل مــن خــالل  أثــبــت هـــؤالء 
العالمية  الــســيــاحــة  قــمــة  فــي  مشاركتهم 
تمثيل،  تمثيل وطنهم خير  قدرتهم على 
البحرين  مملكة  في  للسياحة  والترويج 
العالم،  دول  مختلف  مــن  نظرائهم  بين 
والتواصل مع قادة صناعة السياحة حول 
الــعــالــم، وتــكــويــن معرفة أعــمــق حــول دور 
القطاع السياحي في التنمية االقتصادية 
ــة إلــى  ــافـ وتــوفــيــر الـــفـــرص الــنــوعــيــة، إضـ

اطالعهم على قضايا البيئة واالستدامة 
التي  األمـــور  مــن  وغــيــرهــا  والتكنولوجيا 
السياحة  صناعة  ومستقبل  واقــع  ترسم 

في البحرين والمنطقة والعالم.

وزيرة ال�سياحة: مزيد من الدعم لل�سباب البحريني في القطاع ال�سياحي
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زعيم حزب ال�شيطان.. 

ودجاجة بيكا�شو..!!

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
لسيارات  الخروج  بوابة  »كونتر«  والطوابير عند  االزدحــام  حاالت 
آخر  »كونتر«  فتح  إلى  الدولي، بحاجة  البحرين  القادمين في مطار 
وأكــثــر، بــدال مــن الــوضــع الــحــاصــل، وخصوصا عند وصـــول عــدد من 
توقيف سياراتهم  الناس على  إقبال  وعــدم  واحــد،  وقــت  في  الرحالت 

في المبنى الخاص.
زعيم حزب الشيطان.. ودجاجة بيكاسو..!!:

»بابلو  المعروف  اإلسباني  للرسام  األشخاص  أحد  قال  ذات مرة 
بيكاسو«: يبدو أنك ال تحسن من الرسم سوى هذه الخطوط واأللوان 
على  قمح  حبة  بــرســم  وقـــام  ريشته  »بيكاسو«  فــأخــذ  الــمــتــداخــلــة..!! 
األرضية.. وكانت شبه حقيقية إلى درجة أن »دجاجة« تقدمت محاولة 
إذن تصر على  انبهر الرجل وقال لبيكاسو: لماذا  التقاطها.. عندها 
الرائعة؟  الطريقة  بهذه  الرسم  تحسن  وأنــت  الغريبة،  الــرســوم  هــذه 

فأجاب »بيكاسو«: في الحقيقة أنا ال أرسم للدجاج..!!
وعلى هذا المنوال، يخرج زعيم حزب الشيطان اإلرهابي »حسن 
نــصــر اهلل« مـــن مــخــبــأه فـــي كـــل مــــرة، وعــنــد كـــل مــنــاســبــة، لــلــمــزايــدة 
القضية  نصرة  أجل  من  والصراخ  والتهديد  الخليجية،  الــدول  على 
الفلسطينية، ويطلق عنترياته الفارغة، وخطابه المسيء، وهو متخم 
بالثروة والماليين، في بلد يضطر فيه المواطن اللبناني إلى اقتحام 
البنوك من أجل استرداد أمواله المحتجزة، من أجل شراء كسرة خبز 

أو دواء وعالج.
الخليجية،  الــدول  من  للتقرب  لبنانية  محاولة  كل  ومع  لذلك، 
وإصالح ما أفسده »نصر اهلل« وماكيناته، ومع كل تصريح ألي شخصية 
لبنانية من أجل العودة إلى الحضن العربي، ورفض دعم اإلرهابيين، 
ينبري زعيم الحزب اإلرهابي للعودة إلى المربع رقم واحد، وقطع أي 

جسر لتحسين وتطوير العالقات اللبنانية مع أشقائها. 
مشروخة  أسطوانة  الموسمية،  اإلرهابي  الحزب  زعيم  خطابات 
وسمجة، والرد عليها يأتي دائما من الشعوب العربية والخليجية قبل 
»بروبجندا«  الخطابات مجرد  تلك  أن  تدرك جيدا  الحكومات، ألنها 
إعــالمــيــة، ومــحــاولــة مــتــواصــلــة لــبــث الــفــتــنــة والــفــرقــة بــيــن الــشــعــوب 
والحكومات، وأن أكثر شخص يهاجم عملية السالم في المنطقة، هو 
أكثر شخص يسيء للقضية الفسطينية، وال يريد للشعوب الخليجية 
تنفيذ  أجــل  من  الطاولة«  »تحت  قنوات  ولديه  واالزدهـــار،  االستقرار 

أجندة أسياده. 
ومؤسساتها  الحكيمة،  بقياداتها  الخليجية  دولــنــا  تقدمه  مــا 
والتقدم  والــتــعــاون،  اللحمة  مــن  لمزيد  الشعوب  وسعي  الدستورية، 
الدخيل،  األجنبي  وصاية  من  والتخلص  للوطن  والـــوالء  والتطور، 
ال يفهمها ولن يستوعبها زعيم حزب الشيطان.. شأنه شأن دجاجة 

بيكاسو..!!
آخر السطر:     

ال تزال الناس تشكو من استغالل العديد من المسافرين وخاصة 
الــســيــارات فــي مــواقــف دوحـــة عــــراد.. وال تــزال  الخليجيين لــمــواقــف 

الجهات المعنية ال تتحرك، وال تضع حال حاسما للمسألة.

واســـتـــضـــاف بــرنــامــج »صــبــاح 
ــة  ــ ــا بـــحـــريـــن« عـــبـــر إذاعـ الـــخـــيـــر يــ
البحرين، الدكتورة وفاء الشربتي 
لــلــحــديــث عـــن مــؤتــمــر الــبــحــريــن 
الدولي لنقص المناعة المكتسبة 
الذي سيقام في مملكة البحرين 
تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ 
بــــن عــــبــــداهلل آل خــلــيــفــة  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 

يومي 22 و23 سبتمبر 2022.

ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ أن  وأوضــــــــحــــــــت 
ــبــــة مــن  ــوكــ ســـيـــشـــهـــد مــــشــــاركــــة كــ
ــراء فــــي مــجــال  ــبــ الـــعـــلـــمـــاء والــــخــ
تحقيق  فــي  يسهم  مــمــا  ــدز«  ــ »اإليـ
الــعــديــد مــن االهـــــداف خــصــوصــًا 
الــعــديــد  الــمــؤتــمــر ســيــتــنــاول  ان 
مـــن الــمــحــاور حـــول الــوقــايــة من 
المرض وتشخيصه والمستجدات 
ــافــــة إلـــى  الــطــبــيــة الــعــالــمــيــة إضــ
الصحية  الرعاية  وتقديم  العالج 

للمصابين واألمراض المصاحبة 
الحديث  أن  إلــى  مبينة  للمرض، 
الفئات  أيضًا عن بعض  سيتناول 
ــهــــدفــــة مــثــل  ــتــ الـــــخـــــاصـــــة الــــمــــســ

األطفال والحوامل.
وأشـــــــــــــارت الــــــدكــــــتــــــورة وفــــــاء 
الـــمـــؤتـــمـــر  أن  إلــــــــى  الــــشــــربــــتــــي 
سيجمع خبراء عالميين في هذا 
تبادل  فــي  سيسهم  مما  الــمــجــال 
التي  المجاالت  كل  في  الخبرات 

ســتــنــعــكــس عـــلـــى تـــقـــديـــم خــدمــة 
أفضل للمرضى سواء في مملكة 
خاصة  الــعــالــم  دول  أو  الــبــحــريــن 
الــهــائــل من  الــكــم  هـــذا  أن تجمع 
الـــخـــبـــراء تــحــت قــبــة واحــــــدة في 

الــبــحــريــن ســـوف يساعد  مــمــلــكــة 
في تعزيز جهود مملكة البحرين 
في مكافحة مرض نقص المناعة 

المكتسبة.
البحرين  مملكة  أن  وبــيــنــت 
ــزات عـــــديـــــدة فــي  ــجــ ــنــ ــلـــت مــ ســـجـ
ــرة الـــمـــاضـــيـــة حـــــول مـــرض  ــتـ ــفـ الـ
أن  بعد  المكتسبة  المناعة  نقص 
عملت على مكافحة هذا المرض 
والــــحــــرص عــلــى حــمــايــة الــجــيــل 

الحالي والقادم.
وقالت الدكتورة وفاء الشربتي 
تــحــمــل  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  »إن 
الجوانب  مــن  الكثير  فــي  الــريــادة 
ــان  ــ ــانــــب الـــطـــبـــي وكـ ومـــنـــهـــا الــــجــ
فــيــروس كــورونــا أبـــرز األمــثــلــة في 
تصدي البحرين وتقديم الرعاية 
والمقيمين،  للمواطنين  الطبية 

البحرين  مؤتمر  سيساهم  حيث 
المكتسبة  المناعة  لمرض نقص 
االهــداف  العديد من  في تحقيق 
المملكة  مــســتــوى  عــلــى  العلمية 
تعزيز  فــي  ويــســاهــم  الــعــالــم  ودول 

البحرين في هذا المجال«.
وتنظيم  حرص  »إن  وأضافت 
المؤتمرات يصب في صالح  هذه 
وســـــالمـــــة وصــــحــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن 
والمقيمين وأيضا صحة االنسان 
في جميع العالم، وسوف نستثمر 
وجود الخبراء العالميين من أجل 
تحقيق كافة االهداف المرجوة«.

ــود الـــلـــجـــنـــة  ــهــ وأشــــــــــــادت بــــجــ
ــي بـــذل  ــ الـــمـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر فـ
ــول إلــــــى كـــامـــل  ــوصــ ــلــ ــود لــ ــهــ ــجــ الــ
ــــدؤوب  الــجــاهــزيــة عــبــر الــعــمــل الـ

الذي تقوم به منذ فترة طويلة.

م�ؤتمر البحرين الدولي لنق�ص المناعة ي�ستقطب خبراء عالميين 22 �شبتمبر
 أكدت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، أن مؤتمر البحرين الدولي 
ازدهــار الجانب الطبي في ظل  المكتسبة يعزز من مكانة مملكة البحرين في مواصلة  المناعة  لنقص 
الرعاية التي يحظى بها هذا القطاع الهام من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المعظم واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

} د. وفاء الشربتي

ندوة افترا�سية ح�ل مفاهيم القيادة الأخالقية
نـــظـــمـــت جـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
اإلنــســانــيــة  للتنمية   - الــنــســائــيــة 
ــاون مــــــع مـــــركـــــز الـــــرفـــــاع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا  ــيـ ــراضـ ــتـ ــي لـــــقـــــاًء افـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
قــرارك« وذلك  »أنــت سيد  بعنوان: 
أغــســطــس   10 األربــــــعــــــاء  ــاح  ــبــ صــ
قدمتها  زووم،  فــضــاء  عــبــر   2022
ــور  ــفـ ــعـــصـ الــــمــــهــــنــــدســــة: صــــبــــا الـ
بالجمعية،  المرأة  برنامج  رئيسة 
ــة نـــــــدوات  ــلـ ــلـــسـ ــن سـ ــمــ وذلـــــــــك ضــ

مــشــروع »الــقــيــادة األخــالقــيــة« الــذي 
القيادية  الــقــدرات  بــنــاء  إلــى  ويــهــدف   ،2016 يونيو  فــي  تدشينه  تــم 
وتطويرها واالرتقاء بمكوناتها إلى قيادة تحكمها األخالق وتؤطرها 

القيم، وتتبّنى مبدأ »التأثير بشرف«.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو ثمرة تعاون ممتد منذ أكثر 
من عامين بين الجمعية ومركز الرفاع االجتماعي إلقامة وتشجيع 
فيها  وُتستثمر  الجهود  فيها  تتكامل  التي  والتحالفات  الــشــراكــات 

الخبرات لتحقيق التنمية اإلنسانية.

} صبا العصفور.

فــــي إطـــــــار اخـــتـــيـــار مــمــلــكــة 
البحرين ضمن 25 دولة من دول 
العالم واألولى خليجيًا لتطبيق 
العالمية  الصحة  منظمة  خطة 
تم  السمنة،  وقف  وتيرة  لتسريع 
الخطة  لمناقشة  اجــتــمــاع  عقد 
ــنــــهــــج الـــــــذي ســـيـــتـــم اتـــبـــاعـــه  والــ
لــتــحــقــيــق ذلــــك بــالــتــنــســيــق مع 
مــمــثــلــيــن مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الثالثة:  بمستوياتها  العالمية 
في  للمنظمة  الــرئــيــســي  الــمــقــر 
لشرق  اإلقليمي  والمقر  جنيف 
المتوسط والمكتب الُقطري في 

مملكة البحرين.
مريم  الدكتورة  ترأست  وقــد 
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد  الــــهــــاجــــري الــــوكــ
فـــريـــق مملكة  الــعــامــة  لــلــصــحــة 
الــبــحــريــن فـــي االجـــتـــمـــاع الـــذي 
وألــقــت كلمة  تــم عقده عــن بعد، 
أعـــربـــت فيها  مــخــتــصــرة خــاللــه 
عـــن تــرحــيــب مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
باختيارها ضمن 25 دولة من دول 
منظمة  خــطــة  لتطبيق  الــعــالــم 
وتيرة  لتسريع  العالمية  الصحة 
وقف السمنة، األمر الذي يعكس 
البحرين  اهتمام حكومة مملكة 

ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــحــ ــتــــعــــزيــــز صــ بــ
من  ســواء،  والمقيمين على حد 
خـــالل تــطــويــر الــســيــاســات الــتــي 
ــن عـــوامـــل  ــن شـــأنـــهـــا الـــحـــد مــ مــ
االختطار المؤدية إلى األمراض 

غير السارية أهمها السمنة.
ــل االجـــــتـــــمـــــاع  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وقــــــــــد تـ
الدكتورة  قبل  من  عرض  تقديم 
بـــثـــيـــنـــة عـــــجـــــالن رئـــــيـــــس قــســم 
البحرين  برنامج  حــول  التغذية 
التغذوي، استعرضت من خالله 
التي  والخطط  االستراتيجيات 
على  للقضاء  المملكة  اتبعتها 
والقوانين  والتشريعات  السمنة 

التي صدرت لدعم تطبيقها.
كــمــا قــدمــت الـــدكـــتـــورة دالل 
ــاريــــة الـــغـــدد  ــتــــشــ الـــرمـــيـــحـــي اســ
عضو  السكر  ــراض  وأمــ الــصــمــاء 
غير  لألمراض  الوطنية  اللجنة 
إدارة  مـــجـــلـــس  عـــضـــو  ــة  ــاريــ الــــســ
ــكـــري الــبــحــريــنــيــة  ــسـ جــمــعــيــة الـ
فــيــه لمحة عامة  قــدمــت  عــرضــًا 
الـــبـــحـــريـــن  جـــمـــعـــيـــة  دور  حــــــول 
معدالت  من  الحد  في  للسكري 
ــار الـــســـمـــنـــة بـــيـــن جــمــيــع  ــتــــشــ انــ
ــئــــات الـــعـــمـــريـــة واألنـــشـــطـــة  ــفــ الــ

الجمعية  قامت  التي  والــبــرامــج 
السمنة  على  للقضاء  بتفعيلها 
المشترك  والتنسيق  بــالــتــعــاون 
ذات  والجهات  الصحة  وزارة  مع 

العالقة.
أتبع ذلك استعراض من قبل 
خبراء منظمة الصحة العالمية، 
التي  اآللــيــة  إلــى  تطرقوا خالله 
تطبيق خطة  من خاللها  سيتم 
في  السمنة  وقــف  وتــيــرة  تسريع 
مملكة البحرين، والمدة الزمنية 
الــــمــــؤمــــل اســـتـــكـــمـــالـــهـــا فـــيـــهـــا. 
ــورة تــســنــيــم  ــ ــتـ ــ ــت دكـ ــحــ كـــمـــا أوضــ
عطاطرة ممثلة منظمة الصحة 
البحرين  مملكة  فــي  الــعــالــمــيــة 
كــنــمــوذج  الــبــحــريــن  اخـــتـــيـــار  ان 
ــوي بـــقـــيـــادة نــوعــيــة  ــ لـــبـــرنـــامـــج قـ
تــعــزز وتـــدعـــم الــشــراكــة مــتــعــددة 
السياسي  وااللـــتـــزام  الــقــطــاعــات 
والــــدعــــم الــــالمــــحــــدود عـــلـــى كــل 
المستويات نحو صحة للجميع 
أن وجود  إلى  وبالجميع، منوهًة 
ــري لــمــنــظــمــة  ــطــ ــقــ ــتـــب الــ ــكـ ــمـ الـ
المملكة  فــي  العالمية  الــصــحــة 
التجارب  ونشر هذه  توثيق  يعزز 
على  مــرتــكــزة  ومنهجية  بــــأدوات 

معايير علمية.
منظمة  خـــبـــراء  أشـــــاد  وقــــد 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة بــاإلنــجــازات 
بــذلــتــهــا مملكة  الــتــي  والــجــهــود 
ــن لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
السارية والقضاء  األمراض غير 
على السمنة، وأثنوا بشكل كبير 
على الدعم الكبير الذي تحظى 
حــكــومــة  مـــن  الــصــحــة  وزارة  بـــه 
من  توليه  ومــا  البحرين  مملكة 
العامة  للصحة  ورعــايــة  اهتمام 
حيث  والمقيمين،  للمواطنين 
أكدوا أهمية هذا االلتزام لتنفيذ 

الخطة.
ــال  ــ ــمــ ــ ــت أعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــد اخـ
االجـــتـــمـــاع بــتــحــديــد الــخــطــوات 
خطة  تنفيذ  في  للبدء  القادمة 

تسريع وتيرة وقف السمنة.

اختي���ار البحري���ن �سم���ن 25 دول���ة عالمي���ا لتطبي���ق خط���ة 
منظم���ة ال�سح���ة العالمي���ة لت�س���ريع وتي���رة وق���ف ال�س���منة

استحدثت جامعة البحرين 
ــة فـــــي نـــظـــام  ــيــ ــافــ خـــــطـــــوات إضــ
ــاد األكـــاديـــمـــي، وذلــــك في  ــ اإلرشـ
الــطــالــب  مــعــلــومــات  إدارة  نــظــام 
الــمــعــرضــيــن  لــلــطــلــبــة   ،)SIS(
ــي،  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــر اإلنـــــــــــذار األكـ لـــخـــطـ
حــيــث بــــدأت الــجــامــعــة بــإرســال 
رســـائـــل تــنــبــيــه لــلــطــلــبــة الــذيــن 
إلى  التراكمية  معدالتهم  تصل 
للتنبيه  أقل،  أو  2.33 من 4.00 
ــة مــرشــديــهــم  ــعـ بــــضــــرورة مـــراجـ

األكــاديــمــيــيــن لــئــال يــقــعــوا تحت 
اإلنذار األكاديمي.

وقال نائب الرئيس للبرامج 
العليا  والــــدراســــات  األكــاديــمــيــة 
ــا قــــادر أن  الـــدكـــتـــور مــحــمــد رضــ
هـــــذا الـــنـــظـــام تـــمـــت مــنــاقــشــتــه 
ــة، وقـــد  ــعــ ــامــ ــلـــس الــــجــ فـــــي مـــجـ
أكـــد الــمــجــلــس وجــمــيــع عــمــداء 
تنبيه  إرســـــال  الــكــلــيــات ضـــــرورة 
وضعهم  عن  إلعالمهم  للطلبة 
ــمـــي، وأنـــهـــم عــلــى وشــك  ــاديـ االكـ

الـــــــوقـــــــوع فــــــي خــــطــــر اإلنــــــــــذار 
األكاديمي، مشيرًا إلى أنه قد تم 
األكاديميين  المرشدين  تــزويــد 
لنصح  والــخــطــط  بالتعليمات 
معدالتهم  رفــع  بكيفية  الطلبة 
ــالـــب خــيــار  ــلـــطـ الـــتـــراكـــمـــيـــة، ولـ
االلـــتـــزام بـــاإلرشـــاد االكــاديــمــي، 
كـــمـــا ويـــتـــيـــح الـــنـــظـــام الــســمــاح 
الطالب  مع  بالتواصل  للمرشد 
بغرض  المتعثر  وغير  المتعثر، 
ــم الـــــنـــــصـــــح، واقـــــــتـــــــراح  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ

مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــقـــررات الــتــي 
ستساهم في تحسين مستواهم 
ــروج مـــن خطر  ــخــ ــي والــ ــدراســ الــ

اإلنذار والفصل من الجامعة.
ــذا  ــ هـ أن  قـــــــــــادر  د.  وأكـــــــــــد 
الــتــنــبــيــه يــســاعــد الــطــلــبــة على 
متطلبات  مــن  االنــتــهــاء  ســرعــة 
التخرج في المدة الزمنية لعدد 
المعتمدة  الــدراســيــة  الــفــصــول 
لــلــبــرنــامــج األكـــاديـــمـــي، وإلنــهــاء 
متطلبات التخرج من الجامعة.

جامعة البحرين ت�ستحدث نظاما لالإر�ساد الأكاديمي لتجنيب الطلبة الإنذار الأكاديمي

ت���ط����ي���ر ال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال����م����رك����ز ال�����ط����ن����ي ل���الأم���ن 
ال�����س��ي��ب��ران��ي وم���رك���ز ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ال��م��ع��ل���م��ات ف���ي ت��اي��الن��د

اجــتــمــع الــشــيــخ عــبــداهلل 
بــن مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب 
الــرئــيــس  ــائـــب  نـ خــلــيــفــة  آل 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
ــالـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي لــألمــن  بـ
ــدة  ــيـ ــسـ ــبــــرانــــي مـــــع الـ ــيــ الــــســ
ســومــجــاي تــابــابــونــق مــديــر 
مركز تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بوزارة الخارجية 
بــمــمــلــكــة تـــايـــالنـــد والــــوفــــد 
لها، بحضور سفير  المرافق 
مملكة  لــدى  تايالند  مملكة 

البحرين.
ــتــــمــــاع  ــالل االجــ ــ ــ ــم خـ ــ ــ وتـ
الموضوعات  من  عدد  بحث 
الثنائي  بالتعاون  المتعلقة 

في مجال االمن السيبراني، 
والعمل على تبادل الخبرات 
والــتــجــارب فــي هــذا المجال 

بين البلدين الصديقين.
وأعــــــربــــــت مــــديــــر مـــركـــز 
ــلـــومـــات  ــا الـــمـــعـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ تـ
وزارة  فـــــــي  واالتــــــــــصــــــــــاالت 
الــخــارجــيــة الــتــايــالنــديــة عن 
التايالندي  الجانب  حــرص 
على تطوير التعاون الثنائي 
وخـــاصـــة فـــي مـــجـــال األمـــن 

السيبراني.
حضر االجتماع عدد من 

المسؤولين بالجانبين.

} د. محمد رضا.

} المشاركون في اجتماع مناقشة خطة منظمة الصحة العالمية.

الصيرفي  جعفر  بنت  فاطمة  أكـــدت 
وزيرة السياحة حرص الوزارة على مواكبة 
جهود دعم وتنمية الشباب البحريني في 
قــيــادة حضرة  فــي ظــل  الــبــحــريــن  مملكة 
ــاحـــب الـــجـــاللـــة حـــمـــد بــــن عــيــســى آل  صـ
يوليه  ومــا  المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
جــاللــتــه مـــن رعـــايـــة واهـــتـــمـــام بــالــشــبــاب 
في  ودمجها  المبدعة  طاقاتهم  وتفعيل 

مسيرة التنمية واالزدهار الوطني.
السياحة تعمل  وزارة  أن  إلى  وأشــارت 
في هذا اإلطار أيضا على تنفيذ توجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
المناسبة  األرضـــيـــة  بتهيئة  الــصــلــة  ذات 
الــشــبــاب، وذلــك  إلطـــالق وتفعيل طــاقــات 
مــن  كــثــيــر  اســـتـــلـــهـــام دالالت  خـــــالل  مــــن 
إلـــى  ــيـــرة  مـــشـ الـــصـــلـــة،  ذات  ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الحرص على إدماج الشباب في مختلف 

خطط ومبادرات وبرامج وزارة السياحة.
بشكل  السياحة  وزارة  اهتمام  وأكــدت 
الــريــاضــيــة في  الــســيــاحــة  بتفعيل  خـــاص 
الشيخ  سمو  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود  إطـــار 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر 
الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
بواقع  للنهوض  العديدة  ومبادرات سموه 
وتمكينه  الــبــحــريــنــي  الــشــبــاب  ومستقبل 
وكذلك مساهمات سمو  وإطالق طاقاته، 
النائب  آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد 
للشباب  األعــلــى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، 
الرياضي من  البحريني  الشباب  وتمكين 

تحقيق إنجاز تلو اآلخر.
ــيـــاحـــة إلـــــى أن  وأشـــــــــارت وزيــــــــرة الـــسـ
الــــــوزارة تــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــمــزيــد من 

وتشجيعهم  الــبــحــريــنــي  لــلــشــبــاب  الــدعــم 
عــلــى االنـــخـــراط فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
واالستفادة من فرص العمل والنمو التي 
إلى تشجيع  القطاع، إضافة  يوفرها هذا 
الـــشـــبـــاب عــلــى إطـــــالق أعـــمـــال وشـــركـــات 
في  تسهم  والترفيه  بالسياحة  مختصة 
دعـــم ازدهـــــار الــقــطــاع الــســيــاحــي، معربة 
البحريني  الــشــبــاب  بــقــدرة  إعــجــابــهــا  عــن 
عــلــى فــهــم مــتــطــلــبــات صــنــاعــة الــســيــاحــة 
الــمــعــاصــرة واالبـــتـــكـــار فـــي تــقــديــم منتج 

سياحي بحريني مبتكر.
البحريني  الشباب  تمكين  أن  وذكــرت 
في قطاع السياحة من شأنه أيضا جذب 
اإلقليميين  الشباب  السياح  من  المزيد 
ــيــــن، وذلــــــك بـــنـــاء عـــلـــى بـــرامـــج  ــيــ والــــدولــ
ــتـــمـــامـــات الــشــبــاب  ــيـــات تـــالقـــي اهـ ــالـ وفـــعـ
ــيــــز عــلــى  ــركــ ــتــ وتـــحـــقـــق تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم، والــ
الرياضية،  بالسياحة  صلة  ذات  قطاعات 

العمل مــع منشآت  إلــى  وغــيــرهــا، إضــافــة 
خطط  على  الــخــاص  السياحي  الــقــطــاع 

تسويقية وترويجية خاصة بالشباب.
يشار إلى أن هيئة البحرين للسياحة 
ـــرا مـــشـــاركـــة  ــــؤخــ ـــارض دعــــمــــت مـ ـــعــ ــمــ والـــ
ــي الــقــمــة  ــ ــاب بـــحـــريـــنـــيـــيـــن فـ ــبــ ـــة شــ ــالثـ ثــ
التي  الــشــبــاب  لسياحة  األولـــى  العالمية 
نــظــمــتــهــا مــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الــعــالــمــيــة 
فـــي مــديــنــة ســـوريـــن تـــو اإليــطــالــيــة، وقــد 
الــشــبــاب بالفعل مــن خــالل  أثــبــت هـــؤالء 
العالمية  الــســيــاحــة  قــمــة  فــي  مشاركتهم 
تمثيل،  تمثيل وطنهم خير  قدرتهم على 
البحرين  مملكة  في  للسياحة  والترويج 
العالم،  دول  مختلف  مــن  نظرائهم  بين 
والتواصل مع قادة صناعة السياحة حول 
الــعــالــم، وتــكــويــن معرفة أعــمــق حــول دور 
القطاع السياحي في التنمية االقتصادية 
ــة إلــى  ــافـ وتــوفــيــر الـــفـــرص الــنــوعــيــة، إضـ

اطالعهم على قضايا البيئة واالستدامة 
التي  األمـــور  مــن  وغــيــرهــا  والتكنولوجيا 
السياحة  صناعة  ومستقبل  واقــع  ترسم 

في البحرين والمنطقة والعالم.

وزيرة ال�سياحة: مزيد من الدعم لل�سباب البحريني في القطاع ال�سياحي

} وزيرة السياحة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16214/pdf/1-Supplime/16214.pdf?fixed6005
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305223
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305294


العدد:  16214

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كتب محمد القصاص:
ذكـــــر رئـــيـــس جــمــعــيــة الــنــقــل 
ــة  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ والـــــــــمـــــــــواصـــــــــات الــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ أن  ــــف  ــيـ ــ ضـ أحــــــمــــــد 
النقل  ــوزارة  ــ لـ بــمــذكــرات  تــقــدمــت 
وقوف  مشكلة  لحل  والمواصات 
الــشــاحــنــات )الــقــادمــة عــبــر جسر 

الــمــلــك فــهــد( فــي بــعــض مناطق 
المملكة حيث طالبت بتخصيص 
أســوة  الشاحنات  لمبيت  مساحة 
تتلق  ولــم  التعاون  مجلس  بــدول 

الرد اإليجابي حتى اآلن.
ــر  ــ ــــن يـــهـــمـــهـــم األمـ ــد مـ ــ ــاشـ ــ ونـ
بضرورة اإلسراع بإيجاد حل لهذه 
استمرارها،  طــال  التي  المشكلة 

الــمــواصــات  وزارة  جــهــود  شـــاكـــرا 
ــد عــلــى  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ لـــلـــنـــقـــل الـــــبـــــري والـ
تـــواصـــلـــهـــا مـــــع جـــمـــعـــيـــة الــنــقــل 
ــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــن  ــواصـ ــ ــمـ ــ والـ
خـــال االجــتــمــاعــات والــخــطــابــات 
الـــمـــبـــاشـــرة لــبــحــث الــمــاحــظــات 
والــمــشــاكــل الــمــتــعــلــقــة بــأصــحــاب 
مواقف  منها  والمواصات  النقل 

والخارجية  الداخلية  الشاحنات 
التي سبق أن تم مناقشتها.

الــــلــــقــــاءات  ان  إلـــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
السابقة قد تم فيها توضيح بعض 
البيئية  الــنــاحــيــة  مــن  الــســلــبــيــات 
ــة عــنــد  ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ واالزدحــــــــامــــــــات الـ
توقفها في األحياء السكنية ودور 
العبادة وحجزها مواقف األهالي 

ــات  ــ أوقــ فــــي  ــادة  ــبــ ــعــ الــ دور  ورواد 
الــصــاة واالزدحــــامــــات الــمــروريــة 
للشاحنات  العامة  الــشــوارع  على 
التنظيمية واألمنية  الناحية  من 
ــبـــب عــــــدم تـــــوافـــــر مـــثـــل هـــذه  بـــسـ
الـــمـــواقـــف الـــخـــاصـــة لــلــشــاحــنــات 
المتوافرة لسائقي الشاحنات في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

وقفات عن بحريننا

لشهر  كــورونــا  فــيــروس  مــن  للتعافي  الياباني  نياكي  مؤشر  *كشف 
يوليو 2022 عن تبوء البحرين المركز األول عالميا في مستوى مؤشر 
التعافي من الفيروس، حيث تقدم ترتيب المملكة إلى األول عالميا بعد 

وصولها إلى 78 نقطة. 
المملكة من جهود  يأتي هذا اإلنجاز ليؤكد من جديد ما حققته 
كــبــيــرة فــي مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، وذلــــك بــفــضــل تــوجــيــهــات صاحب 
قبل  مــن  والــواعــيــة  الحكيمة  واإلدارة  الــمــفــدى  الــبــاد  مــلــك  الــجــالــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة للتصدي للفيروس، وكفاءة النظام الصحي، وجهود الفريق 
وحمات  واألصحاء،  المرضى  مع  التعامل  وكيفية  المتكامل،  الوطني 
التطعيمات  وتــوفــيــر  الــصــحــيــة،  الــرعــايــة  وتــقــديــم خـــدمـــات  الــفــحــص، 

المجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
الطفل  عــن  االنــعــاش  أجــهــزة  لــنــدن  فــي  فــصــل مستشفى  *مؤخرا 
من  مؤثرة  طويلة  قانونية  معركة  والــداه  خسر  بعدما  باترسبي  ارتشي 
أم الطفل وهي  إبقائه موصوال بها وعلى قيد الحياة، وقد علقت  أجل 

تبكي »كان طفا صغيرا جميا قاتل حتى النهاية«!
هامتين،  نقطتين  أمام  نتوقف  تجعلنا  المؤلمة  الطفل  هذا  قصة 
مع  اإلنــســان  بحقوق  تتشدق  الــتــي  ــدول  الـ هــذه  بتعامل  تتعلق  ــى  األولـ
قول  إلــى  تدفعنا  والتي  اإلسامية  مجتمعاتنا  في  يحدث  بما  مقارنة 

»الحمد هلل على نعمة البحرين«!
ــذا الــطــفــل فــي غيبوبة  ــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة فــهــي ســبــب دخــــول هـ أمـ
وتعرضه للموت الدماغي وهو مشاركته في تحدي حبس األنفاس حتى 
فقدان الوعي على مواقع التواصل االجتماعي، والذي يطرح من جديد 

خطورة تلك المواقع على أبنائنا وأهمية متابعتهم ولو عن بعد.
الصادرة  االحصائيات  أحــدث  إلــى  استنادا  السياحة  وزارة  *أعلنت 
الذين  السياح  ارتفاع عدد  االلكترونية  والحكومة  المعلومات  عن هيئة 
 %38 بنسبة  الجاري  العام  من  الثاني  الربع  في  البحرين  مملكة  زاروا 
القطاع  تعافي  بأن نسبة  ذاتــه، موضحة  العام  األول من  بالربع  مقارنة 
أكدت  وقد  الجائحة،  بفترة ما قبل  إلى 82% مقارنة  السياحي وصلت 
أن مملكة  أن هذه االحصائيات تبرهن مرة أخرى على  السياحة  وزيــرة 
واستعادة  الكامل،  التعافي  نحو  الصحيح  االتجاه  في  تسير  البحرين 
الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم االقتصاد الوطني، في اطار تنفيذ 

استراتيجية البحرين السياحية 2026-2022.
شــركــة   25 أقـــــوى  قــائــمــة  عـــن  األوســــــط  الـــشـــرق  فـــوربـــس  *كشفت 
تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط لعام 2022 بهدف تسليط الضوء 
القائمة  الــمــالــيــة حــيــث ضــمــت  الــخــدمــات  مــجــال  فــي  المبتكرين  عــلــى 

شركتين بحرينيتين هما »إيزي« و »رين«.
التكنولوجي  الرقمي  التحول  انما يعكس مدى تطور  اإلنجاز  هذا 
المستوى  على  ليس  فــي مملكتنا  الــحــادث  المجال  هــذا  فــي  واالبــتــكــار 

المحلي فقط بل وعلى الصعيد العالمي.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

الأكاديمي���ة الملكي���ة لل�ض���رطة تك���رم هيئ���ة عل���وم الف�ض���اء 

وقد جاءت مشاركة الهيئة 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء في 
ــبـــرنـــامـــج مــــن خـــــال إلـــقـــاء  الـ
ســلــســلــة مـــن الــــــدورات الــعــامــة 
تــم   ،2022 ــو  ــيـ ــونـ يـ ــر  ــهـ شـ ــــي  فـ
مواضيع  تغطية  خالها  مــن 
وتقنيات  بعلوم  تعنى  متنوعة 
الضوء  ُســلــط  الــفــضــاء؛ حيث 
الــوطــنــيــة  الـــهـــيـــئـــة  دور  ــلـــى  عـ
ــــي تــوفــيــر  ــاء فـ ــوم الــــفــــضــ ــلـ ــعـ لـ
الــقــطــاعــات  لمختلف  الــدعــم 
الــحــكــومــيــة ومــســاهــمــتــهــا في 
ــم  الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة ودعـ
ــع الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــاريــ ــشــ مــ
بناء  في  إلى مساعيها  إضافة 
ــاع فـــضـــائـــي مـــســـتـــدام فــي  قـــطـ
مملكة البحرين. كما تطرقت 
بعلوم  التعريف  إلــى  الــــدورات 
الفضاء وأهميتها وتطبيقاتها 
إضافة  عــام،  بشكل  المختلفة 
الهيئة  استعراض خبرات  إلى 

في مجاالت عديدة، منها على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال بـــنـــاء األقـــمـــار 
البيانات  وتحليل  الصناعية 
ــور الــفــضــائــيــة وتــنــفــيــذ  والــــصــ
الدراسات واألبحاث المتنوعة.

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صـــرح  ــهــ وبــ
عضو فريق البحرين للفضاء 
مــهــنــدس الــفــضــاء عــلــي فــوزي 
الــهــيــئــة  »إن  ــائـــا:  قـ الـــقـــرعـــان 
تـــؤمـــن بــأهــمــيــة نـــشـــر الـــوعـــي 
بــعــلــوم الـــفـــضـــاء وتــطــبــيــقــاتــه 
لــجــمــيــع شــــرائــــح الــمــجــتــمــع 
والناشئة  وللشباب  عام  بشكل 
مشاركة  وتــأتــي  خـــاص،  بشكل 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــ الـــهـــيـــئـــة فــــي هــ
التوجه.  لــهــذا  فعلية  تــرجــمــًة 
التدريبي  الــبــرنــامــج  كــان  لقد 
مهندسو  تمكن  حيث  مميزا، 
الهيئة من خاله من الوصول 
ــة مــن  ــوعـ ــنـ ــتـ ــى شــــريــــحــــة مـ ــ ــ إلـ
الفئات  مختلف  مــن  الطلبة 

بأهمية  لــتــوعــيــتــهــم  الــعــمــريــة 
ــيــــح  ــاء وتــــوضــ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ قـــــطـــــاع الـ
ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ تــــــأثــــــيــــــراتــــــه عـــــلـــــى الـ
ــد حــظــيــت  ــقــ ــرة. لــ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
من  بتفاعل حماسي  الـــدورات 
المشاركين بما يعكس شغفهم 
يتضمنه  وما  الفضاء  بمجال 

من معارف وعلوم متعددة.
ــا صــــرحــــت  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ
مـــهـــنـــدســـة الــــفــــضــــاء مـــنـــيـــرة 
المالكي، عضو فريق البحرين 
جدا  »سعيدة  قائلًة:  للفضاء 

وفخورة بمساهمتي في تنفيذ 
هذه الدورات التي تخدم بلدي، 
لتقديم  الفرصة  هــذه  وأَْنــَتــِهــُز 
لعلوم  الوطنية  للهيئة  الشكر 
ــاء الخــــتــــيــــاري ضــمــن  ــفــــضــ الــ
طلب  بتلبية  المكلف  الفريق 
أشــكــر  كــمــا  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
للشرطة  الملكية  األكاديمية 
على التسهيات التي قدموها 
ــج، مــا  ــامـ ــرنـ ــبـ ــذا الـ ــ ــاح هـ إلنــــجــ
اســهــم فـــي تــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
زيـــادة وعي  بينها  أهــدافــه مــن 

الطاب بأهمية علوم الفضاء 
وتــطــبــيــقــاتــه، الـــتـــي تــعــد أحــد 
يعول  والتي  المستقبل  علوم 
اقتصادي  قطاع  لخلق  عليها 
ــد فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة يــكــون  ــديــ جــ
ــر وظــــائــــف  ــيــ ــوفــ ــتــ مــــــصــــــدرا لــ

مرموقة لألجيال القادمة«.
الجدير بالذكر أن الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــلـــوم الـــفـــضـــاء 
النسخ  فــي  شــاركــت  أن  ســبــق 
السابقة للمعسكر، كما نفذت 
مــجــمــوعــة مــــن الــمــســابــقــات 

للمدارس  والـــورش  والــــدورات 
ــة الــمــوهــوبــيــن  ــايــ ــز رعــ ــركــ ومــ
التربية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 
العامان  شهد  كما  والتعليم، 
الـــمـــاضـــيـــان تــنــظــيــم الــهــيــئــة 
عــــــــــــددا مــــــــن الــــمــــســــابــــقــــات 
العمل  وورش  الــمــتــخــصــصــة 
التعليم  مؤسسات  لمنتسبي 
العالي من أكاديميين وطلبة 
األمانة  مع  بالتنسيق  وذلــك 
ــة لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــامـ ــعـ الـ

العالي.

لعلوم  الوطنية  الهيئة  للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة  كــرمــت 
الفضاء لمساهمتها الفّعالة في إنجاح النسخة الثالثة عشرة من 
للشباب  الصيفي«  »المعسكر  السنوي  الصيفي  األكاديمية  برنامج 
واألطفال الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء. 

»النقل والموا�ضالت« تطالب بتخ�ضي�ص مواقف لل�ضاحنات القادمة من ج�ضر الملك فهد

} أحمد ضيف.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

ألـــزمـــت الــكــبــري الــمــدنــيــة 
التجارية(  )الــغــرفــة  الخامسة 
ــال خــلــيــجــي بــدفــع  ــمــ ــل أعــ ــ رجـ
مــلــيــون وســـتـــة وثــمــانــيــن ألــف 
ــه الـــخـــاصـــة  ــ ــوالـ ــ ديــــنــــار مــــن أمـ
ــن مـــــــع شـــركـــتـــه  ــ ــامـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــة لــــصــــالــــح جـــامـــعـــة  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
مجموعة  إيــجــار  قيمة  خــاصــة 
ــاعـــم تـــخـــلـــف رجـــل  مــــن الـــمـــطـ
األعمال عن سداده مدة جاوزت 

4 سنوات،
حيث ثبت للمحكمة خطأ 
رجل األعمال في إدارة الشركة 
التزامات  مــن  عليه  تــرتــب  ومــا 
بــالــنــظــر إلـــى مــا لــه مــن خبرة 
وعدم  المالية  بماءتها  ودراية 
تــحــســبــه لــعــجــز الـــشـــركـــة عــن 
بالتزاماتها ومسؤوليته  الوفاء 
في امواله الخاصة لخطئه في 
القائم  باعتباره  الشركة  ادارة 

بإدارتها منفردا.
وقـــــــــــــــــــــــــال الــــــــمــــــــحــــــــامــــــــي 
ــل  ــيـ ــن غـــنـــيـــم وكـ ــمــ ــرحــ ــدالــ ــبــ عــ
إن مــوكــلــتــه عــقــدت  الــجــامــعــة 
اتفاقية مع شركة المدعى عليه 
اســـتـــأجـــرت بــمــوجــبــه األخـــيـــرة 

ــم( بــــأجــــرة  ــ ــاعـ ــ ــــطـ عــــــقــــــارات )مـ
بعد  زيادتها  تم   24000 شهرية 
عــامــيــن مــن االســتــئــجــار بسبة 
تخلفت  الــشــركــة  أن  إال   ،%10
عن سداد األجرة مدة جاوزت 4 
الجامعة  لجأت  حيث  سنوات، 
ــن لـــتـــســـويـــة  ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــرفــ ــغــ لــ
التي قضت لصالح  المنازعات 
بسداد  الشركة  بــإلــزام  موكلته 

المبلغ.
وأوضـــــــــح غـــنـــيـــم أنــــــه عــنــد 
فــي فــتــح مــلــف لتنفيذ  الــبــدء 
ــم تــســتــطــع  ــ ــة لــ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــم الـ ــكــ حــ
بعد  المبلغ  تحصيل  الجامعة 
قــيــام رجـــل األعـــمـــال بــالــتــنــازل 
ــاء  ــغـ عــــن الـــشـــركـــة وبــيــعــهــا وإلـ
بها  الخاص  التجاري  السجل 
عمدا رغم وجود حالة التعاقد 
مع الجامعة، بل وإنشاء شركة 
أخــــــــرى تـــحـــمـــل اســــــم وســـجـــل 
تجاري مختلف بذات الشركاء 
ــهــــرب مــن  ــتــ ــلــ ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ

االلتزامات.
الــمــدعــي  أن  ــار غــنــيــم  ــ وأشــ
عليه شريك ومخول بالتوقيع 
وقد رتب التزامات على الشركة 

مبالغ  بــاقــتــراض  ــام  قـ أن  بــعــد 
مــالــيــة كــبــيــرة بــقــصــد الــتــهــرب 
مـــن الــــوفــــاء بـــااللـــتـــزامـــات مع 
علمه بعدم القدرة على الوفاء 
كــمــا لــم يــتــخــذ الــمــدعــي عليه 
إجــراءات حل وتصفية الشركة 
لــحــفــظ حـــقـــوق الـــشـــركـــة مما 
يعد خطأ تقصيري يؤدي إلى 
التقصيرية  الــمــســؤولــيــة  قــيــام 
أمواله  إلــى  وصــوال  بالتضامن 

الخاصة.
ــة فـــي  ــمــ ــكــ ــمــــحــ ــت الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الــمــقــرر  ان  الـــحـــكـــم  حــيــثــيــات 
ــا نـــصـــت عــلــيــه  ــق مــ ــ ــا وفـ ــونـ ــانـ قـ
الــمــادة )18 مــكــررا( مــن قانون 
يــكــون  )أ(  أن  عــلــى  الـــشـــركـــات 
المؤسس أو الشريك أو مالـك 
الــشــركــة  مــديــر  أو  الـــمـــال  رأس 
في  اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  أو 
شــركــة  أو  الـــمـــســـاهـــمـــة  شــــركــــة 
الشركة  أو  المقفلة  المساهمة 
الـــمـــحـــدودة  الــمــســئــولــيــة  ذات 
أمــوالــه  فــي جميع  مــســؤواًل  أو 
ــن أيـــــــــة أضـــــــــرار  ــ ــ الـــــخـــــاصـــــة عـ
أو  الــشــركــاء  أو  الشركة  تصيب 
أي  فــي  الغير،  أو  المساهمين 

من الحاالت اآلتية:
أو  ــانــــات  ــيــ بــ قــــــدم  إذا   )1  
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة عن 
ــة فـــــي عــقــد  ــركــ ــشــ رأســــــمــــــال الــ
األساسي  نظامها  أو  تأسيسها 
الــغــيــر  تــعــامــاتــهــا مــــع  فــــي  أو 
يــكــون من  وثــائــقــهــا  مــن  أو أي 
ــة  ــي الــثــقـــ ــ شـــأنـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر فـ
المالية بالشركة، 2 - إذا استغل 
الـــشـــركـــة ألغــــــــراض الــــغــــش أو 

إذا  ألغــراض غير مشروعة، 3- 
الشركة على  أمــوال  تعامل مع 
 4 الشخصية،  أمواله  من  أنهـا 
إذا لم يفصل بين مصلحته   -
الشركة،  ومصلحة  الشخصية 
تـــرتـــيـــب  فــــــي  تــــســــبــــب  إذا   -5
الـــتـــزامـــات عــلــى الــشــركــة، رغــم 
المفترض  أو  اليقيني  عــلــمــه 
قـــــــادرة عــلــى  الـــشـــركـــة غـــيـــر  أن 
وقـــت  االلــــتــــزامــــات  تـــلـــك  أداء 
تـــــرتــيــب  كـــــــان  أو  اســتــحــقــاقــهــا، 
تلك االلتزامات بسبب إهماله 
إذا   -6 الـــجـــســـيـــم،  خــطــئــه  أو 
تــســبــب فـــي عــجــز الــشــركــة عن 
والــــــرســــــوم  ــب  ــ ــرائــ ــ ــضــ ــ الــ أداء 
أو  لـــلـــحـــكـــومـــة  ــة  ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
أو المؤسسات العامة،  الهيئات 
وكان يعلم بذلك علمـًا يقينيـًا 
عــجـــــز  كـــــــان  أو  مـــفـــتـــرضـــــــًا،  أو 
الشركة عن أداء تلك الضرائب 
والـــــرســـــوم بـــســـبـــب إهـــمـــالـــه أو 
إذا خالف   -7 الجسيم،  خطئه 
أحكام القانون أو عقد تأسيس 

الشركة أو نظامها األساسي .
للشركة  المقرر  ان  وقــالــت 
ان تكون لها شخصية اعتبارية 

ــي مــســتــقــل عــن  ــونـ ــانـ ــان قـ ــيــ وكــ
ــن ثــم  ــ شــخــصــيــة شـــركـــائـــهـــا ومـ
عن  أموالها  في  الشركة  تسأل 
تصرفاتها دون مساءلة الشركاء 
او المديرين إال أذا صدر منهم 
غش او خطأ في أعمال اإلدارة، 
عليه  الــمــدعــى  أن  وأوضـــحـــت 
أسهم بخطئه في إدارة الشركة 
األجــرة  ســداد  توقفها عن  بعد 
وهو  الــتــجــاري  وإلــغــاء سجلها 
مــا ينم ال ريــب عــن إهــمــال في 
رد  عليه  يتعين  كــان  إذ  جانبه، 
تيقنه  فـــور  المستأجر  الــعــقــار 
بعدم قدرة الشركة على الوفاء 
يفعله  لم  ما  وهــو  بالتزاماتها 
مــمــا تـــرصـــد فـــي ذمــتــهــا مبلغ 
تستخلص  الذي  األمر  الدين، 
مـــعـــه الــمــحــكــمــة إلـــــى إلـــزامـــه 
ــن بــــــــــــأداء الــــديــــن  ــامــ ــضــ ــتــ ــالــ بــ
األســبــاب  ولــهــذه  بـــه،  المقضي 
ـــة بــــــإلــــــزام  ــمـ ـــكــ ــحـ ــمــ قـــــضـــــت الــ
مع  بالتضامن  عليه  الــمــدعــي 
الشركة بسداد المبلغ المتبقي 
في ملف التنفيذ البالغ مليونا 
ــنـــار  ــيـــن ألـــــف ديـ ــانـ ــتــــة وثـــمـ وســ

وإلزامه بالمصروفات .

تمكنت إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب 
في  الجنائية  واألدلـــة  للمباحث  العامة  بـــاإلدارة  العامة 
و39  آسيويين   9 على  القبض  من  منفصلتين  قضيتين 
أعمال  بممارسة  لقيامهم  مختلفة  جنسيات  من  امــرأة 

منافية لآلداب العامة.
في  تبذلها  التي  الجهود  أنه ضمن  اإلدارة  وأوضحت 
أدت  فقد  العامة،  واآلداب  القوانين  لمخالفي  التصدي 
اإلدارة  بها شرطة  قامت  التي  والتحري  البحث  عمليات 
بها  يقوم  التي  القانونية  غير  األفــعــال  عــن  الكشف  إلــى 
من  كمية  وضبط  عليهم  القبض  تــم  حيث  الــمــذكــورون، 
المشروبات المسكرة في إحدى القضيتين، كما تم جرد 
العامة،  النيابة  بقرار من  المباني  أحد  وتشميع  وإغــاق 
اآلداب  وحماية  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  إدارة  وأشـــارت 
العامة إلى أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

القضيتين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قيمة اإيجار متاأخر لمطاعم مدة 4 �سنوات 

التجارية تلزم رج���ل اأعمال خليجيا دفع مليون دين���ار لجامعة خا�ضة
منفردا ب��اإدارت��ه��ا  القائم  باعتباره  ال�شركة  اإدارة  ف��ي  لخطئه  اأم��وال��ه  ف��ي  اإل��زام��ه 

} المحامي عبدالرحمن غنيم.

مختلفة جن�ضيات  من  �ضخ�ضا   48 على  القب�ص 
العامة لالآداب  منافية  اأعمال  بممار�ضة  لقيامهم 

كتب: عبداألمير الساطنة
تعرض سائق دراجة نارية آسيوي إلصابات بليغة في حادث 

مروري وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم )الجمعة(.
كان  بحرينيا  أن  الــى  للحادث  االولــيــة  التفاصيل  وتشير 
شارع  على  والنصف  عشر  الحادية  الساعة  في  سيارته  يقود 
القريبة من  الضوئية  االشــارة  الى  وأثناء وصوله  النعسان  ام 
مجمع الواحة اصطدم بدراجة نارية يقودها آسيوي، نتج عن 
ذلك اصابة قائد الدراجة بإصابات بليغة فيما تضررت السيارة 
تجاوز  بسبب  الحادث  جاء  كبيرة،  بتلفيات  النارية  والــدراجــة 

سائق أحد المركبتين االشارة الحمراء.
ازاحــة  وتــم  المرور  فــور وقــوع الحادث شرطة  وقــد حضرت 
التحقيق  الرسمية  الجهات  وفتحت  الــشــارع،  من  المركبتين 

لمعرفة السائق الذي تجاوز االشارة الحمراء. 

اإ�ضابات بليغة لقائد دراجة نارية في
النع�ضان اأم  �ضارع  حادث مروري على 

} السيارة المتضررة في الحادث.

اإنقاذ عربي تعر�ص لوعكة �ضحية 
على متن �ضفينة في المياه الإقليمية

اســتــجــابــت قـــيـــادة خــفــر الــســواحــل بــالــتــعــاون مـــع اإلســعــاف 
بميناء  الماحية  المراقبة  بــرج  تلقاه  استغاثة  لنداء  الوطني 
وتم  اإلقليمية  بالمياه  السفن  إحـــدى  مــن  سلمان  بــن  خليفة 
تحويله إلى مركز العمليات البحرية بالقيادة، حيث تمكنت من 
إنقاذ شخص من جنسية عربية إثر تعرضه لوعكة صحية على 

متن السفينة.
الفور  على  استجابت  أنها  السواحل  خفر  قيادة  وأوضــحــت 
يرافقها  البحرية  الــدوريــات  بتحريك  وقامت  االستغاثة  لنداء 
المنطقة  في  السفينة  موقع  إلــى  الوطني  اإلسعاف  من  طاقم 
ــرق الــبــحــريــن، حــيــث تـــم تــقــديــم الــخــدمــات  الــبــحــريــة شــمــال شـ
اإلسعافية للمذكور لضمان سامته واستقرار حالته الصحية، 
ونقله بعد ذلك إلى قيادة خفر السواحل ومن ثم إلى المستشفى 

لتلقي العاج الازم. 
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كتب محمد القصاص:
ذكـــــر رئـــيـــس جــمــعــيــة الــنــقــل 
ــة  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ والـــــــــمـــــــــواصـــــــــات الــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ أن  ــــف  ــيـ ــ ضـ أحــــــمــــــد 
النقل  ــوزارة  ــ لـ بــمــذكــرات  تــقــدمــت 
وقوف  مشكلة  لحل  والمواصات 
الــشــاحــنــات )الــقــادمــة عــبــر جسر 

الــمــلــك فــهــد( فــي بــعــض مناطق 
المملكة حيث طالبت بتخصيص 
أســوة  الشاحنات  لمبيت  مساحة 
تتلق  ولــم  التعاون  مجلس  بــدول 

الرد اإليجابي حتى اآلن.
ــر  ــ ــــن يـــهـــمـــهـــم األمـ ــد مـ ــ ــاشـ ــ ونـ
بضرورة اإلسراع بإيجاد حل لهذه 
استمرارها،  طــال  التي  المشكلة 

الــمــواصــات  وزارة  جــهــود  شـــاكـــرا 
ــد عــلــى  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ لـــلـــنـــقـــل الـــــبـــــري والـ
تـــواصـــلـــهـــا مـــــع جـــمـــعـــيـــة الــنــقــل 
ــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة مــن  ــواصـ ــ ــمـ ــ والـ
خـــال االجــتــمــاعــات والــخــطــابــات 
الـــمـــبـــاشـــرة لــبــحــث الــمــاحــظــات 
والــمــشــاكــل الــمــتــعــلــقــة بــأصــحــاب 
مواقف  منها  والمواصات  النقل 

والخارجية  الداخلية  الشاحنات 
التي سبق أن تم مناقشتها.

الــــلــــقــــاءات  ان  إلـــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
السابقة قد تم فيها توضيح بعض 
البيئية  الــنــاحــيــة  مــن  الــســلــبــيــات 
ــة عــنــد  ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ واالزدحــــــــامــــــــات الـ
توقفها في األحياء السكنية ودور 
العبادة وحجزها مواقف األهالي 

ــات  ــ أوقــ فــــي  ــادة  ــبــ ــعــ الــ دور  ورواد 
الــصــاة واالزدحــــامــــات الــمــروريــة 
للشاحنات  العامة  الــشــوارع  على 
التنظيمية واألمنية  الناحية  من 
ــبـــب عــــــدم تـــــوافـــــر مـــثـــل هـــذه  بـــسـ
الـــمـــواقـــف الـــخـــاصـــة لــلــشــاحــنــات 
المتوافرة لسائقي الشاحنات في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

وقفات عن بحريننا

لشهر  كــورونــا  فــيــروس  مــن  للتعافي  الياباني  نياكي  مؤشر  *كشف 
يوليو 2022 عن تبوء البحرين المركز األول عالميا في مستوى مؤشر 
التعافي من الفيروس، حيث تقدم ترتيب المملكة إلى األول عالميا بعد 

وصولها إلى 78 نقطة. 
المملكة من جهود  يأتي هذا اإلنجاز ليؤكد من جديد ما حققته 
كــبــيــرة فــي مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، وذلــــك بــفــضــل تــوجــيــهــات صاحب 
قبل  مــن  والــواعــيــة  الحكيمة  واإلدارة  الــمــفــدى  الــبــاد  مــلــك  الــجــالــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة للتصدي للفيروس، وكفاءة النظام الصحي، وجهود الفريق 
وحمات  واألصحاء،  المرضى  مع  التعامل  وكيفية  المتكامل،  الوطني 
التطعيمات  وتــوفــيــر  الــصــحــيــة،  الــرعــايــة  وتــقــديــم خـــدمـــات  الــفــحــص، 

المجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
الطفل  عــن  االنــعــاش  أجــهــزة  لــنــدن  فــي  فــصــل مستشفى  *مؤخرا 
من  مؤثرة  طويلة  قانونية  معركة  والــداه  خسر  بعدما  باترسبي  ارتشي 
أم الطفل وهي  إبقائه موصوال بها وعلى قيد الحياة، وقد علقت  أجل 

تبكي »كان طفا صغيرا جميا قاتل حتى النهاية«!
هامتين،  نقطتين  أمام  نتوقف  تجعلنا  المؤلمة  الطفل  هذا  قصة 
مع  اإلنــســان  بحقوق  تتشدق  الــتــي  ــدول  الـ هــذه  بتعامل  تتعلق  ــى  األولـ
قول  إلــى  تدفعنا  والتي  اإلسامية  مجتمعاتنا  في  يحدث  بما  مقارنة 

»الحمد هلل على نعمة البحرين«!
ــذا الــطــفــل فــي غيبوبة  ــا الــنــقــطــة الــثــانــيــة فــهــي ســبــب دخــــول هـ أمـ
وتعرضه للموت الدماغي وهو مشاركته في تحدي حبس األنفاس حتى 
فقدان الوعي على مواقع التواصل االجتماعي، والذي يطرح من جديد 

خطورة تلك المواقع على أبنائنا وأهمية متابعتهم ولو عن بعد.
الصادرة  االحصائيات  أحــدث  إلــى  استنادا  السياحة  وزارة  *أعلنت 
الذين  السياح  ارتفاع عدد  االلكترونية  والحكومة  المعلومات  عن هيئة 
 %38 بنسبة  الجاري  العام  من  الثاني  الربع  في  البحرين  مملكة  زاروا 
القطاع  تعافي  بأن نسبة  ذاتــه، موضحة  العام  األول من  بالربع  مقارنة 
أكدت  وقد  الجائحة،  بفترة ما قبل  إلى 82% مقارنة  السياحي وصلت 
أن مملكة  أن هذه االحصائيات تبرهن مرة أخرى على  السياحة  وزيــرة 
واستعادة  الكامل،  التعافي  نحو  الصحيح  االتجاه  في  تسير  البحرين 
الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم االقتصاد الوطني، في اطار تنفيذ 

استراتيجية البحرين السياحية 2026-2022.
شــركــة   25 أقـــــوى  قــائــمــة  عـــن  األوســــــط  الـــشـــرق  فـــوربـــس  *كشفت 
تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط لعام 2022 بهدف تسليط الضوء 
القائمة  الــمــالــيــة حــيــث ضــمــت  الــخــدمــات  مــجــال  فــي  المبتكرين  عــلــى 

شركتين بحرينيتين هما »إيزي« و »رين«.
التكنولوجي  الرقمي  التحول  انما يعكس مدى تطور  اإلنجاز  هذا 
المستوى  على  ليس  فــي مملكتنا  الــحــادث  المجال  هــذا  فــي  واالبــتــكــار 

المحلي فقط بل وعلى الصعيد العالمي.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

الأكاديمي���ة الملكي���ة لل�ض���رطة تك���رم هيئ���ة عل���وم الف�ض���اء 

وقد جاءت مشاركة الهيئة 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء في 
ــبـــرنـــامـــج مــــن خـــــال إلـــقـــاء  الـ
ســلــســلــة مـــن الــــــدورات الــعــامــة 
تــم   ،2022 ــو  ــيـ ــونـ يـ ــر  ــهـ شـ ــــي  فـ
مواضيع  تغطية  خالها  مــن 
وتقنيات  بعلوم  تعنى  متنوعة 
الضوء  ُســلــط  الــفــضــاء؛ حيث 
الــوطــنــيــة  الـــهـــيـــئـــة  دور  ــلـــى  عـ
ــــي تــوفــيــر  ــاء فـ ــوم الــــفــــضــ ــلـ ــعـ لـ
الــقــطــاعــات  لمختلف  الــدعــم 
الــحــكــومــيــة ومــســاهــمــتــهــا في 
ــم  الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة ودعـ
ــع الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــاريــ ــشــ مــ
بناء  في  إلى مساعيها  إضافة 
ــاع فـــضـــائـــي مـــســـتـــدام فــي  قـــطـ
مملكة البحرين. كما تطرقت 
بعلوم  التعريف  إلــى  الــــدورات 
الفضاء وأهميتها وتطبيقاتها 
إضافة  عــام،  بشكل  المختلفة 
الهيئة  استعراض خبرات  إلى 

في مجاالت عديدة، منها على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال بـــنـــاء األقـــمـــار 
البيانات  وتحليل  الصناعية 
ــور الــفــضــائــيــة وتــنــفــيــذ  والــــصــ
الدراسات واألبحاث المتنوعة.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة صـــرح  ــهــ وبــ
عضو فريق البحرين للفضاء 
مــهــنــدس الــفــضــاء عــلــي فــوزي 
الــهــيــئــة  »إن  ــائـــا:  قـ الـــقـــرعـــان 
تـــؤمـــن بــأهــمــيــة نـــشـــر الـــوعـــي 
بــعــلــوم الـــفـــضـــاء وتــطــبــيــقــاتــه 
لــجــمــيــع شــــرائــــح الــمــجــتــمــع 
والناشئة  وللشباب  عام  بشكل 
مشاركة  وتــأتــي  خـــاص،  بشكل 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــ الـــهـــيـــئـــة فــــي هــ
التوجه.  لــهــذا  فعلية  تــرجــمــًة 
التدريبي  الــبــرنــامــج  كــان  لقد 
مهندسو  تمكن  حيث  مميزا، 
الهيئة من خاله من الوصول 
ــة مــن  ــوعـ ــنـ ــتـ ــى شــــريــــحــــة مـ ــ ــ إلـ
الفئات  مختلف  مــن  الطلبة 

بأهمية  لــتــوعــيــتــهــم  الــعــمــريــة 
ــيــــح  ــاء وتــــوضــ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ قـــــطـــــاع الـ
ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ تــــــأثــــــيــــــراتــــــه عـــــلـــــى الـ
ــد حــظــيــت  ــقــ ــرة. لــ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
من  بتفاعل حماسي  الـــدورات 
المشاركين بما يعكس شغفهم 
يتضمنه  وما  الفضاء  بمجال 

من معارف وعلوم متعددة.
ــا صــــرحــــت  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــــن جـ
مـــهـــنـــدســـة الــــفــــضــــاء مـــنـــيـــرة 
المالكي، عضو فريق البحرين 
جدا  »سعيدة  قائلًة:  للفضاء 

وفخورة بمساهمتي في تنفيذ 
هذه الدورات التي تخدم بلدي، 
لتقديم  الفرصة  هــذه  وأَْنــَتــِهــُز 
لعلوم  الوطنية  للهيئة  الشكر 
ــاء الخــــتــــيــــاري ضــمــن  ــفــــضــ الــ
طلب  بتلبية  المكلف  الفريق 
أشــكــر  كــمــا  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
للشرطة  الملكية  األكاديمية 
على التسهيات التي قدموها 
ــج، مــا  ــامـ ــرنـ ــبـ ــذا الـ ــ ــاح هـ إلنــــجــ
اســهــم فـــي تــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
زيـــادة وعي  بينها  أهــدافــه مــن 

الطاب بأهمية علوم الفضاء 
وتــطــبــيــقــاتــه، الـــتـــي تــعــد أحــد 
يعول  والتي  المستقبل  علوم 
اقتصادي  قطاع  لخلق  عليها 
ــد فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة يــكــون  ــديــ جــ
ــر وظــــائــــف  ــيــ ــوفــ ــتــ مــــــصــــــدرا لــ

مرموقة لألجيال القادمة«.
الجدير بالذكر أن الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــلـــوم الـــفـــضـــاء 
النسخ  فــي  شــاركــت  أن  ســبــق 
السابقة للمعسكر، كما نفذت 
مــجــمــوعــة مــــن الــمــســابــقــات 

للمدارس  والـــورش  والــــدورات 
ــة الــمــوهــوبــيــن  ــايــ ــز رعــ ــركــ ومــ
التربية  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون 
العامان  شهد  كما  والتعليم، 
الـــمـــاضـــيـــان تــنــظــيــم الــهــيــئــة 
عــــــــــــددا مــــــــن الــــمــــســــابــــقــــات 
العمل  وورش  الــمــتــخــصــصــة 
التعليم  مؤسسات  لمنتسبي 
العالي من أكاديميين وطلبة 
األمانة  مع  بالتنسيق  وذلــك 
ــة لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم  ــامـ ــعـ الـ

العالي.

لعلوم  الوطنية  الهيئة  للشرطة  الملكية  األكــاديــمــيــة  كــرمــت 
الفضاء لمساهمتها الفّعالة في إنجاح النسخة الثالثة عشرة من 
للشباب  الصيفي«  »المعسكر  السنوي  الصيفي  األكاديمية  برنامج 
واألطفال الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء. 

»النقل والموا�ضالت« تطالب بتخ�ضي�ص مواقف لل�ضاحنات القادمة من ج�ضر الملك فهد

} أحمد ضيف.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

ألـــزمـــت الــكــبــري الــمــدنــيــة 
التجارية(  )الــغــرفــة  الخامسة 
ــال خــلــيــجــي بــدفــع  ــمــ ــل أعــ ــ رجـ
مــلــيــون وســـتـــة وثــمــانــيــن ألــف 
ــه الـــخـــاصـــة  ــ ــوالـ ــ ديــــنــــار مــــن أمـ
ــن مـــــــع شـــركـــتـــه  ــ ــامـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــة لــــصــــالــــح جـــامـــعـــة  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
مجموعة  إيــجــار  قيمة  خــاصــة 
ــاعـــم تـــخـــلـــف رجـــل  مــــن الـــمـــطـ
األعمال عن سداده مدة جاوزت 

4 سنوات،
حيث ثبت للمحكمة خطأ 
رجل األعمال في إدارة الشركة 
التزامات  مــن  عليه  تــرتــب  ومــا 
بــالــنــظــر إلـــى مــا لــه مــن خبرة 
وعدم  المالية  بماءتها  ودراية 
تــحــســبــه لــعــجــز الـــشـــركـــة عــن 
بالتزاماتها ومسؤوليته  الوفاء 
في امواله الخاصة لخطئه في 
القائم  باعتباره  الشركة  ادارة 

بإدارتها منفردا.
وقـــــــــــــــــــــــــال الــــــــمــــــــحــــــــامــــــــي 
ــل  ــيـ ــن غـــنـــيـــم وكـ ــمــ ــرحــ ــدالــ ــبــ عــ
إن مــوكــلــتــه عــقــدت  الــجــامــعــة 
اتفاقية مع شركة المدعى عليه 
اســـتـــأجـــرت بــمــوجــبــه األخـــيـــرة 

ــم( بــــأجــــرة  ــ ــاعـ ــ ــــطـ عــــــقــــــارات )مـ
بعد  زيادتها  تم   24000 شهرية 
عــامــيــن مــن االســتــئــجــار بسبة 
تخلفت  الــشــركــة  أن  إال   ،%10
عن سداد األجرة مدة جاوزت 4 
الجامعة  لجأت  حيث  سنوات، 
ــن لـــتـــســـويـــة  ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــرفــ ــغــ لــ
التي قضت لصالح  المنازعات 
بسداد  الشركة  بــإلــزام  موكلته 

المبلغ.
وأوضـــــــــح غـــنـــيـــم أنــــــه عــنــد 
فــي فــتــح مــلــف لتنفيذ  الــبــدء 
ــم تــســتــطــع  ــ ــة لــ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــم الـ ــكــ حــ
بعد  المبلغ  تحصيل  الجامعة 
قــيــام رجـــل األعـــمـــال بــالــتــنــازل 
ــاء  ــغـ عــــن الـــشـــركـــة وبــيــعــهــا وإلـ
بها  الخاص  التجاري  السجل 
عمدا رغم وجود حالة التعاقد 
مع الجامعة، بل وإنشاء شركة 
أخــــــــرى تـــحـــمـــل اســــــم وســـجـــل 
تجاري مختلف بذات الشركاء 
ــهــــرب مــن  ــتــ ــلــ ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ

االلتزامات.
الــمــدعــي  أن  ــار غــنــيــم  ــ وأشــ
عليه شريك ومخول بالتوقيع 
وقد رتب التزامات على الشركة 

مبالغ  بــاقــتــراض  ــام  قـ أن  بــعــد 
مــالــيــة كــبــيــرة بــقــصــد الــتــهــرب 
مـــن الــــوفــــاء بـــااللـــتـــزامـــات مع 
علمه بعدم القدرة على الوفاء 
كــمــا لــم يــتــخــذ الــمــدعــي عليه 
إجــراءات حل وتصفية الشركة 
لــحــفــظ حـــقـــوق الـــشـــركـــة مما 
يعد خطأ تقصيري يؤدي إلى 
التقصيرية  الــمــســؤولــيــة  قــيــام 
أمواله  إلــى  وصــوال  بالتضامن 

الخاصة.
ــة فـــي  ــمــ ــكــ ــمــــحــ ــت الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الــمــقــرر  ان  الـــحـــكـــم  حــيــثــيــات 
ــا نـــصـــت عــلــيــه  ــق مــ ــ ــا وفـ ــونـ ــانـ قـ
الــمــادة )18 مــكــررا( مــن قانون 
يــكــون  )أ(  أن  عــلــى  الـــشـــركـــات 
المؤسس أو الشريك أو مالـك 
الــشــركــة  مــديــر  أو  الـــمـــال  رأس 
في  اإلدارة  مــجــلــس  عــضــو  أو 
شــركــة  أو  الـــمـــســـاهـــمـــة  شــــركــــة 
الشركة  أو  المقفلة  المساهمة 
الـــمـــحـــدودة  الــمــســئــولــيــة  ذات 
أمــوالــه  فــي جميع  مــســؤواًل  أو 
ــن أيـــــــــة أضـــــــــرار  ــ ــ الـــــخـــــاصـــــة عـ
أو  الــشــركــاء  أو  الشركة  تصيب 
أي  فــي  الغير،  أو  المساهمين 

من الحاالت اآلتية:
أو  ــانــــات  ــيــ بــ قــــــدم  إذا   )1  
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة عن 
ــة فـــــي عــقــد  ــركــ ــشــ رأســــــمــــــال الــ
األساسي  نظامها  أو  تأسيسها 
الــغــيــر  تــعــامــاتــهــا مــــع  فــــي  أو 
يــكــون من  وثــائــقــهــا  مــن  أو أي 
ــة  ــي الــثــقـــ ــ شـــأنـــهـــا الـــتـــأثـــيـــر فـ
المالية بالشركة، 2 - إذا استغل 
الـــشـــركـــة ألغــــــــراض الــــغــــش أو 

إذا  ألغــراض غير مشروعة، 3- 
الشركة على  أمــوال  تعامل مع 
 4 الشخصية،  أمواله  من  أنهـا 
إذا لم يفصل بين مصلحته   -
الشركة،  ومصلحة  الشخصية 
تـــرتـــيـــب  فــــــي  تــــســــبــــب  إذا   -5
الـــتـــزامـــات عــلــى الــشــركــة، رغــم 
المفترض  أو  اليقيني  عــلــمــه 
قـــــــادرة عــلــى  الـــشـــركـــة غـــيـــر  أن 
وقـــت  االلــــتــــزامــــات  تـــلـــك  أداء 
تـــــرتــيــب  كـــــــان  أو  اســتــحــقــاقــهــا، 
تلك االلتزامات بسبب إهماله 
إذا   -6 الـــجـــســـيـــم،  خــطــئــه  أو 
تــســبــب فـــي عــجــز الــشــركــة عن 
والــــــرســــــوم  ــب  ــ ــرائــ ــ ــضــ ــ الــ أداء 
أو  لـــلـــحـــكـــومـــة  ــة  ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
أو المؤسسات العامة،  الهيئات 
وكان يعلم بذلك علمـًا يقينيـًا 
عــجـــــز  كـــــــان  أو  مـــفـــتـــرضـــــــًا،  أو 
الشركة عن أداء تلك الضرائب 
والـــــرســـــوم بـــســـبـــب إهـــمـــالـــه أو 
إذا خالف   -7 الجسيم،  خطئه 
أحكام القانون أو عقد تأسيس 

الشركة أو نظامها األساسي .
للشركة  المقرر  ان  وقــالــت 
ان تكون لها شخصية اعتبارية 

ــي مــســتــقــل عــن  ــونـ ــانـ ــان قـ ــيــ وكــ
ــن ثــم  ــ شــخــصــيــة شـــركـــائـــهـــا ومـ
عن  أموالها  في  الشركة  تسأل 
تصرفاتها دون مساءلة الشركاء 
او المديرين إال أذا صدر منهم 
غش او خطأ في أعمال اإلدارة، 
عليه  الــمــدعــى  أن  وأوضـــحـــت 
أسهم بخطئه في إدارة الشركة 
األجــرة  ســداد  توقفها عن  بعد 
وهو  الــتــجــاري  وإلــغــاء سجلها 
مــا ينم ال ريــب عــن إهــمــال في 
رد  عليه  يتعين  كــان  إذ  جانبه، 
تيقنه  فـــور  المستأجر  الــعــقــار 
بعدم قدرة الشركة على الوفاء 
يفعله  لم  ما  وهــو  بالتزاماتها 
مــمــا تـــرصـــد فـــي ذمــتــهــا مبلغ 
تستخلص  الذي  األمر  الدين، 
مـــعـــه الــمــحــكــمــة إلـــــى إلـــزامـــه 
ــن بــــــــــــأداء الــــديــــن  ــامــ ــضــ ــتــ ــالــ بــ
األســبــاب  ولــهــذه  بـــه،  المقضي 
ـــة بــــــإلــــــزام  ــمـ ـــكــ ــحـ ــمــ قـــــضـــــت الــ
مع  بالتضامن  عليه  الــمــدعــي 
الشركة بسداد المبلغ المتبقي 
في ملف التنفيذ البالغ مليونا 
ــنـــار  ــيـــن ألـــــف ديـ ــانـ ــتــــة وثـــمـ وســ

وإلزامه بالمصروفات .

تمكنت إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية اآلداب 
في  الجنائية  واألدلـــة  للمباحث  العامة  بـــاإلدارة  العامة 
و39  آسيويين   9 على  القبض  من  منفصلتين  قضيتين 
أعمال  بممارسة  لقيامهم  مختلفة  جنسيات  من  امــرأة 

منافية لآلداب العامة.
في  تبذلها  التي  الجهود  أنه ضمن  اإلدارة  وأوضحت 
أدت  فقد  العامة،  واآلداب  القوانين  لمخالفي  التصدي 
اإلدارة  بها شرطة  قامت  التي  والتحري  البحث  عمليات 
بها  يقوم  التي  القانونية  غير  األفــعــال  عــن  الكشف  إلــى 
من  كمية  وضبط  عليهم  القبض  تــم  حيث  الــمــذكــورون، 
المشروبات المسكرة في إحدى القضيتين، كما تم جرد 
العامة،  النيابة  بقرار من  المباني  أحد  وتشميع  وإغــاق 
اآلداب  وحماية  بالبشر  االتــجــار  مكافحة  إدارة  وأشـــارت 
العامة إلى أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال 

القضيتين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

قيمة اإيجار متاأخر لمطاعم مدة 4 �سنوات 

التجارية تلزم رج���ل اأعمال خليجيا دفع مليون دين���ار لجامعة خا�ضة
منفردا ب��اإدارت��ه��ا  القائم  باعتباره  ال�شركة  اإدارة  ف��ي  لخطئه  اأم��وال��ه  ف��ي  اإل��زام��ه 

} المحامي عبدالرحمن غنيم.

مختلفة جن�ضيات  من  �ضخ�ضا   48 على  القب�ص 
العامة لالآداب  منافية  اأعمال  بممار�ضة  لقيامهم 

كتب: عبداألمير الساطنة
تعرض سائق دراجة نارية آسيوي إلصابات بليغة في حادث 

مروري وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم )الجمعة(.
كان  بحرينيا  أن  الــى  للحادث  االولــيــة  التفاصيل  وتشير 
شارع  على  والنصف  عشر  الحادية  الساعة  في  سيارته  يقود 
القريبة من  الضوئية  االشــارة  الى  وأثناء وصوله  النعسان  ام 
مجمع الواحة اصطدم بدراجة نارية يقودها آسيوي، نتج عن 
ذلك اصابة قائد الدراجة بإصابات بليغة فيما تضررت السيارة 
تجاوز  بسبب  الحادث  جاء  كبيرة،  بتلفيات  النارية  والــدراجــة 

سائق أحد المركبتين االشارة الحمراء.
ازاحــة  وتــم  المرور  فــور وقــوع الحادث شرطة  وقــد حضرت 
التحقيق  الرسمية  الجهات  وفتحت  الــشــارع،  من  المركبتين 

لمعرفة السائق الذي تجاوز االشارة الحمراء. 

اإ�ضابات بليغة لقائد دراجة نارية في
النع�ضان اأم  �ضارع  حادث مروري على 

} السيارة المتضررة في الحادث.

اإنقاذ عربي تعر�ص لوعكة �ضحية 
على متن �ضفينة في المياه الإقليمية

اســتــجــابــت قـــيـــادة خــفــر الــســواحــل بــالــتــعــاون مـــع اإلســعــاف 
بميناء  الماحية  المراقبة  بــرج  تلقاه  استغاثة  لنداء  الوطني 
وتم  اإلقليمية  بالمياه  السفن  إحـــدى  مــن  سلمان  بــن  خليفة 
تحويله إلى مركز العمليات البحرية بالقيادة، حيث تمكنت من 
إنقاذ شخص من جنسية عربية إثر تعرضه لوعكة صحية على 

متن السفينة.
الفور  على  استجابت  أنها  السواحل  خفر  قيادة  وأوضــحــت 
يرافقها  البحرية  الــدوريــات  بتحريك  وقامت  االستغاثة  لنداء 
المنطقة  في  السفينة  موقع  إلــى  الوطني  اإلسعاف  من  طاقم 
ــرق الــبــحــريــن، حــيــث تـــم تــقــديــم الــخــدمــات  الــبــحــريــة شــمــال شـ
اإلسعافية للمذكور لضمان سامته واستقرار حالته الصحية، 
ونقله بعد ذلك إلى قيادة خفر السواحل ومن ثم إلى المستشفى 

لتلقي العاج الازم. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16214/pdf/1-Supplime/16214.pdf?fixed6005
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305308
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305292
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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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»م�صــارف البحريـن« تدعـم جهـود »المركـزي« في 

الم�صرفي بالقطاع  جديدة  عمل  فر�ص  ا�صتحداث 

العـو�صـي: تطبيقــات التحــول الرقمـي تـوفـر 
البحريني لل�صباب  مجزية  برواتب  عمل  فر�ص 

ــــدت جــمــعــيــة مــصــارف  أكـ
ــا لــجــهــود  ــهـ ــمـ ــبـــحـــريـــن دعـ الـ
المركزي  البحرين  مــصــرف 
على  بــالــتــركــيــز  الــصــلــة  ذات 
اســــــتــــــحــــــداث فـــــــــرص عـــمـــل 
ــة فـــي  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ جــــــــديــــــــدة ومــ
مجاالت الصيرفة المفتوحة 
والــبــنــوك الــرقــمــيــة وأنــظــمــة 
ــويــــات  ــتــــحــ الــــتــــســــويــــات والــ
الــمــالــيــة، وبــمــا يــفــتــح آفــاًقــا 
البحرينية  لــلــكــوادر  جــديــدة 
ــائـــف  ــوظـ ــلـــك الـ ــل تـ ــغـ فــــي شـ
تطور  مستقبل  تــرســم  الــتــي 

القطاع المصرفي، في البحرين والمنطقة 
والعالم.

وحيد  الــدكــتــور  الجمعية  رئــيــس  ــال  وقـ
القاسم إن أهمية مبادرة مصرف البحرين 
ــركـــزي هــــذه ال تــنــبــع مـــن مــســاهــمــتــهــا  ــمـ الـ
الفاعلة في تطوير الصناعة المصرفية في 
البحرين فقط، بل أيضا من خال ضمان 
وطنية  كـــوادر  عبر  التطوير  هــذا  يــكــون  أن 
قــــــادرة عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى مــكــتــســبــات 
بــشــكــل مستمر  تــقــدمــه  الـــقـــطـــاع وضـــمـــان 
التطورات  أن  القاسم  د.  ومستدام. وأضاف 
التي تشهدها الصناعة المصرفية تجعلها 
أكــثــر انــفــتــاحــا عــلــى مـــجـــاالت أخــــرى مثل 
ــا، وهـــذا  ــيـــرهـ تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات وغـ
الــذيــن  البحرينيين  الــنــاشــئــة  أن  يعني  مــا 
أن  يــمــكــن  الــــوظــــائــــف  هـــــذا  أداء  يــتــقــنــون 
يــســاهــمــوا فــي تــطــويــر قــطــاعــات أخـــرى في 
إطار  في  متكامل  بشكل  وربطها  البحرين، 

خــطــط وطــنــيــة تــنــفــذ على 
مستوى الدولة ككل.

جـــمـــعـــيـــة  إن  وقـــــــــــــــال 
مصارف البحرين »با شك 
جـــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــــن هـــذا 
ندعمها  الوطنية،  الجهود 
ــلــــى تـــنـــفـــيـــذهـــا،  وتــــعــــمــــل عــ
وذلك في إطار عملنا أيضا 
عــلــى تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
تـــطـــويـــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
المالية 2022-2026، والتي 
مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز مــكــانــة 
الــــقــــطــــاع الــــمــــصــــرفــــي فــي 
مقدمة القطاعات الوطنية ذات القدرة على 
للمواطنين  النوعية  العمل  فــرص  توفير 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  والمساهمة 
ودعم مختلف قطاعات االقتصاد الوطني«.

وأشـــار فــي هــذا اإلطـــار إلــى أن جمعية 
ــا مــع  ــ ــمــ ــ ــن تـــعـــمـــل دائــ ــريــ ــحــ ــبــ ــارف الــ ــ ــصــ ــ مــ
الجامعات والمعاهد المتخصصة من أجل 
الخريجين  أن  وضـــمـــان  الــمــنــاهــج  تــطــويــر 
لدخول  االســتــعــداد  أتــم  على  البحرينيين 
واقتناص  والمصرفي  المالي  العمل  ســوق 
الوظائف التي يولدها في مجاالت الصيرفة 
الــمــفــتــوحــة والـــبـــنـــوك الـــرقـــمـــيـــة، وأنــظــمــة 
وغيرها،  المالية،  والتحويات  التسويات، 
اجتماعا  مؤخرا  عقدت  الجمعية  أن  وذكــر 
العالي جرى  التعليم  تنسيقيا مع مجلس 
خاله بحث سبل تطوير المناهج الدراسية 
المختصين  للطلبة  الموجهة  الجامعية 

في علوم الصناعة المصرفية والمالية.

أكــــــــــد خــــبــــيــــر الــــتــــحــــول 
ــي رجـــــــــل األعــــــمــــــال  ــ ــمــ ــ ــرقــ ــ الــ
ــقــــوب الــــعــــوضــــي أهـــمـــيـــة  ــعــ يــ
وجــود خطة وطنية متكاملة 
مـــشـــاركـــة الــقــطــاعــيــن الـــعـــام 
والــــــخــــــاص واألهــــــلــــــي لـــرفـــع 
في  الوطنية  الــكــوادر  حضور 
مــخــتــلــف مـــجـــاالت الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
قطاع  استراتيجية  أولــويــات 
االتـــــــصـــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــمــــعــــلــــومــــات واالقـــــتـــــصـــــاد 
 ،)2026-2022( الــــرقــــمــــي 

ويــضــمــن أن يــصــبــح هــــذا الــتــحــول صــنــاعــة 
من  مزيدا  ويوفر  بامتياز،  وطنية  بحرينية 
الشباب  أمــام  بــرواتــب مجزية  العمل  فــرص 

البحريني.
بمناسبة  له  تصريح  في  العوضي  وقــال 
في  العمل  ســوق  إن  للشباب  الــدولــي  الــيــوم 
التخصصات  ذات  بالوظائف  غني  البحرين 
الذكاء  مثل  متقدمة  مجاالت  في  الدقيقة 
الـــصـــنـــاعـــي والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة واألمـــــن 
ــات وســاســل  ــوتـ ــروبـ الــســيــبــرانــي وأنــظــمــة الـ
كــوادر  الــمــجــاالت تتطلب  هــذه  الــكــتــل، لكن 
بــمــواصــفــات خــاصــة ومــؤهــات عــالــيــة، وهنا 
في  والــتــدريــب  التعليم  مؤسسات  دور  يــأتــي 
تلبية  وضمان  العمل  ســوق  احتياجات  فهم 
إلــى تشجيع  إضــافــة  لــهــا،  الوطنية  الــكــوادر 
ودعم البحث واالبتكار في قطاع االتصاالت 
من  الرقمي  واالقتصاد  المعلومات  وتقنية 
البحثية  الــمــؤســســات  ودعـــم  تشجيع  خــال 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة فـــي قــطــاع االتـــصـــاالت 

وتقنية المعلومات.

وأشــــار عــلــى صــعــيــد ذي 
صلة إلى جود فرصة مواتية 
ــبــــحــــريــــن لــتــصــبــح  أمــــــــام الــ
مــركــزا مــتــقــدمــا فــي مجال 
صــنــاعــة وتــطــويــر وبــرمــجــة 
وتــطــبــيــق نــظــم الــمــعــلــومــات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة، 
ــى كــــــوادرهــــــا  ــلــ اعـــــتـــــمـــــادا عــ
ــدرة  ــ ــقــ ــ الــ ذات  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
ــلــــى الــتــعــلــم  ــة عــ ــ ــحـ ــ ــواضـ ــ الـ
التحتية  والبنية  واالبتكار، 
الـــــقـــــويـــــة لــــقــــطــــاع تــقــنــيــة 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت، 
مالية  موارد  ووجود  المتطورة،  والتشريعات 
يمكن استثمار جزء منها في هذا المجال، 
ووجـــــود طــلــب مــحــلــي وإقــلــيــمــي كــبــيــر، بما 
يضمن الغلبة لهذه التقنيات في المنافسة 

اإلقليمية وحتى العالمية.
نحو  البحرين  تتجه  فيما  أنــه  وأضـــاف 
الــتــحــول الــرقــمــي وبـــنـــاء اقــتــصــاد الــمــعــرفــة 
ــة  ــدمـ ــقـ ــتـ ــمـ ــهــــر نــــظــــم الــــمــــعــــلــــومــــات الـ تــــظــ
الـــثـــورة الصناعة  ــم مــعــالــم  أهـ كـــواحـــدة مــن 
الــرابــعــة، يــصــبــح مــن الـــضـــروري زيــــادة عــدد 
الخريجين المتخصصين في مجال العلوم 
عبر  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا 
تــحــفــيــز الــنــاشــئــة عــلــى الــتــســجــيــل فـــي هــذه 
التدريبية  الــبــرامــج  وتــوفــيــر  الــتــخــصــصــات، 
المعنية  الحكومية  الــجــهــات  مــع  بــالــتــعــاون 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ ــاص، وربــــــــط احـ ــ ــخــ ــ والــــقــــطــــاع الــ
ســــوق الــعــمــل والــتــحــقــق مـــن مـــواءمـــة هــذه 
الحالي  االقــتــصــادي  لــلــوضــع  التخصصات 
والمستقبلي من خال الشراكة مع القطاع 

الخاص.

} د. وحيد القاسم.

} يعقوب العوضي.

ــنــــك الـــــســـــام أمــــس  أعــــلــــن بــ
بلغت  للمساهمين  أربـــاح  صافي 
 18.6( بحريني  ديــنــار  مايين   7
لــلــربــع  أمـــريـــكـــي(  دوالر  مـــلـــيـــون 
مقارنة   ،2022 الــعــام  مــن  الــثــانــي 
ــنــــار بــحــريــنــي  بــــــــ4.6 مـــايـــيـــن ديــ
أمــريــكــي(  دوالر  مــلــيــون   12.1(
بما   ،2021 عــام  من  ذاتها  للفترة 
يــعــكــس زيـــــادة قــويــة بــنــســبــة %53 
ــدات الـــمـــرتـــفـــعـــة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ بـــفـــضـــل الـ
مــن أنــشــطــة األعـــمـــال األســاســيــة 

للبنك.
ــي ســـيـــاق مــتــصــل، شــهــدت  وفــ
بنسبة  نــمــًوا  البنك  سهم  ربحية 
 8( ــلــــوس  فــ  3 ــى  ــ إلــ لـــتـــصـــل   %58
سنتات أمريكية( في الربع الثاني 
من عام 2022 مقارنة بـ1.9 فلس 
)5 سنتات أمريكية( خال نفس 
وبــلــغ   .2021 عـــــام  مــــن  الـــفـــتـــرة 
على  التشغيلي  الدخل  إجمالي 
أساس سنوي للربع الثاني 29.2 
 77.4( بــحــريــنــي  ــنــــار  ديــ مـــلـــيـــون 
مقارنة  أمــريــكــي(،  دوالر  مــلــيــون 
بــــــــ25.9 مــلــيــون ديـــنـــار بــحــريــنــي 
أمريكي( في  )68.8 مليون دوالر 
الماضي؛  العام  الثاني من  الربع 

بما يعكس زيادة بنسبة %13.
ــة  ــتــ ــســ وخـــــــــــــال األشــــــــهــــــــر الــ

 ،2022 يــونــيــو   30 فـــي  الــمــنــتــهــيــة 
ارتفاًعا بنسبة %27  البنك  سجل 
للمساهمين،  أربــاحــه  صافي  فــي 
الــربــح العائد  بــلــغ صــافــي  حــيــث 
دينار  مليون   13.5 للمساهمين 
دوالر  مـــلـــيـــون   35.9( بــحــريــنــي 
بـ10.7 مايين  مقارنة  أمريكي(، 
دينار بحريني )28.3 مليون دوالر 
العام  من  ذاتها  للفترة  أمريكي( 

الماضي.
كما سجل البنك ارتفاًعا في 
بنسبة  السهم  على  العائد  قيمة 
الــعــائــد  قــيــمــة  بــلــغــت  32%، حــيــث 
أمريكًيا(  سنًتا   15( فــلــوس   5.8
في النصف األول من عام 2022، 
)12 سنًتا  فــلــوس   4.4 بـــ  مــقــارنــة 
أمريكًيا( لنفس الفترة من العام 
الــمــاضــي. وبــلــغ إجــمــالــي الدخل 
التشغيلي لنصف العام المنتهي 
في 30 يونيو 2022، 55.2 مليون 
مليون   146.4( بــحــريــنــي  ديـــنـــار 
مليون   54 مقابل  أمريكي(  دوالر 
مليون   143.1( بــحــريــنــي  ديـــنـــار 
من  ذاتها  للفترة  أمريكي(  دوالر 
العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة 
إجمالي  شــهــد  فيما   .%2 بنسبة 
حــقــوق الــمــســاهــمــيــن انــخــفــاًضــا 
مليون   288.3 ليصل   ،%3 بنسبة 

مليون   764.8( بــحــريــنــي  ديـــنـــار 
مــقــارنــة  وذلــــك  أمـــريـــكـــي(،  دوالر 
بحريني  دينار  مليون   296.3 مع 
أمــريــكــي(  دوالر  مــلــيــون   785.8(
 31 فــي  المنتهية  السنة  فــي  كما 
إلى  ذلــك  ويــعــود  2021؛  ديسمبر 
توزيع األرباح النقدية وانخفاض 

في االحتياطات.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، ارتــفــع 
إجمالي األصول بنسبة 6% ليصل 
بحريني  ديـــنـــار  مــلــيــار   2.8 إلــــى 
أمــريــكــي(،  دوالر  مــلــيــارات   7.5(
بحريني  دينار  مليار   2.7 مقابل 

)7.1 مليارات دوالر أمريكي( كما 
ديسمبر  في  المنتهية  السنة  في 
2021. وخال الفترة ذاتها، زادت 
المحفظة التمويلية بنسبة %12 
أســاس نصف سنوي لتصل  على 
بحريني  ديـــنـــار  مــلــيــار   1.5 إلــــى 
أمـــريـــكـــي(،  دوالر  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  4(
دينار  بـ 1.4 مليار  وذلــك مقارنة 
دوالر  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  3.6( بــحــريــنــي 
أمريكي( كما في السنة المنتهية 
وإضــافــة   .2021 ديسمبر   31 فــي 
النتائج  شــهــدت  النمو،  هــذا  إلــى 
أيــًضــا تحسن فــي جــودة األصــول 

الــعــام  الــنــصــف األول مــن  خـــال 
نــســبــة  انــخــفــضــت  حـــيـــث   ،2022
إلى  للبنك  المتعثرة  التمويات 
1.8%، بفضل مبادرات التحصيل 
ــرداد الــفــعــالــة وتــســجــيــل  ــ ــتـ ــ واالسـ
أصــــول جـــديـــدة عــالــيــة الـــجـــودة. 
كــمــا حــافــظ الــبــنــك عــلــى مــعــدل 
بنسبة  الــمــال  رأس  لكفاية  قــوي 

25.92% كما في 30 يونيو 2022.
وفــــي تــعــلــيــقــه حــــول الــنــتــائــج 
ــة، صـــــرح الـــشـــيـــخ خــالــد  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
بـــن مــســتــهــيــل الــمــعــشــنــي، رئــيــس 
»إنــه  الــســام:  بنك  إدارة  مجلس 
ليسعدنا أن نشير إلى أننا تمكنا 
من تحقيق أداء قوي خال الستة 
التقلبات  رغـــم  الــمــاضــيــة،  أشــهــر 
ــي يـــشـــهـــدهـــا  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
العالم.  مستوى  على  االقــتــصــاد 
فـــقـــد ســجــلــنــا زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
بدوره  أسهم  ما  الربحية،  صافي 
التشغيلي،  نموذجنا  تعزيز  فــي 
وجــعــلــنــا نــســيــر بــخــطــوات ثــابــتــة 
نحو بلوغ أهدافنا المنشودة لهذا 
العام. ونحن على ثقة بأن البنك 
تحقيق  يــخــولــه  بـــوضـــع  يــتــمــتــع 
الــنــمــو الــمــســتــدام طـــول الــمــدى. 
حصة  على  اســتــحــواذنــا  وبفضل 
النصف  ســوقــيــة إضــافــيــة خـــال 

نــجــحــنــا   ،2022 ــام  ــ عـ مــــن  األول 
فــي تــرســيــخ مــكــانــة بــنــك الــســام 
ــة مــالــيــة  ــر مـــؤســـسـ ــبــ بــصــفــتــه أكــ
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  إســامــيــة 
نتطلع  الــنــهــج  ــذا  هــ وبــمــواصــلــة 
ــلــــة مـــتـــوجـــهـــة نــحــو  لــــخــــوض رحــ

تحقيق المزيد من اإلنجازات.«
ــيـــس  ــرئـ ــال الـ ــ ــ ــتــــه، قـ مـــــن جــــهــ
ــة بــنــك  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ
الــنــايــض: »يظهر  الــســام، رفــيــق 
لــلــبــنــك  ــقــــوي  الــ ــالـــي  ــمـ الـ األداء 
ــة وكــــفــــاءة نــمــوذجــنــا  ــرونـ ــدى مـ مــ
ــــن مـــوقـــنـــون  ــــحـ الـــتـــشـــغـــيـــلـــي. ونـ
بـــــأن صــفــقــة االســــتــــحــــواذ الــتــي 
ــع شـــركـــة االثـــمـــار  تـــم إبـــرامـــهـــا مـ
تعزيز  فــي  ستساندنا  الــقــابــضــة، 
خدماتنا  وتطوير  فروعنا،  شبكة 
زبائننا  قاعدة  تطلعات  يلبي  بما 
ــيــــف لــتــجــربــتــهــم  الــــــكــــــرام ويــــضــ
الــمــصــرفــيــة قــيــمــة اســتــثــنــائــيــة. 
وإلــــــــى جــــانــــب هــــــدف االنـــتـــقـــال 
الــســلــس فـــي عــمــلــيــة دمــــج بنك 
اإلثمار، نطمح هذا العام لتنفيذ 
الــمــزيــد مــن األهــــداف الــمــدرجــة 
في استراتيجيتنا الموجهة نحو 
الــرقــمــنــة واالبـــتـــكـــار وســنــواصــل 
نمو  تحقيق  بــدافــع  بجد  العمل 
ــاًدا عـــلـــى نــتــائــج  ــنــ ــتــ مـــســـتـــدام اســ

أدائنا المالية القوية.«
وُيشار إلى أنه قد تم اإلعان 
ــذا الــعــام  ــت ســـابـــق مـــن هــ فـــي وقــ
عــن اســتــحــواذ بنك الــســام على 
ــاع الــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة  ــطــ قــ
ــراد الــتــابــع لــبــنــك اإلثـــمـــار،  لـــأفـ
ومجموعة من األصــول األخرى، 
في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 
المتوقع  ومــن  دوالر.  مليار   2.2
االنتهاء من عملية دمج البنكين 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــام 
الصفقة  بموجب  وسيتم   .2022
ــام عــلــى  ــ ــسـ ــ اســــتــــحــــواذ بـــنـــك الـ
ــالـــي األعــــمــــال الــمــصــرفــيــة  ــمـ إجـ
لــــأفــــراد لــبــنــك اإلثــــمــــار )قــطــاع 
الـــتـــجـــزئـــة لـــلـــزبـــائـــن األفــــــــــراد(، 
كلٍّ  في  القابضة  اإلثمار  وملكية 
من: بنك البحرين والكويت )رمز 
ــة الــبــحــريــن  ــداول فـــي بـــورصـ ــتــ الــ
 ،%26.19 تــبــلــغ  بــحــصــة   )»BBK«
القابضة  سوليدرتي  ومجموعة 
)رمــــــــــز الــــــــتــــــــداول فــــــي بــــورصــــة 
تبلغ  »SOLID«( بحصة  البحرين 
أصـــول  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،%55.91
فــي شركة  أســهــم  تتضمن  أخـــرى 
شركة  في  أسهم  ش.م.ب.،  بنفت 
مـــاســـتـــركـــارد ومــحــفــظــة صــكــوك 

وأصول سائلة.

»زيـــــــــــن الـــــبـــــحـــــريـــــن« تـــــتـــــعـــــاون مـــــــع تـــطـــبـــيـــق
ــز ــن ــك ــث عــــن ال ــحـ ــبـ »يـــونـــيـــبـــال« لإطــــــــاق مــ�ــصــابــقــة الـ

2022 عام  الأول من  للن�صف  المالية  نتائجه  يعلن  ال�صام«  »بنك 

} رفيق النايض.} الشيخ خالد المعشني.

الشركة  البحرين،  زين 
ــي مــــجــــال  ــ ــ الــــمــــبــــتــــكــــرة فـ
المملكة،  فــي  االتـــصـــاالت 
تعزز شراكتها مع يونيبال 
من خال رعاية المسابقة 
للبحث  نوعها  األولــى من 
من  تبدأ  والتي  الكنز  عن 
14 أغسطس احتفااًل بيوم 

الشباب الدولي.
ــطــــاب فــي  ــلــ يـــمـــكـــن لــ
ــاء الــمــمــلــكــة  ــحــ جــمــيــع أنــ
ــي مــســابــقــة  ــة فــ ــاركـ ــشـ ــمـ الـ
البحث عن الكنز من خال 
 ،)Unipal( تطبيق يونيبال
أسبوع  مــدة  والــتــي ستقام 
بــالــمــغــامــرات لفئة  مــلــيء 
ــًا.  ــ ــصـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ الـــــــشـــــــبـــــــاب خـ
مسابقة البحث عن الكنز 
ــاب عــلــى  ــبـ ــشـ ســتــســاعــد الـ

اكـــتـــشـــاف أمـــاكـــن جــديــدة 
في أنحاء المملكة، وتعلم 
العديد من المهارات مثل 
مـــهـــارات الــبــحــث والــعــمــل 
الـــجـــمـــاعـــي، واالســتــمــتــاع 
بنشاط ترفيهي في الوقت 

نفسه.
الطاب  لجميع  يمكن 
فــــي الــمــمــلــكــة االشــــتــــراك 
من خال تطبيق يونيبال 
ــكــــل فــــــردي  والـــــلـــــعـــــب بــــشــ
كـــفـــريـــق.  الــــمــــشــــاركــــة  أو 
الكنز  مسابقة البحث عن 
ســتــحــتــوي عــلــى بــبــغــاوات 
ــة مـــخـــفـــيـــة تــشــمــل  ــيــ ــبــ ذهــ
أمــاكــن  ســت  فــي   QR code
ــلـــفـــة، ويــــجــــب عــلــى  ــتـ مـــخـ
 QR الــمــشــاركــيــن مــســح الــــ
يونيبال  تطبيق  فــي   code

لـــلـــمـــتـــابـــعـــة فـــــي الـــلـــعـــبـــة. 
اللعبة،  مــن  االنتهاء  عند 
سيدخل جميع المشاركين 
في السحب وسيفوز ثاثة 
قيمة  بــجــوائــز  مــشــاركــيــن 
مقدمة من زين البحرين.

ــة،  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــــهـــــــذه الــ
ــال غــــــازي رضــــــي، مــديــر  ــ قـ
الــــــعــــــاقــــــات اإلعـــــامـــــيـــــة 
»يسعدنا  والمستثمرين: 
تعزيز شراكتنا مع يونيبال 
مــن خــال رعــايــة مسابقة 
البحث عن الكنز. لطالما 
حرصت زين البحرين على 
دعـــم مــخــتــلــف الــمــبــادرات 
الــشــبــاب  وتــنــمــيــة  لتمكين 
يأتي  وهــذا  المجتمع،  في 
كجزء من مسؤوليتنا لنقل 

المعرفة بين الشباب«.

م�شيدة بدور معهد »بيبا« يف تعزيز فعالية وكفاءة الأداء احلكومي

ــة دعــــــم بـــرامـــج  ــ ــي ــ ــم ــ ــة تـــــوؤكـــــد اأه ــحـ ــصـ ــ�ـ وزيـــــــــرة الـ
ــ�ــصــري ــب ــر ال ــص ــ� ــن ــع ــزز  ال ــعـ ــب والـــتـــطـــويـــر الـــتـــي تـ ــدريـ ــتـ الـ

جليلة  الـــدكـــتـــورة  أّكــــــدت 
بنت السيد جواد حسن وزيرة 
ــم بــرامــج  الــصــحــة أهــمــّيــة دعـ
ــدريــــب والـــتـــطـــويـــر الــتــي  ــتــ الــ
العنصر  تعزيز  على  تنعكس 
الـــبـــشـــري ورفــــــده بــالــمــهــارات 
يعّد  كونه  الازمة،  والــقــدرات 
الــركــيــزة األســاســيــة لــلــتــطــّور 
يسهم  بما  وذلــك  المؤسسي، 
الـــعـــمـــل  أداء  تـــحـــســـيـــن  فـــــي 

الحكومي وجودته.
جـــــــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــــــك خــــــــــال 
اســتــقــبــالــهــا األســــتــــاذ كــمــال 
الــصــحــة،  وزارة  مــــن  جـــمـــال 
ضمن برنامج إعداد القيادات 
الجديدة »كوادر« الذي ُيقّدمه 

معهد اإلدارة العامة »بيبا«.
وأشــــــادت الــســّيــد بــجــهــود 
»بيبا«  الــعــاّمــة  اإلدارة  معهد 
ــاءة  ــفـ فــــي تـــعـــزيـــز فــعــالــيــة وكـ
في  ودوره  الــحــكــومــي،  األداء 
لمستوى  المستمر  التطوير 
وإدارة  البشرية  العناصر  أداء 
ــــال إطــــاق  ــوارد مــــن خـ ــ ــمـ ــ الـ
ــات  ــروعـ ــشـ ــج ومـ ــرامــ حـــزمـــة بــ
الحكومية  القيادات  لتدريب 
وتطوير القادة بالقطاع العام 
أداء  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا 
عــبــر تمكين  ُمـــبـــدع  حــكــومــي 
الــمــشــاركــيــن فــيــه مـــن وضــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ومـــــبـــــادرات 
العمل  تــحــســيــن  إلـــى  تــهــدف 
المقدمة  الخدمات  وتطوير 
ــن مــــنــــظــــومــــة الـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ ضـ
ــمــــؤســــســــي، وبــــمــــا ُيـــحـــّقـــق  الــ

أهداف التنمية المستدامة.
الصحة  وزيــــرة  وتــقــّدمــت 
ــر إلــــى  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر والـ ــكــ ــشــ ــالــ بــ
فـــريـــق عــمــل الـــمـــشـــروع على 
ــــدؤوب  جــهــودهــم وعــمــلــهــم الـ

ــروح  ــ ــن خــــــال الــــتــــعــــاون بـ ــ مـ
الـــفـــريـــق الــــواحــــد فــــي وضـــع 
االســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط 
التي  والتوصيات  واألهــــداف 
ــي إعـــــــــادة هــنــدســة  ــ ُتـــســـهـــم فـ
المواد  فسح  خدمة  عمليات 
وتطوير  المستوردة  الغذائية 
ــا يـــصـــب فــي  ــا بـــمـ ــ ــهـ ــ ــراءاتـ ــ إجـ

صالح الجميع.
ــح  ــ ــاء أوضـ ــقــ ــلــ وخــــــــال الــ
ــاذ كــــمــــال جــــمــــال أن  ــ ــتــ ــ األســ
ــر إجـــــــراءات  ــويـ ــطـ ــروع »تـ ــشــ مــ
الغذائية  المواد  خدمة فسح 

ــوردة« يــــأتــــي ضــمــن  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
مــتــطــلــبــات اجـــتـــيـــاز بــرنــامــج 
إعــــــــداد الــــقــــيــــادات »كـــــــــوادر«، 
الذي يتم من خاله تشجيع 
الـــمـــشـــاركـــيـــن عـــلـــى تــقــديــم 
مــشــروعــات تــهــدف إلــى إعــادة 
ــة حـــكـــومـــيـــة،  ــدمــ ــة خــ ــدسـ ــنـ هـ
مبّينًا أنه ضمن فريق العمل 
الذي ضّم عددًا من منتسبي 
الحكومية  الجهات  مختلف 
الــمــشــاركــيــن بــالــبــرنــامــج تــّم 
الــذي  الــمــشــروع،  تقديم هــذا 
يــؤّكــد أهــمــيــة تــأمــيــن درجـــات 

ــان والـــجـــودة  ــ عــالــيــة مـــن األمـ
ــًا عـــلـــى  ــ ــاظــ ــ ــفــ ــ ــة حــ ــ ــذيــ ــ ــأغــ ــ لــ
الغذائية  المنتجات  ســامــة 
ــة الــمــســتــهــلــكــيــن عــبــر  وصـــحـ
إجــراءات سهلة وميّسرة  دورة 

ومختصرة.
ــال إلـــــــى أنــــه  ــ ــمـ ــ وأشــــــــــار كـ
مــــــن هــــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق رّكــــــز 
فــريــق عــمــل الــمــشــروع ضمن 
تطوير  على  »كــــوادر«  برنامج 
ــة فـــســـح  ــ ــ ــدمـ ــ ــ إجــــــــــــــــــــراءات خـ
المستوردة،  الغذائية  المواد 
حــيــث تـــّم اســتــعــراض اآللــيــة 

تقديم  في  المّتبعة  الحالية 
الـــطـــلـــب إلـــــى جـــانـــب اآللـــيـــة 
الــمــقــتــرحــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
إيــجــابــيــات تــنــفــيــذ الــمــشــروع 
ــاتــــه عـــلـــى تــيــســيــر  وانــــعــــكــــاســ
ــراءات مــن خــال سرعة  اإلجــ
ُيسهم  وبــمــا  ودقــتــه،  التنفيذ 
فـــي تــوفــيــر الــجــهــد والـــوقـــت 
ــودة  ــادة والـــجـ ــريــ وتــحــقــيــق الــ
والتمّيز في األداء المؤسسي 
ــاشـــى مــع  ــمـ ــتـ ــئـــة تـ ــيـ ضـــمـــن بـ
واللوائح  واألنظمة  القوانين 

المعتمدة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16214/pdf/1-Supplime/16214.pdf?fixed6005
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305224
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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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امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئان رئي�س باك�ستان بذكرى اال�ستقالل

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

تهنئة اإىل الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية 

باك�ستان الإ�سالمية، وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته 

جمهورية  ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور  لفخامته 

باك�ستان الإ�سالمية ال�سقيق باملزيد من التقدم والزدهار.

وبعث �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، برقية 

تهنئة اإىل الرئي�س الدكتور عارف علوي رئي�س جمهورية 

باك�ستان الإ�سالمية، وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده، 

لفخامته  ومتنياته  تهانيه  خال�س  عن  فيها  �سموه  اأعرب 

باك�ستان  جمهورية  ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور 

الإ�سالمية ال�سقيق باملزيد من التقدم والنماء.

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

جمل�س الوزراء، برقية تهنئة مماثلة اإىل دولة حممد �سهباز 

�سريف رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

املبارك ي�ستعر�س التعاون امل�سرتك مع 

املن�سق املقيم الأن�سطة االأمم املتحدة

املبارك وزير �سوؤون  املهند�س وائل بن نا�سر  ا�ستقبل 

املقيم  املن�سق  املقود  خالد  مبكتبه  والزراعة  البلديات 

لبحث  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  املتحدة  الأمم  لأن�سطة 

التعاون يف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.

تبذلها  التي  احلثيثة  باجلهود  املبارك  الوزير  واأ�ساد 

الأمم املتحدة يف البحرين والعمل مع ال�سركاء الوطنيني من 

القطاعني احلكومي واخلا�س، اإ�سافة اإىل املجتمع املدين، يف 

اإطار ال�سراكات املتنوعة بينهم، مبا يتما�سى مع الأولويات 

الوطنية للتنمية، م�سرًيا اإىل حر�س مملكة البحرين لتعزيز 

ال�سراكات القائمة مع منظمة الأمم املتحدة.

كما ا�ستعر�س الوزير جهود مملكة البحرين يف التو�سع 

والتقاطعات  ال�سوارع  مبختلف  الت�سجري  م�ساريع  يف 

وزارة  اأطلقتها  التي  واملبادرات  احلكومية  وامل�ساريع 

�سوؤون البلديات والزراعة يف هذا املجال.

واأكد املبارك اأن مبادرات الت�سجري تهدف اإىل م�ساعفة 

العدد احلايل لالأ�سجار اىل ال�سعف بحلول العام 2035، 

وذلك متا�سًيا مع التزامات مملكة البحرين الوطنية حلماية 

البيئة ومكافحة اآثار التغري املناخي.

»امللكية لل�سرطة« تكرم هيئة علوم الف�ساء

الوطنية  الهيئة  لل�سرطة  امللكية  الأكادميية  كرمت 

الن�سخة  اإجناح  يف  الفعالة  مل�ساهمتها  الف�ساء  لعلوم 

ال�سنوي  ال�سيفي  الأكادميية  برنامج  من  ع�سرة  الثالثة 

تنفيذا  ياأتي  لل�سباب والأطفال والذي  ال�سيفي«  »املع�سكر 

لتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه. 

وقد جاءت م�ساركة الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء يف 

العامة يف  الدورات  من  �سل�سلة  اإلقاء  من خالل  الربنامج 

�سهر يونيو 2022، مت من خاللها تغطية موا�سيع متنوعة 

تعنى بعلوم وتقنيات الف�ساء، حيث �سلط ال�سوء على دور 

ملختلف  الدعم  توفري  يف  الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 

والتنمية  التخطيط  يف  وم�ساهمتها  احلكومية  القطاعات 

يف  م�ساعيها  اإىل  اإ�سافة  التحتية،  البنى  م�ساريع  ودعم 

بناء قطاع ف�سائي م�ستدام يف مملكة البحرين. كما تطرقت 

وتطبيقاتها  واأهميتها  الف�ساء  بعلوم  للتعريف  الدورات 

املختلفة ب�سكل عام، اإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س خربات الهيئة 

الأقمار  بناء  املثال  �سبيل  على  منها  عديدة،  جمالت  يف 

وتنفيذ  الف�سائية  وال�سور  البيانات  وحتليل  ال�سناعية 

الدرا�سات والأبحاث املتنوعة.

نا�سر بن حمد ي�سيد باجلهود االإن�سانية جلاللة امللك 

»امللكية لالأعمال االإن�سانية« توزع مواد اإغاثية يف اأفغان�ستان 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

بجهود ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املعظم حفظه 

اهلل ورعاه الرئي�س الفخري للموؤ�س�سة امللكية 

الإن�سانية  ومبادراته  الإن�سانية  لالأعمال 

والأ�سدقاء  الأ�سقاء  م�ساعدة  يف  امل�ستمرة 

واإغاثة املنكوبني ومد يد العون للمحتاجني 

ياأتي  الذي  الأمر  العامل،  بقاع  خمتلف  يف 

لرت�سيخ  البحرين  مملكة  م�ساعي  �سمن 

قيم الت�سامن الدويل، وانطالًقا من الروابط 

خمتلف  جتمع  التي  والإن�سانية  الأخوية 

�سعوب العامل، م�سيًدا �سموه بالدعم الكبري 

الذي حتظى به املوؤ�س�سة من قبل احلكومة 

املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

�سموه  موؤكًدا  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

ت�سرف املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية 

بتنفيذ توجيهات جاللة امللك املعظم.

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  واأكد 

اإىل  البحرين  مملكة  وقوف  على  خليفة 

جانب ال�سعب الأفغاين يف اأزمته الإن�سانية، 

�سائاًل املوىل القدير اأن يعم ال�سالم والزدهار 

اأفغان�ستان، متمنًيا لها ول�سعبها الأمن  يف 

وال�ستقرار.

من  وفد  زيارة  مبنا�سبة  ذلك  جاء 

املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية برئا�سة 

اإىل  العام  الأمني  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور 

العا�سمة الأفغانية كابل لتو�سيل م�ساعدات 

الذي  الزلزال  من  للمت�سررين  اإن�سانية 

�سرب اأفغان�ستان ودعم اجلهود الإغاثية يف 

املناطق املت�سررة، اإذ قامت املوؤ�س�سة امللكية 

لالأعمال الإن�سانية بزيارة املناطق املت�سررة 

يف اأفغان�ستان وتوزيع املواد الإغاثية على 

الأهايل املت�سررين.

م�سطفى  الدكتور  بني  املنا�سبة  وبهذه 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  وفد  باأن  ال�سيد 

املت�سررة  املناطق  بزيارة  قام  الإن�سانية 

الأو�ساع  على  والطالع  اأفغان�ستان،  يف 

الإن�سانية التي يعي�سها الأهايل حيث اجتمع 

مع جمموعة من الأهايل ونقل لهم حتيات 

والأمان  بالأمن  لهم  ومتنياته  امللك  جاللة 

والرقي وال�ستقرار. 

ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  واأو�سح 

جتربة مملكة البحرين يف العمل الإن�ساين 

من خالل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية واإقامة 

بالنفع على  التي تعود  التنموية  امل�ساريع 

املجتمع، حيث تقدم الأهايل بخال�س ال�سكر 

والتقدير اإىل جاللة امللك املعظم على دعمه 

اإىل  الدعاء  اأكف  رافعني  الإن�ساين،  وعطائه 

اهلل عز وجل اأن يجزي جاللته على ذلك خري 

اجلزاء واأن يحفظ مملكة البحرين واأن يدمي 

عليها نعمة الأمن والأمان وال�ستقرار. 

بالدور  خليفة  خالد  اأ�ساد  جهته،  من 

والذي  للموؤ�س�سة  الريادي  الإن�ساين 

ا�ستجابتها  �سرعة  خالل  من  جلًيا  كان 

وعلى  والعاجلة،  الطارئة  لالحتياجات 

جاهزيتها لتقدمي املنحة ب�سكل عاجل، وقال: 

»تعد هذه املنحة ال�سرورية مثالً لل�سراكة 

الإن�سانية احلقيقية والتي تتمثل يف تاأمني 

امل�ساعدات اأينما كانت احلاجة«. 

املوؤ�س�سة  مع  »ل�سراكتنا  واأ�ساف: 

يف  عوًزا  الأ�سد  م�ساعدة  يف  اأ�سا�سي  دور 

اأفغان�ستان والعامل، وهو ما حتقق بف�سل 

دعم جاللة ملك البحرين املعظم وحكومته 

الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

ال�سيخ  �سمو  وموؤازرة  الوزراء،  جمل�س 

الإن�ساين  للعمل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

امللكية  املوؤ�س�سة  به  تقوم  الذي  الكبري 

العامل  الإن�سانية يف خمتلف دول  لالأعمال 

لإغاثة الالجئني واملنكوبني«.

من جانبه �سكر ممثل املفو�سية ال�سامية 

ليونارد  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم 

»�ستدعم  وقال:  البحرين  مملكة  زولو 

الطارئة  الحتياجات  ال�سخية  املنحة  هذه 

يف  ت�سرًرا  الأكرث  املناطق  يف  لل�سكان 

جنوب �سرق اأفغان�ستان، يف جيان وبرمال 

مقاطعة  يف  و�سبريا  باكتيكا،  مقاطعة  يف 

خو�ست، جلهة بناء م�ساكن مقاومة للزلزل، 

وتقدمي خدمات احلماية وتوزيع امل�ساعدات 

الإغاثية الأ�سا�سية على املت�سررين«.

ي�ستقطب الطاقات البحرينية يف القطاع العام

فتح الت�سجيل لربنامج رئي�س الوزراء للكوادر احلكومية

الت�سجيل  باب  فتح  الوزراء  جمل�س  رئي�س  مكتب  اأعلن 

الوزراء  برنامج رئي�س جمل�س  الثامنة من  بالدفعة  لاللتحاق 

للكوادر احلكومية، ابتداًء من اأم�س ال�سبت املوافق 13 اأغ�سط�س 

اجلاري لغاية 13 �سبتمرب 2022.

وقد اأكد حمد يعقوب املحميد مدير عام مكتب رئي�س جمل�س 

الكوادر احلكومية  لتنمية  الوزراء  برنامج جمل�س  اأن  الوزراء 

يعد اأحد الربامج الرائدة والطموحة التي تعك�س روؤى �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، وتوؤكد حر�سه امل�ستمر على اأهمية 

يف  الأمثل  ال�ستثمار  عرب  الوطنية  الكوادر  تطوير  موا�سلة 

العن�سر الب�سري باعتبارهم ثروة الوطن واأ�سا�س منائه، م�سرًيا 

اأن الربنامج يعنى ب�سقل وتطوير خربات املوظفني الذين  اإىل 

التنمية وي�سب يف م�سار  يتم اختيارهم مبا يواكب متطلبات 

حتقيقها.

واأو�سح املحميد اأن الربنامج ي�ستقطب الطاقات البحرينية 

يف القطاع العام بهدف اإعدادهم ا�سرتاتيجًيا لكت�ساب املعارف 

واملهارات وال�سلوكيات القيادية، عرب انتدابهم يف املكتب ملدة عام 

كامل وانخراطهم بالعمل ب�سورة مكثفة يف الربنامج التدريبي 

املبا�سرة مع  لقاءاتهم  اإىل جانب  اأبرز اخلرباء،  املكثف على يد 

�سانعي القرار يف احلكومة.

ونوه املحميد مبخرجات الربنامج من امل�ساركني ال�سابقني 

والذين ي�سهمون مبا تعلموه من مهارات وخربات من الربنامج 

الأهداف  العمل احلكومي وحتقيق  تنمية وتطوير  يف م�ساعي 

�سمن  اختياره  �سيتم  ملن  متمنًيا  للمملكة،  املن�سودة  التنموية 

الربنامج  اأهداف  بتحقيق  والنجاح  التوفيق  الثامنة  الدفعة 

وال�ستفادة الكاملة من الربنامج. 

اجلدير بالذكر اأنه ميكن للراغبني يف الت�سجيل من موظفي 

اأو  اأقل من رئي�س ق�سم  اجلهات احلكومية ملن هم على درجة 

املوقع  زيارة  عرب  بالربنامج  لاللتحاق  طلباتهم  تقدمي  �سعبة 

.www.pmo.gov.bh الإلكرتوين ملكتب رئي�س جمل�س الوزراء
�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء

اختيار البحرين �سمن 25 دولة لتطبيق خطة »ال�سحة العاملية« لوقف ال�سمنة
يف اإطار اختيار مملكة البحرين �سمن 25 دولة من 

دول العامل والأوىل خليجًيا لتطبيق خطة منظمة ال�سحة 

العاملية لت�سريع وترية وقف ال�سمنة، ُعقد اجتماع ملناق�سة 

اخلطة والنهج الذي �سيتم اتباعه لتحقيق ذلك بالتن�سيق 

مع ممثلني من منظمة ال�سحة العاملية مب�ستوياتها الثالثة: 

ل�سرق  الإقليمي  واملقر  للمنظمة يف جنيف  الرئي�س  املقر 

املتو�سط واملكتب الُقطري يف مملكة البحرين.

مرمي  العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل  تراأ�ست  وقد   

الهاجري فريق مملكة البحرين يف الجتماع الذي ُعقد عن 

ُبعد، واألقت كلمة خمت�سرة خالله اأعربت فيها عن ترحيب 

مملكة البحرين باختيارها �سمن 25 دولة من دول العامل 

لتطبيق خطة منظمة ال�سحة العاملية لت�سريع وترية وقف 

ال�سمنة، الأمر الذي يعك�س اهتمام حكومة مملكة البحرين 

بتعزيز �سحة املواطنني واملقيمني على حد �سواء، من خالل 

تطوير ال�سيا�سات التي من �ساأنها احلد من عوامل الختطار 

املوؤدية لالأمرا�س غري ال�سارية واأهمها ال�سمنة.

الدكتورة  قبل  من  عر�س  تقدمي  الجتماع  تخلل  وقد 

بثينة عجالن رئي�س ق�سم التغذية حول برنامج البحرين 

التغذوي، ا�ستعر�ست من خالله ال�سرتاتيجيات واخلطط 

والت�سريعات  ال�سمنة  على  للق�ساء  اململكة  اتبعتها  التي 

والقوانني التي �سدرت لدعم تطبيقها.

الغدد  ا�ست�سارية  الرميحي  الدكتورة دلل  كما قدمت 

ال�سماء وامرا�س ال�سكر وع�سو اللجنة الوطنية لالأمرا�س 

ال�سكري  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سارية،  غري 

ا قدمت فيه ملحة عامة حول دور جمعية  البحرينية، عر�سً

ال�سمنة  انت�سار  معدلت  من  احلد  يف  لل�سكري  البحرين 

التي  والربامج  والأن�سطة  العمرية  الفئات  جميع  بني 

بالتعاون  ال�سمنة  على  للق�ساء  بتفعيلها  اجلمعية  قامت 

ذات  واجلهات  ال�سحة  وزارة  مع  امل�سرتك  والتن�سيق 

العالقة.

ال�سحة  منظمة  خرباء  قبل  من  ا�ستعرا�س  ذلك  تبع 

اإىل الآلية التي �سيتم من خاللها  العاملية، تطرقوا خالله 

مملكة  يف  ال�سمنة  وقف  وترية  ت�سريع  خطة  تطبيق 

كما  فيها.  ا�ستكمالها  املوؤمل  الزمنية  واملدة  البحرين، 

اأو�سحت دكتورة ت�سنيم عطاطرة ممثلة منظمة ال�سحة 

اأن اختيار البحرين كنموذج  العاملية يف مملكة البحرين 

لربنامج قوي بقيادة نوعية تعزز وتدعم ال�سراكة متعددة 

القطاعات واللتزام ال�سيا�سي والدعم الالحمدود على كل 

امل�ستويات نحو �سحة للجميع وباجلميع، مبينة اأن وجود 

يعزز  اململكة  العاملية يف  ال�سحة  ملنظمة  القطري  املكتب 

توثيق ون�سر هذه التجارب باأدوات ومنهجية مرتكزه على 

معايري علمية.
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اأطروحة بجامعة البحرين تك�سف مالب�سات 

الهوية وال�سرد يف اأعمال الروائي عبده خال

مو�ضوع  البحرين  جامعة  يف  علمية  اأطروحة  بحثت 

من  الروائي«،  خال  عبده  خطاب  يف  وال�ضرد  »الهوية 

خالل ال�ضتغال على متثيالت الهوية ال�ضردية الثقافية يف 

اأعمال الروائي ال�ضعودي عبده خال، الفائز بجائزة البوكر 

العربية.

ال�ضردي  اأن م�ضروع عبده خال  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت 

يف  تتمثل  حمددة،  ور�ضالة  وا�ضحة،  روؤية  على  ينطوي 

اأينما وجد، من خالل  ت�ضليط ال�ضوء على ق�ضايا الإن�ضان 

ك�ضف مظاهر اخللل الجتماعي، والثقايف، وما اإىل ذلك.

برنامج  يف  الطالبة  اأعدتها  -التي  الدرا�ضة  واأ�ضارت 

واآدابها  العربية  اللغة  يف  واملاج�ضتري  العايل  الدبلوم 

و�ضحة عبداهلل املهدي- اإىل اأن ق�ضية الهوية -�ضواء اأكانت 

هوية فردية اأم هوية جماعية- جاءت بارزة يف خطابه، اإذ 

تتنا�ضل من هذه الق�ضية الكربى مو�ضوعات عدة، كال�ضراع 

من  وغريها  و�ضياعها،  الهوية  وتاأزم  والآخر،  الأنا  بني 

املو�ضوعات التي اأ�ضهمت يف اإثراء البنى الدللية للخطاب 

الروائي.

وناق�ضت اأطروحة الطالبة املهدي جلنة امتحان موؤخًرا، 

وتاألفت اللجنة من رئي�ضة ق�ضم اللغة العربية والدرا�ضات 

احلديث  الأدبي  والنقد  ال�ضرديات  واأ�ضتاذة  الإ�ضالمية 

على  م�ضرفًة  الكعبي  عبداهلل  �ضياء  الدكتورة  امل�ضاركة 

الأ�ضتاذ  الأ�ضلوب  وعلم  الأدب  نظرية  واأ�ضتاذ  الأطروحة، 

النقد  واأ�ضتاذ  داخلًيا،  ممتحًنا  وي�س  حممد  اأحمد  الدكتور 

والنظرية رئي�س وحدة ال�ضرديات بجامعة امللك �ضعود يف 

الدكتور معجب �ضعيد  الأ�ضتاذ  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

العدواين ممتحًنا خارجًيا.

م�سيدة بدور معهد الإدارة العامة يف تعزيز فعالية وكفاءة الأداء احلكومي.. وزيرة ال�سحة: 

اأهمية دعم برامج التدريب والتطوير التي تعزز العن�سر الب�سري
اأكدت وزيرة ال�ضحة الدكتورة جليلة بنت 

التدريب  اأهمية دعم برامج  ال�ضيد جواد ح�ضن 

العن�ضر  تعزيز  على  تنعك�س  التي  والتطوير 

الالزمة،  والقدرات  باملهارات  ورفده  الب�ضري 

كونه يعد الركيزة الأ�ضا�ضية للتطور املوؤ�ض�ضي، 

وذلك مبا ي�ضهم يف حت�ضني اأداء العمل احلكومي 

وجودته.

كمال  الأ�ضتاذ  ا�ضتقبالها،  خالل  ذلك  جاء   

جمال من وزارة ال�ضحة،، �ضمن برنامج اإعداد 

معهد  يقدمه  الذي  »كوادر«  اجلديدة  القيادات 

الإدارة العامة »بيبا«.

الإدارة  معهد  بجهود  ال�ضيد  واأ�ضادت 

الأداء  »بيبا« يف تعزيز فعالية وكفاءة  العامة 

احلكومي، ودوره يف التطوير امل�ضتمر مل�ضتوى 

اأداء العنا�ضر الب�ضرية واإدارة املوارد من خالل 

لتدريب  وم�ضروعات  برامج  حزمة  اإطالق 

بالقطاع  القادة  وتطوير  احلكومية  القيادات 

حكومي  اأداء  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا  العام، 

و�ضع  من  فيه  امل�ضاركني  متكني  عرب  مبدع 

حت�ضني  اإىل  تهدف  ومبادرات  ا�ضرتاتيجيات 

العمل وتطوير اخلدمات املقدمة �ضمن منظومة 

التنمية  اأهداف  يحقق  ومبا  املوؤ�ض�ضي،  العمل 

امل�ضتدامة.

والتقدير  بال�ضكر  ال�ضحة  وزيرة  وتقدمت 

اإىل فريق عمل امل�ضروع على جهودهم وعملهم 

الفريق  بروح  التعاون  خالل  من  الدوؤوب، 

واخلطط  ال�ضرتاتيجيات  و�ضع  يف  الواحد 

اإعادة  يف  ت�ضهم  التي  والتو�ضيات  والأهداف 

الغذائية  املواد  ف�ضح  خدمة  عمليات  هند�ضة 

يف  ي�ضب  مبا  اإجراءاتها  وتطوير  امل�ضتوردة 

�ضالح اجلميع.

الأ�ضتاذ كمال جمال  اأو�ضح  اللقاء،  وخالل 

اأن م�ضروع »تطوير اإجراءات خدمة ف�ضح املواد 

متطلبات  �ضمن  ياأتي  امل�ضتوردة«  الغذائية 

الذي  »كوادر«  القيادات  اإعداد  برنامج  اجتياز 

تقدمي  على  امل�ضاركني  ت�ضجيع  خالله  من  يتم 

خدمة  هند�ضة  اإعادة  اإىل  تهدف  م�ضروعات 

العمل  فريق  و�ضمن  اأنه  مبيًنا  حكومية، 

اجلهات  خمتلف  منت�ضبي  من  عدًدا  �ضم  الذي 

هذا  تقدمي  مت  بالربنامج،  امل�ضاركني  احلكومية 

امل�ضروع، الذي يوؤكد اأهمية تاأمني درجات عالية 

من الأمان واجلودة لالأغذية حفاًظا على �ضالمة 

عرب  امل�ضتهلكني  و�ضحة  الغذائية  املنتجات 

دورة اإجراءات �ضهلة ومي�ضرة وخمت�ضرة.

واأ�ضار كمال اإىل اأنه ومن هذا املنطلق، ركز 

فريق عمل امل�ضروع �ضمن برنامج »كوادر« على 

الغذائية  املواد  ف�ضح  خدمة  اإجراءات  تطوير 

احلالية  الآلية  ا�ضتعرا�س  مت  اإذ  امل�ضتوردة، 

الآلية  جانب  اإىل  الطلب  تقدمي  يف  املتبعة 

امل�ضروع  تنفيذ  اإيجابيات  اإىل  اإ�ضافة  املقرتحة، 

خالل  من  الإجراءات  تي�ضري  على  وانعكا�ضاته 

توفري  يف  ي�ضهم  ومبا  ودقته،  التنفيذ  �ضرعة 

واجلودة  الريادة  وحتقيق  والوقت  اجلهد 

والتميز يف الأداء املوؤ�ض�ضي �ضمن بيئة تتما�ضى 

مع القوانني والأنظمة واللوائح املعتمدة.

من  كالً  ي�ضم  امل�ضروع  فريق  اأن  يذكر 

حميد  عبدالإله  والأ�ضتاذ  جمال  كمال  الأ�ضتاذ 

ع�ضام  �ضارة  والأ�ضتاذة  الأ�ضغال،  وزارة  من 

والأ�ضتاذة  والتدريب،  التعليم  من هيئة جودة 

عائ�ضة حممد من مركز نا�ضر للتاأهيل والتدريب 

املهني، اإذ ا�ضتعر�ضوا م�ضروع »تطوير اإجراءات 

خدمة ف�ضح املواد الغذائية امل�ضتوردة«.

املركز الوطني لالأمن ال�سيرباين يبحث 

التعاون مع مركز تكنولوجيا املعلومات يف تايالند

بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  اجتمع 

الرئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

للعمليات ال�ضيربانية باملركز الوطني لالأمن 

مدير  تابابونق  �ضوجماي  مع  ال�ضيرباين، 

والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  مركز 

بوزارة اخلارجية يف مملكة تايالند والوفد 

تايالند  مملكة  �ضفري  بح�ضور  لها،  املرافق 

الجتماع،  البحرين. ومت خالل  لدى مملكة 

بحث عدد من املو�ضوعات املتعلقة بالتعاون 

الثنائي يف جمال المن ال�ضيرباين، والعمل 

هذا  يف  والتجارب  اخلربات  تبادل  على 

املجال بني البلدين ال�ضديقني. واأعربت مدير 

مركز تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت يف 

حر�س  عن  التايالندية  اخلارجية  وزارة 

التعاون  تطوير  على  التايالندي  اجلانب 

الثنائي خا�ضة يف جمال الأمن ال�ضيرباين.

من  عدد  الجتماع،  ح�ضر  وقد  هذا 

امل�ضوؤولني باجلانبني.

 ب�ساأن العالقة بني الذكاء ال�سطناعي والتعليم العايل

م�ست�سار اأكادميي يف »جودة التعليم« ت�سارك يف درا�سة بحثية

تقي،  جنمة  الدكتورة  قامت 

هيئة  يف  اأكادميي  خبري  م�ضت�ضار 

باإعداد  والتدريب  التعليم  جودة 

حول  حمكمة  بحثية  درا�ضة 

ال�ضطناعي  الذكاء  بني  العالقة 

والتعليم العايل، ن�ضرت يف املجلة 

يف  والتعليم  التطوير  الدولية: 

م�ضنفة  جملة  وهي  املنظمات، 

الت�ضنيف  ح�ضب   ،)Q3( �ضمن 

�ضكوب�س  يف  ومن�ضورة  العاملي، 

باحثني  ومب�ضاركة   ،)Scopus(
اآخرين من خارج البحرين.

الدرا�ضة  ركزت  وقد  هذا، 

البحثية على بيان اأف�ضل تطبيقات 

التعليم  يف  ال�ضطناعي  الذكاء 

التي  الفجوات  ل�ضد  الإلكرتوين؛ 

وتقدمي  كورونا،  جائحة  اأظهرتها 

للم�ضاعدة  التو�ضيات  من  عدد 

الذكاء  تكنولوجيا  اإعداد  يف 

ال�ضطناعي، وجوانبها ذات ال�ضلة 

خالل الأزمات وما بعدها.

على  الدرا�ضة  اأجريت  وقد 

املرحلة  يف  مت  حيث  مرحلتني، 

موؤ�ض�ضات  اأف�ضل  حتديد  الأوىل 

لقائمة  وفًقا  العايل  التعليم 

 ،)QS( الت�ضنيف الدويل للجامعات

عددها  بلغ  والتي   ،2022 للعام 

180 موؤ�ض�ضة تعليم عاٍل يف الدول 

الدرا�ضة  اختارت  حيث  العربية، 

اأف�ضل 20 موؤ�ض�ضة تعليم عاٍل من 

حيث الأداء، ومت تقييم كل موؤ�ض�ضة 

ت�ضمل:  مقايي�س،  خلم�ضة  وفًقا 

ن�ضبة الطلبة الدوليني باملوؤ�ض�ضات 

التعليمية، و�ضبكة البحث الدولية، 

الويب،  وتاأثري  الدولية،  والن�ضبة 

والقتبا�س لكل �ضفحة وورقة لكل 

اأما  التعليمية.  باملوؤ�ض�ضة  اأكادميي 

املرحلة الثانية من الدرا�ضة فقد مت 

الذكاء  تطبيقات  ا�ضتك�ضاف  فيها، 

واجلوانب  املعدلة،  ال�ضطناعي 

ذات ال�ضلة التي يتم ا�ضتخدامها يف 

ال�ضتبيان  كل موؤ�ض�ضة عن طريق 

الإلكرتوين.

اإىل  الدرا�ضة  نتائج  واأ�ضارت 

ت�ضاعد  التي  العوامل  من  عدد 

العايل  التعليم  مكانة  تعزيز  على 

يف  ال�ضطناعي  الذكاء  با�ضتخدام 

اإدارة  ت�ضمل:  والتي  موؤ�ض�ضاتها، 

املعرفة، والثقة، والتعلم، واملوارد 

ت�ضاعد  حيث  والتعقيد،  التقنية، 

تخزين  يف  الفعالة  املعرفة  اإدارة 

املعلومات يف مكان ُي�ضهِّل الو�ضول 

اإليها، اأما بالن�ضبة لعامل الثقة فُيَعدُّ 

هيئة  واأع�ضاء  للطلبة  ا  مهمًّ عاماًل 

الأزمات  مع  التعامل  التدري�س يف 

والتي يجب  كورونا،  مثل جائحة 

معاجلتها ب�ضكل فعال؛ فبدون الثقة 

بنجاح،  القرارات  اتخاذ  ميكن  ل 

تتوقف،  اأو  الإجراءات  تتاأخر  وقد 

ب�ضكل  التعلم  لعامل  بالن�ضبة  اأما 

م�ضتمر فهو عامل رئي�س يعزز من 

القدرة على التعامل مع الإجراءات 

والتحديات  اجلديدة  الروتينية 

املحتملة.

د. جنمة تقي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12181/pdf/INAF_20220814004831859.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/973966/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/973979/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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م�سابقات  وثقافية  تربوية  جهات  تطلق  ال  ملاذا 

التوا�سل  مبن�سات  الهادف  الرتبوي  للمحتوى 

االجتماعي لت�سجيع �سانعي املحتوى على تطوير ما 

يطرحونه يف الف�ساء االإلكرتوين؟

االإ�سالم ال يدعو اإىل قتل املخالف، االإ�سالم دعا 

اإىل هدايته واأن الهداية بيد اهلل، قتل واحد اأو مليون 

اأن  كما  �سيئًا.  االإ�سالم  من  يزيد  ال  خمالف  الأنه 

خالف البع�ص ال ينق�ص من االإ�سالم �سيئًا، فكروا 

يف اآيات اأم الكتاب »اإنك ال تهدي من اأحببت ولكن اهلل 

يهدي من ي�ساء«، جاهل من يعتقد اأن العقيدة تخدم بالقتل.
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1844 - وق�ع معركة اإ�شلي بني فرن�شا واملغرب.

فل�شطني  يف  اليه�دية  ال�كالة  تاأ�شي�ص   -  1929

احلركة  لدعم  املالية  الإعانات  جمع  مهامها  من  والتي 

ال�شهي�نية لإن�شاء وطن ق�مي لليه�د.

بقيادة حممد  الهند  ت�شتقل عن  باك�شتان   - 1947

علي جناح.

العا�شمة  يدخل  الرتكي  اجلي�ص   -  1974

القرب�شية نيق��شيا يف اأعقاب النقالب الع�شكري الذي 

�شهدته قرب�ص وو�ش�ل حك�مة ع�شكرية من القبار�شة 

الي�نانيني اإىل احلكم.

الدويل  الإرهابي  على  القب�ص  اإلقاء   -  1994

كارل��ص يف ال�ش�دان.

اجلزء  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع   -  2003

ال�شمايل من ال�ليات املتحدة وكندا.

2005 - ا�شطدام طائرة »خط�ط هيلي�ز اجل�ية« 

واأدت  بالي�نان،  وفارنافا�ص  ماراث�نا�ص  �شمال  بجبل 

ا وجميع طاقم الطائرة. احلادثة اإىل مقتل 121 �شخ�شً

2017 - جمل�ص عم�م اململكة املتحدة يعلن ت�قف 

�شن�ات   4 ملدة  العمل  عن  التاريخية  بن  بيغ  �شاعة 

من  �شنة   157 بعد  والإ�شالح،  الرتميم  اأعمال  ب�شبب 

العمل املت�ا�شل.

2018 - انهيار جزء من ج�شر م�راندي يف جن�ة 

ا. الإيطالية ي�شفر عن مقتل 39 �شخ�شً

و�سط حالة الن�ساط الفني التي 

تعي�سها النجمة امل�سرية نيللي 

كرمي، تعاقدت موؤخرا على 

امل�ساركة يف بطولة فيلم �سينمائي 

جديد بعنوان »ع الزيرو«، اأمام 

الفنان حممد رم�سان، الذي يعود 

به لل�سينما بعد غياب 4 �سنوات، 

منذ اأن �سارك يف بطولة فيلم 

»الكنز.. احلب وامل�سري« عام 

.2019
الفيلم يناق�ص ق�سايا اجتماعية 

عدة، بينما تن�ساأ ق�سة حب بني 

البطلني، و�سط تفا�سيل عديدة، 

ويعد هذا التعاون االأول الذي 

يجمع بني كرمي ورم�سان، �سواء 

يف ال�سينما اأو الدراما التلفزيونية، 

وهو من تاأليف مدحت العدل، 

واإخراج ماندو العدل.

�سجادة الزهور تعود

 اإىل »غراند باال�س« يف بروك�سل

عادت �شجادة الزه�ر يف الق�شر الكبري اأو غراند بال�ص »Grand Place« يف بروك�شل بعد غياب دام 

اأربع �شن�ات ب�شبب جائحة ك�رونا.

العام نح� مئة من املتط�عني، ن�شفهم قدم�ا ب�شكل خا�ص من املك�شيك واإ�شبانيا  ال�شجادة هذا  �شنع 

واإيطاليا واليابان، وفق »ي�روني�ز«.

ت�شم �شجادة الزه�ر للعام 2022 ما يقرب من 400 األف زهرة، كذلك مل ت��شع كل الأزهار مبا�شرة 

على الأر�ص ولكن مت و�شعها يف اأوان، لي�شمح هذا بال�شقي اجلزئي.

»ال�سيطان �ساطر«

 يعيد اأحمد عيد لل�سينما

امل�شرية،  الفنية  ال�شاحة  عن  �شن�ات   4 غياب  بعد 

جديد  بفيلم  ال�شينما  خالل  من  عيد  اأحمد  الفنان  يع�د 

بعن�ان »ال�شيطان �شاطر«، ق�شة و�شيناري� وح�ار ل�ؤي 

ال�شيناري�  على  الأخرية  اللم�شات  ي�شع  الذي  ال�شيد، 

متهيدا لختيار املخرج والبطلة التي �شت�شارك عيد، وبقية 

فريق العمل يف العمل، خالل الأيام املقبلة، بعد اأن تعاقد 

الفيلم.  ببط�لة  القيام  ال�شبكي مع عيد على  اأحمد  املنتج 

وكان اآخر اأعمال عيد يف ال�شينما، فيلم »خالوي�ص« الذي 

عر�ص يف عام 2018.

من  املتبقية  امل�شاهد  ت�ش�ير  ا�شتئناف  ينتظر  عيد 

خالد  اأمام  بطلته  يف  ي�شارك  الذي  الكهف«،  »اأهل  فيلم 

النب�ي، وحمم�د حميدة، وحممد ممدوح، وبي�مي ف�ؤاد، 

ورمي م�شطفى، وغادة عادل، وحممد فراج، وعبدالرحمن 

اأحمد  منهم  ال�شرف  �شي�ف  من  كبري  وعدد  اأب�زهرة، 

وفيق، والفيلم من تاأليف اأمين بهجت قمر واإخراج عمرو 

نهائيا  م�عدا  املنتجة  ال�شركة  حتدد  مل  الآن  واإىل  عرفة، 

ل�شتئناف الت�ش�ير مرة اأخرى، خا�شة اأن العمل تعر�ص 

للعديد من الأزمات الإنتاجية.

»الفرا�سة الذهبية«.. 

اأجمل فرا�سة يف العامل

فرا�شة  بـ»اأجمل  املعروفة  الذهبية  الفرا�شة  ظهرت 

مبقاطعة  �شن�نغجيا  غابات  يف  مرة  لأول  العامل«  يف 

ه�بي بال�شني.

وتعترب الفرا�شة الذهبية واحدة من اأكرث الفرا�شات 

زينة، وهي ن�ع م�شجل حديثا يف منطقة �شين�نغجيا.

عل�م  كلية  يف  امل�شارك  الأ�شتاذ  قانغ  وو  وقال 

الزراعية،  ه�ات�ش�نغ  بجامعة  النبات  وتكن�ل�جيا 

املعي�شية  البيئة  تدمري  مت  اإنه  الفرا�شة،  اكت�شف  الذي 

م�شتمر  ب�شكل   »Troides aeacus« الذهبية  للفرا�شة 

نظرا لت��شع الأن�شطة الب�شرية، مما ت�شبب يف م�اجهة 

خطر النقرا�ص.

والبيئة  القليلة  الب�شرية  الأن�شطة  اآثار  وتعترب 

عامال  �شن�نغجيا  غابات  منطقة  يف  اجليدة  الطبيعية 

مهما لكت�شاف الفرا�شة الذهبية.

امراأة تنتقم من �سريكها..

 بـ»اإعالن غري م�سبوق«

غري  باإعالن  »اخلائن«  �شريكها  من  امراأة  انتقمت 

جعله  مما  الأ�شرتالية،  ال�شحف  اإحدى  على  م�شب�ق 

حديث امل�اقع الجتماعية.

وقال م�قع قناة »ني�دلهي« الهندية اإن امراأة ن�شرت 

الأ�شرتالية  ال�شحف  لإحدى  كاملة  �شفحة  على  اإعالنا 

لتف�شح فيه �شريكها، الذي خانها مع امراأة اأخرى.

وجاء يف الإعالن: »عزيزي �شتيف، اأمتنى اأن تك�ن 

�شعيدا معها. الآن، �شتعرف البلدة باأكملها كم اأنت خائن 

بذيء.. من جيني«.

ومل يقت�شر انتقامها على الإعالن فقط، بل اأ�شافت 

يف ر�شالتها: »لالإ�شارة: ا�شرتيت هذا الإعالن با�شتخدام 

يف  كالنار  الر�شالة  وانت�شرت  الئتمانية«.  بطاقتك 

اخلط  على  تدخل  ال�شحيفة  جعل  الذي  الأمر  اله�شيم، 

وتعلق على ال�شجة التي اأثارها الإعالن غري امل�شب�ق.

 Mackay and Whitsunday« �شحيفة  وقالت 

الإعالن  ح�ل  الر�شائل  بع�شرات  »ت��شلنا   :»Life
الرد عليها هنا.. ل نعرف من ه� �شتيف، لكن  وقررنا 

من ال�ا�شح اأنه �شخ�ص �شيء جدا«.

اإنقاذ �سخ�س تعر�س لوعكة �سحية 

على منت �سفينة يف املياه االإقليمية

ا�شتجابت قيادة خفر ال�ش�احل بالتعاون مع الإ�شعاف 

املالحية مبيناء  املراقبة  تلقاه برج  ا�شتغاثة  لنداء  ال�طني 

ومت  الإقليمية  باملياه  ال�شفن  اإحدى  من  �شلمان  بن  خليفة 

حت�يله اإىل مركز العمليات البحرية بالقيادة،حيث متكنت 

ل�عكة  تعر�شه  اإثر  عربية  جن�شية  من  �شخ�ص  اإنقاذ  من 

�شحية على منت ال�شفينة.

على  ا�شتجابت  باأنها  ال�ش�احل  خفر  قيادة  واأو�شحت 

البحرية  الدوريات  ال�شتغاثة وقامت بتحريك  لنداء  الف�ر 

ال�شفينة  م�قع  اإىل  ال�طني  الإ�شعاف  من  طاقم  يرافقها 

تقدمي  البحرين، حيث مت  البحرية �شمال �شرق  املنطقة  يف 

وا�شتقرار  �شالمته  ل�شمان  للمذك�ر  الإ�شعافية  اخلدمات 

ال�ش�احل  قيادة خفر  اإىل  ذلك  بعد  ونقله  ال�شحية،  حالته 

ومن ثم اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12181/pdf/INAF_20220814004831859.pdf
https://www.alayam.com/online/local/973963/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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 مسؤول إيراني يعترف »ضمنيًا« 
بتدخل طهران بشؤون المنطقة

 تحقيق بعد تورط 400 رجل دين 
باعتداءات جنسية داخل كنيسة في أمريكا

12 

12 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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»الملكية لألعمال اإلنسانية« توزع المساعدات على متضرري زلزال أفغانستان

 ناصر بن حمد: مبادرات الملك إلغاثة 
المنكوبين ممتدة لكافة بقاع العالم

أش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية بجهود حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المعظ��م، الرئيس الفخري للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنسانية ومبادراته اإلنسانية المستمرة في مساعدة األشقاء واألصدقاء 
وإغاث��ة المنكوبين ومد ي��د العون للمحتاجين في مختل��ف بقاع العالم، 
مش��يدًا س��موه كذلك بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسس��ة من قبل 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، مؤكدًا تش��رف المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بتنفيذ توجيهات جاللة الملك المعظم. وأكد سموه 
عل��ى وق��وف مملك��ة البحرين إل��ى جانب الش��عب األفغاني ف��ي أزمته 
اإلنسانية. فيما قام وفد من المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بزيارة 
إلى العاصمة األفغانية كابل لتوصيل مس��اعدات إنس��انية للمتضررين 
من الزلزال الذي ضرب أفغانس��تان ودعم الجه��ود اإلغاثية في المناطق 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةالمتضررة. جاللة الملك المعظم

 339 ألف دينار 
 صافي أرباح ترافكو 

بالربع الثاني لعام 2022
أعلنت مجموع��ة ترافكو تحقيق 339 ألف دينار 
أرباح��ًا صافية لمس��اهمي الش��ركة األم خالل 
الرب��ع الثاني من العام الحال��ي 2022 مقارنة 
م��ع 219 ألف دينار خ��الل الربع الثان��ي للعام 

السابق، بارتفاع قدره %55.10.

 الغريب لـ                 : خلعت عباءة الشيوعية
 بعد سقوط االتحاد السوفيتي وجدار برلين

وليد صبري  «

أك��د استش��اري أم��راض األن��ف واألذن 
والحنجرة د.عبدالرحمن الغريب أن نجاحه 
وتفوقه بحصوله على المرتبة ال�27 على 

مس��توى البحرين، ف��ي »التوجيهي«، ثم قراره بدراس��ة 
الطب في جامعة اإلس��كندرية في مص��ر، لم يمنعه عن 
شغفه بالسياسة وميوله للشيوعية واالشتراكية في تلك 
الفترة، لكنه دفع ضريبة شغفه بالعمل السياسي بتأخره 
عن الحصول على بكالوريوس كلية الطب نحو 5 س��نوات. 

وقال الغريب في حوار مع »الوطن« س��رد فيه مس��يرته، 
إنه خلع عباءة الشيوعية واالشتراكية بعد سقوط االتحاد 
الس��وفيتي وجدار برلين، بع��د مراجعات رصينة وهادئة، 
حيث كان ش��اهدًا على تلك الحقبة خالل إكمال دراس��ته 

لتخصص الطب في ألمانيا الشرقية.
وأض��اف »كن��ا نبحث ع��ن الرخ��اء والخي��ر ف��ي االتحاد 
الس��وفيتي لكنن��ا وجدن��اه ف��ي دولن��ا الخليجي��ة، حيث 
اكتشفنا أن والءنا يجب أن يكون لبلداننا في دول الخليج، 
وما تقدم��ه الدول الملكية لش��عوبها يفوق أضعاف ما 

تمنحه الجمهوريات«.

 فتح باب التسجيل للدفعة الثامنة 
من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التس��جيل 
لاللتح��اق بالدفع��ة الثامنة م��ن برنام��ج رئيس مجلس 
ال��وزراء للك��وادر الحكومي��ة ابت��داًء من أم��س وحتى 13 

سبتمبر 2022.
والتس��جيل متاح لموظف��ي الجه��ات الحكومية ممن هم 
على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة بتقديم طلباتهم 
لاللتح��اق بالبرنام��ج ال��ذي يع��د أح��د البرام��ج الرائدة 
والطموحة التي تعكس رؤى صاحب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء وتؤكد حرص سموه المستمر 
على أهمية مواصلة تطوير الكوادر الوطنية عبر االستثمار 
األمثل في العنصر البشري باعتبارهم ثروة الوطن وأساس 
نمائه. ويستقطب البرنامج الطاقات البحرينية في القطاع 
الع��ام به��دف إعدادهم اس��تراتيجيًا الكتس��اب المعارف 
والمهارات والس��لوكات القيادية عبر انتدابهم في مكتب 
رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل وانخراطهم بالعمل 

بصورة مكثفة. 

شعب مسالم ومضياف ومندمج مع اآلخرين 

 البحرين الـ10 في قائمة 
»أكثر الوجهات ودًا بالعالم« 

كش��ف تقرير جدي��د عن حل��ول مملكة 
البحرين في مراكز متقدمة ضمن قائمة 

»أكثر الوجهات ودية في العالم«.
أجرته��ا  حديث��ة  دراس��ة  وبحس��ب 
»إنترنيش��نز« حل��ت مملك��ة البحري��ن 
ضم��ن أفض��ل 10 وجهات ودي��ة لعام 

.2022
ذك��ره  م��ا  عل��ى  الدراس��ة  واعتم��دت 
المغترب��ون الذي��ن يعيش��ون في هذه 
الدول. وبحسب موقع »ترافل أوف باث«، 
فإن أس��باب اختيارهم لهذه الدول يرجع 
إل��ى ع��دة أس��باب أهمها أن ش��عوبها 
مس��المة فضاًل عن الترحيب واالحتفاء 
بالس��ياح وال��زوار وتكوي��ن الصداق��ات 
واالندماج مع اآلخرين والكرم والضيافة 
وال��ود وس��هولة التعود عل��ى الثقافة 

المحلية.

 »بلومبرغ«: البحرين الـ36 عالميًا 
بمؤشر »أكثر الدول صحة«

جاءت البحرين بالمركز 36 عالميًا وفق تحليل أجرته وكالة بلومبرغ ل�169 
دول��ة يتعلق بالبيانات الصحي��ة التي توفرها منظم��ة الصحة العالمية، 

شعبة السكان الخاصة باألمم المتحدة، والبنك الدولي.
وتضمن تقرير بلومب��رغ معايير لتحديد المس��توى الصحي للدول، منها 
منس��وب الس��منة، معدل التدخين، العادات الغذائي��ة، الفحص المبكر، 

توقعات الحياة، وفيات الوالدة، وغيرها.
ووفقًا للتقرير تعتبر إس��بانيا البل��د األكثر صحة في العالم، ومن المتوقع 

أن يبلغ متوسط الحياة فيها 86 عامًا بحلول عام 2040.

 »منتدى دافوس«: البحرين
 الـ57 عالميًا بمؤشر »تنمية السياحة« 

كش��ف مؤش��ر »تنمي��ة الس��ياحة والس��فر« الص��ادر ع��ن المنتدى 
االقتصادي العالمي لعام 2022 أن مملكة البحرين تأتي في المركز 

57 عالمّيًا والرابعة خليجيًا في ترتيب الدول في المؤشر العالمي.
وف��ي التصني��ف العالم��ي: ج��اءت اليابان ف��ي المرك��ز األول، تلْتها 
الواليات المتحدة في المركز الثاني، ثم إس��بانيا ثالثة، وفرنس��ا في 

المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.
عربي��ًا، جاءت اإلمارات في المركز 25 عالمّيًا والس��عودية في المركز 

33 عالمّيًا ومصر في المركز 51 عالمّيًا.

 »الصحة العالمية«: البحرين ضمن
 25 دولة تطبق خطة وقف السمنة

اختارت منظمة الصحة العالمية مملكة البحرين ضمن 25 دولة من دول 
العالم واألولى خليجيًا لتطبيق خطتها لتسريع وتيرة وقف السمنة.

وأعرب��ت الوكيل المس��اعد للصحة العام��ة مريم الهاج��ري عن ترحيب 
مملكة البحرين بهذا االختيار.

وقال��ت ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية ف��ي مملكة البحرين تس��نيم 
عطاط��رة إن اختيار البحري��ن كنموذج لبرنامج قوي بقي��ادة نوعية تعزز 
وتدعم الشراكة متعددة القطاعات وااللتزام السياسي والدعم الالمحدود 

على كل المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع.

 القبض على 70 متسواًل 
في المحرق منذ بداية العام

كش��ف مدير عام مديرية ش��رطة محافظة المحرق العميد صالح 
الدوس��ري، أن المديرية وفي إطار الحد من مظاهر التسول قامت 
منذ بداية العام وحتى اآلن بالقبض على 70 شخصًا، أغلبهم من 

الجنسيات األجنبية وتم ترحيلهم وفق اإلجراءات المعمول بها.
من جانبه ش��دد محافظ المحرق س��لمان بن هن��دي على أهمية 

تكثيف الحمالت األمنية لردع ظاهرة التسول.

إبراهيم زينل

 تمويل أول مستفيد
 من »برنامج اإلسكان الجديد«

ق��ام بن��ك البحري��ن الوطن��ي بالتعاون م��ع وزارة اإلس��كان 
والتخطي��ط العمراني وبنك اإلس��كان بتمويل أول مس��تفيد 
م��ن برنامج الحل��ول التمويلية اإلس��كانية الجديدة في ديرة 
العيون، من خالل برنامج »تس��هيل« الذي تم إطالقه مؤخرًا 
تحت مظلة البرامج اإلسكانية الجديدة. وأكدت وزيرة اإلسكان 
والتخطيط العمراني آمنة الرميح��ي أن القطاع الخاص أبدى 
كفاءة كبيرة ف��ي تعزيز منظومة توفير الخدمات اإلس��كانية 
للمواطني��ن، الت��ي أثمرت تمويل أول مس��تفيد م��ن برنامج 

الحلول التمويلية اإلسكانية الجديدة.
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 األرصاد لـ                  : ال تأثير 
لمنخفض بحر العرب على البحرين

محمد رشاد  «

كش��فت إدارة األرص��اد الجوية ل�»الوطن« عن ع��دم وجود تأثير 
مباشر للمنخفض المداري في بحر العرب على أجواء البحرين.

 وأرج��ع أس��تاذ الفيزي��اء التطبيقي��ة، ورئيس جمعي��ة الفلكيين 
د. وهيب الناصر الس��بب إلى بعد المسافة بين البحرين وسلطنة 
عمان الس��يما وأن الحالة المدارية المرص��ودة للمنخفض تأتى 
بخط عرض 22.2 ش��مااًل وخط طول 65.4 ش��رقًا وبسرعة رياح 
حول المرك��ز 27-33 عقدة، بما يعني ابتع��اد البحرين كليًا عن 
المنخف��ض الج��وي وفق��ًا للقياس��ات الفيزيائية، مش��يرًا إلى أن 
المنخفض��ات المدارية الجوية تتأثر تأثيرًا مباش��ر وتضعف في 
حال��ة مرورها بأراٍض ترابية، منوهًا أنه على مدار تاريخ األعاصير 

المدارية في ُعمان لم تتأثر البحرين بها باستثناء مرة واحدة. 

د. عبدالرحمن الغريب

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 2 0
»شاملة الضريبة«

 مسؤول إيراني يعترف »ضمنيًا« 
بتدخل طهران بشؤون المنطقة

 تحقيق بعد تورط 400 رجل دين 
باعتداءات جنسية داخل كنيسة في أمريكا

12 

12 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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»الملكية لألعمال اإلنسانية« توزع المساعدات على متضرري زلزال أفغانستان

 ناصر بن حمد: مبادرات الملك إلغاثة 
المنكوبين ممتدة لكافة بقاع العالم

أش��اد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية بجهود حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المعظ��م، الرئيس الفخري للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنسانية ومبادراته اإلنسانية المستمرة في مساعدة األشقاء واألصدقاء 
وإغاث��ة المنكوبين ومد ي��د العون للمحتاجين في مختل��ف بقاع العالم، 
مش��يدًا س��موه كذلك بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسس��ة من قبل 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، مؤكدًا تش��رف المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية بتنفيذ توجيهات جاللة الملك المعظم. وأكد سموه 
عل��ى وق��وف مملك��ة البحرين إل��ى جانب الش��عب األفغاني ف��ي أزمته 
اإلنسانية. فيما قام وفد من المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية بزيارة 
إلى العاصمة األفغانية كابل لتوصيل مس��اعدات إنس��انية للمتضررين 
من الزلزال الذي ضرب أفغانس��تان ودعم الجه��ود اإلغاثية في المناطق 

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفةالمتضررة. جاللة الملك المعظم

 339 ألف دينار 
 صافي أرباح ترافكو 

بالربع الثاني لعام 2022
أعلنت مجموع��ة ترافكو تحقيق 339 ألف دينار 
أرباح��ًا صافية لمس��اهمي الش��ركة األم خالل 
الرب��ع الثاني من العام الحال��ي 2022 مقارنة 
م��ع 219 ألف دينار خ��الل الربع الثان��ي للعام 

السابق، بارتفاع قدره %55.10.

 الغريب لـ                 : خلعت عباءة الشيوعية
 بعد سقوط االتحاد السوفيتي وجدار برلين

وليد صبري  «

أك��د استش��اري أم��راض األن��ف واألذن 
والحنجرة د.عبدالرحمن الغريب أن نجاحه 
وتفوقه بحصوله على المرتبة ال�27 على 

مس��توى البحرين، ف��ي »التوجيهي«، ثم قراره بدراس��ة 
الطب في جامعة اإلس��كندرية في مص��ر، لم يمنعه عن 
شغفه بالسياسة وميوله للشيوعية واالشتراكية في تلك 
الفترة، لكنه دفع ضريبة شغفه بالعمل السياسي بتأخره 
عن الحصول على بكالوريوس كلية الطب نحو 5 س��نوات. 

وقال الغريب في حوار مع »الوطن« س��رد فيه مس��يرته، 
إنه خلع عباءة الشيوعية واالشتراكية بعد سقوط االتحاد 
الس��وفيتي وجدار برلين، بع��د مراجعات رصينة وهادئة، 
حيث كان ش��اهدًا على تلك الحقبة خالل إكمال دراس��ته 

لتخصص الطب في ألمانيا الشرقية.
وأض��اف »كن��ا نبحث ع��ن الرخ��اء والخي��ر ف��ي االتحاد 
الس��وفيتي لكنن��ا وجدن��اه ف��ي دولن��ا الخليجي��ة، حيث 
اكتشفنا أن والءنا يجب أن يكون لبلداننا في دول الخليج، 
وما تقدم��ه الدول الملكية لش��عوبها يفوق أضعاف ما 

تمنحه الجمهوريات«.

 فتح باب التسجيل للدفعة الثامنة 
من برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التس��جيل 
لاللتح��اق بالدفع��ة الثامنة م��ن برنام��ج رئيس مجلس 
ال��وزراء للك��وادر الحكومي��ة ابت��داًء من أم��س وحتى 13 

سبتمبر 2022.
والتس��جيل متاح لموظف��ي الجه��ات الحكومية ممن هم 
على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة بتقديم طلباتهم 
لاللتح��اق بالبرنام��ج ال��ذي يع��د أح��د البرام��ج الرائدة 
والطموحة التي تعكس رؤى صاحب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء وتؤكد حرص سموه المستمر 
على أهمية مواصلة تطوير الكوادر الوطنية عبر االستثمار 
األمثل في العنصر البشري باعتبارهم ثروة الوطن وأساس 
نمائه. ويستقطب البرنامج الطاقات البحرينية في القطاع 
الع��ام به��دف إعدادهم اس��تراتيجيًا الكتس��اب المعارف 
والمهارات والس��لوكات القيادية عبر انتدابهم في مكتب 
رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل وانخراطهم بالعمل 

بصورة مكثفة. 

شعب مسالم ومضياف ومندمج مع اآلخرين 

 البحرين الـ10 في قائمة 
»أكثر الوجهات ودًا بالعالم« 

كش��ف تقرير جدي��د عن حل��ول مملكة 
البحرين في مراكز متقدمة ضمن قائمة 

»أكثر الوجهات ودية في العالم«.
أجرته��ا  حديث��ة  دراس��ة  وبحس��ب 
»إنترنيش��نز« حل��ت مملك��ة البحري��ن 
ضم��ن أفض��ل 10 وجهات ودي��ة لعام 

.2022
ذك��ره  م��ا  عل��ى  الدراس��ة  واعتم��دت 
المغترب��ون الذي��ن يعيش��ون في هذه 
الدول. وبحسب موقع »ترافل أوف باث«، 
فإن أس��باب اختيارهم لهذه الدول يرجع 
إل��ى ع��دة أس��باب أهمها أن ش��عوبها 
مس��المة فضاًل عن الترحيب واالحتفاء 
بالس��ياح وال��زوار وتكوي��ن الصداق��ات 
واالندماج مع اآلخرين والكرم والضيافة 
وال��ود وس��هولة التعود عل��ى الثقافة 

المحلية.

 »بلومبرغ«: البحرين الـ36 عالميًا 
بمؤشر »أكثر الدول صحة«

جاءت البحرين بالمركز 36 عالميًا وفق تحليل أجرته وكالة بلومبرغ ل�169 
دول��ة يتعلق بالبيانات الصحي��ة التي توفرها منظم��ة الصحة العالمية، 

شعبة السكان الخاصة باألمم المتحدة، والبنك الدولي.
وتضمن تقرير بلومب��رغ معايير لتحديد المس��توى الصحي للدول، منها 
منس��وب الس��منة، معدل التدخين، العادات الغذائي��ة، الفحص المبكر، 

توقعات الحياة، وفيات الوالدة، وغيرها.
ووفقًا للتقرير تعتبر إس��بانيا البل��د األكثر صحة في العالم، ومن المتوقع 

أن يبلغ متوسط الحياة فيها 86 عامًا بحلول عام 2040.

 »منتدى دافوس«: البحرين
 الـ57 عالميًا بمؤشر »تنمية السياحة« 

كش��ف مؤش��ر »تنمي��ة الس��ياحة والس��فر« الص��ادر ع��ن المنتدى 
االقتصادي العالمي لعام 2022 أن مملكة البحرين تأتي في المركز 

57 عالمّيًا والرابعة خليجيًا في ترتيب الدول في المؤشر العالمي.
وف��ي التصني��ف العالم��ي: ج��اءت اليابان ف��ي المرك��ز األول، تلْتها 
الواليات المتحدة في المركز الثاني، ثم إس��بانيا ثالثة، وفرنس��ا في 

المركز الرابع، وألمانيا في المركز الخامس.
عربي��ًا، جاءت اإلمارات في المركز 25 عالمّيًا والس��عودية في المركز 

33 عالمّيًا ومصر في المركز 51 عالمّيًا.

 »الصحة العالمية«: البحرين ضمن
 25 دولة تطبق خطة وقف السمنة

اختارت منظمة الصحة العالمية مملكة البحرين ضمن 25 دولة من دول 
العالم واألولى خليجيًا لتطبيق خطتها لتسريع وتيرة وقف السمنة.

وأعرب��ت الوكيل المس��اعد للصحة العام��ة مريم الهاج��ري عن ترحيب 
مملكة البحرين بهذا االختيار.

وقال��ت ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية ف��ي مملكة البحرين تس��نيم 
عطاط��رة إن اختيار البحري��ن كنموذج لبرنامج قوي بقي��ادة نوعية تعزز 
وتدعم الشراكة متعددة القطاعات وااللتزام السياسي والدعم الالمحدود 

على كل المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع.

 القبض على 70 متسواًل 
في المحرق منذ بداية العام

كش��ف مدير عام مديرية ش��رطة محافظة المحرق العميد صالح 
الدوس��ري، أن المديرية وفي إطار الحد من مظاهر التسول قامت 
منذ بداية العام وحتى اآلن بالقبض على 70 شخصًا، أغلبهم من 

الجنسيات األجنبية وتم ترحيلهم وفق اإلجراءات المعمول بها.
من جانبه ش��دد محافظ المحرق س��لمان بن هن��دي على أهمية 

تكثيف الحمالت األمنية لردع ظاهرة التسول.

إبراهيم زينل

 تمويل أول مستفيد
 من »برنامج اإلسكان الجديد«

ق��ام بن��ك البحري��ن الوطن��ي بالتعاون م��ع وزارة اإلس��كان 
والتخطي��ط العمراني وبنك اإلس��كان بتمويل أول مس��تفيد 
م��ن برنامج الحل��ول التمويلية اإلس��كانية الجديدة في ديرة 
العيون، من خالل برنامج »تس��هيل« الذي تم إطالقه مؤخرًا 
تحت مظلة البرامج اإلسكانية الجديدة. وأكدت وزيرة اإلسكان 
والتخطيط العمراني آمنة الرميح��ي أن القطاع الخاص أبدى 
كفاءة كبيرة ف��ي تعزيز منظومة توفير الخدمات اإلس��كانية 
للمواطني��ن، الت��ي أثمرت تمويل أول مس��تفيد م��ن برنامج 

الحلول التمويلية اإلسكانية الجديدة.
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 األرصاد لـ                  : ال تأثير 
لمنخفض بحر العرب على البحرين

محمد رشاد  «

كش��فت إدارة األرص��اد الجوية ل�»الوطن« عن ع��دم وجود تأثير 
مباشر للمنخفض المداري في بحر العرب على أجواء البحرين.

 وأرج��ع أس��تاذ الفيزي��اء التطبيقي��ة، ورئيس جمعي��ة الفلكيين 
د. وهيب الناصر الس��بب إلى بعد المسافة بين البحرين وسلطنة 
عمان الس��يما وأن الحالة المدارية المرص��ودة للمنخفض تأتى 
بخط عرض 22.2 ش��مااًل وخط طول 65.4 ش��رقًا وبسرعة رياح 
حول المرك��ز 27-33 عقدة، بما يعني ابتع��اد البحرين كليًا عن 
المنخف��ض الج��وي وفق��ًا للقياس��ات الفيزيائية، مش��يرًا إلى أن 
المنخفض��ات المدارية الجوية تتأثر تأثيرًا مباش��ر وتضعف في 
حال��ة مرورها بأراٍض ترابية، منوهًا أنه على مدار تاريخ األعاصير 

المدارية في ُعمان لم تتأثر البحرين بها باستثناء مرة واحدة. 

د. عبدالرحمن الغريب
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https://alwatannews.net/article/1020592
https://alwatannews.net/article/1020592
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«
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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

سعد النفيعي
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 وزيرة الصحة: دعم برامج التدريب 
والتطوير المعززة للعنصر البشري

أك��دت وزي��رة الصح��ة د. جليلة الس��يد، أهمية 
دع��م برامج التدري��ب والتطوير الت��ي تنعكس 
على تعزيز العنصر البش��ري ورف��ده بالمهارات 
والقدرات الالزمة، كونه يعّد الركيزة األساس��ية 
للتطور المؤسسي، وذلك بما يسهم في تحسين 

أداء العمل الحكومي وجودته.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها، كمال جمال من وزارة 
الصح��ة، ضمن برنامج إع��داد القيادات الجديدة 
»ك��وادر« ال��ذي ُيقّدم��ه معه��د اإلدارة العامة 
»بيبا«، حيث أشادت الوزيرة بجهود معهد اإلدارة 
العاّم��ة »بيبا« في تعزيز فعالي��ة وكفاءة األداء 
الحكومي، ودوره في التطوير المستمر لمستوى 
أداء العناص��ر البش��رية وإدارة الموارد من خالل 
إطالق حزمة برامج ومشروعات لتدريب القيادات 
الحكومي��ة وتطوي��ر القادة بالقط��اع العام بما 
يسهم في تحقيق أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين 
المشاركين فيه من وضع استراتيجيات ومبادرات 
تهدف إل��ى تحس��ين العمل وتطوي��ر الخدمات 
المقدم��ة ضمن منظوم��ة العمل المؤسس��ي، 

وبما ُيحّقق أهداف التنمية المستدامة.
وتقّدم��ت الوزيرة بالش��كر والتقدي��ر إلى فريق 
عمل المش��روع على جهودهم وعملهم الدؤوب 
من خ��الل التعاون بروح الفريق الواحد في وضع 
والتوصيات  واألهداف  والخطط  االس��تراتيجيات 
التي ُتس��هم في إعادة هندس��ة عمليات خدمة 
فس��ح الم��واد الغذائي��ة المس��توردة وتطوي��ر 

إجراءاتها بما يصب في صالح الجميع.
وخ��الل اللق��اء، أوضح كم��ال جمال أن مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 
المس��توردة« يأت��ي ضم��ن متطلب��ات اجتي��از 

برنامج إع��داد القيادات »كوادر«، والذي يتم من 
خالله تشجيع المشاركين على تقديم مشروعات 
تهدف إلى إعادة هندس��ة خدمة حكومية، مبّينًا 
بأن��ه وضمن فري��ق العمل الذي ض��ّم عددًا من 
منتس��بي مختلف الجهات الحكومية المشاركين 
بالبرنامج، تّم تقديم هذا المش��روع، الذي يؤّكد 
أهمية تأمين درج��ات عالية من األمان والجودة 
لألغذية حفاظًا على س��المة المنتجات الغذائية 
وصحة المس��تهلكين عبر دورة إجراءات س��هلة 

وميّسرة ومختصرة.
وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق، رّكز فريق عمل 
المش��روع ضمن برنام��ج »كوادر« عل��ى تطوير 
إجراءات خدمة فسح المواد الغذائية المستوردة، 
حيث تّم اس��تعراض اآللي��ة الحالية المّتبعة في 

تقدي��م الطل��ب إل��ى جان��ب اآللي��ة المقترحة، 
المش��روع  تنفي��ذ  إيجابي��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
وانعكاس��اته على تيس��ير اإلج��راءات من خالل 
س��رعة التنفي��ذ ودقته، وبما ُيس��هم في توفير 
الجهد والوقت وتحقيق الريادة والجودة والتمّيز 
ف��ي األداء المؤسس��ي ضمن بيئة تتماش��ى مع 

القوانين واألنظمة واللوائح المعتمدة.
يذك��ر أن فري��ق المش��روع يضم كل م��ن كمال 
جمال وعبداإلله حميد من وزارة األشغال، وسارة 
عص��ام م��ن هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
وعائش��ة محم��د م��ن مرك��ز ناص��ر للتأهي��ل 
والتدريب المهني؛ والذين اس��تعرضوا مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 

المستوردة«.

 البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق
خطة »الصحة العالمية« لوقف السمنة

في إطار اختيار مملك��ة البحرين ضمن 25 دولة 
م��ن دول العال��م واألولى خليجي��ًا لتطبيق خطة 
منظم��ة الصح��ة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف 
السمنة، تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة والنهج 
ال��ذي س��يتم اتباع��ه لتحقي��ق ذلك بالتنس��يق 
م��ع ممثلي��ن م��ن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة 
بمس��توياتها الثالثة: المقر الرئيسي للمنظمة 
ف��ي جني��ف والمقر اإلقليمي لش��رق المتوس��ط 

والمكتب الُقطري في مملكة البحرين.
وترأست الوكيل المس��اعد للصحة العامة مريم 
الهاج��ري، فري��ق مملكة البحرين ف��ي االجتماع 
الذي تم عقده عن بعد، وألقت كلمة أعربت فيها 
عن ترحيب مملكة البحرين باختيارها ضمن 25 
دول��ة م��ن دول العال��م لتطبيق خط��ة منظمة 
الصحة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف الس��منة، 
األم��ر ال��ذي يعكس اهتم��ام الحكوم��ة بتعزيز 
صحة المواطنين والمقيمين على حد س��واء، من 
خالل تطوير السياسات التي من شأنها الحد من 
عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير الس��ارية 

وأهمها السمنة.
وتخلل االجتماع تقديم عرض من رئيس قس��م 
التغذية ح��ول برنامج البحري��ن التغذوي بثينة 
عجالن، استعرضت فيه االستراتيجيات والخطط 
الت��ي اتبعتها المملك��ة للقضاء على الس��منة 
والتش��ريعات والقواني��ن الت��ي ص��درت لدع��م 

تطبيقها.
كما قدمت استش��ارية الغدد الصم��اء وامراض 
الس��كر وعض��و اللجن��ة الوطنية لألم��راض غير 
الس��ارية وعض��و مجلس إدارة جمعية الس��كري 

البحريني��ة دالل الرميح��ي عرض��ًا قدم��ت في��ه 
لمح��ة عامة حول دور جمعية البحرين للس��كري 
ف��ي الحد م��ن مع��دالت انتش��ار الس��منة بين 
جميع الفئات العمرية واألنش��طة والبرامج التي 

قامت الجمعية بتفعيلها للقضاء على الس��منة 
بالتعاون والتنسيق المش��ترك مع وزارة الصحة 

والجهات ذات العالقة.
وأتب��ع ذلك اس��تعراض من قبل خب��راء منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، تطرق��وا خالل��ه إل��ى اآللية 
الت��ي س��يتم من خالله��ا تطبيق خطة تس��ريع 
وتيرة وقف الس��منة في مملكة البحرين، والمدة 

الزمنية المؤمل استكمالها فيها. 
وأوضحت ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية في 
مملك��ة البحري��ن تس��نيم عطاط��رة أن اختي��ار 
البحري��ن كنم��وذج لبرنامج قوي بقي��ادة نوعية 
تع��زز وتدع��م الش��راكة متع��ددة القطاع��ات 
وااللتزام السياس��ي والدع��م الالمحدود على كل 
المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع، منوهًة 
بأن وج��ود المكت��ب القطري لمنظم��ة الصحة 
العالمية ف��ي المملكة يعزز توثيق ونش��ر هذه 
التجارب بأدوات ومنهجي��ة مرتكزه على معايير 

علمية .
وأشاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات 
والجه��ود الت��ي بذلته��ا مملكة البحري��ن للحد 
من انتش��ار األمراض غير السارية والقضاء على 
الس��منة، وأثنوا بش��كل كبير على الدعم الكبير 
الت��ي تحظى به وزارة الصحة من حكومة مملكة 
البحري��ن وما توليه من اهتم��ام ورعاية للصحة 
العام��ة للمواطنين والمقيمين، حيث أكدوا على 

أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
وقد اختتم��ت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات 
القادمة للبدء في تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف 

السمنة.

 وفاء الشربتي: البحرين سجلت 
منجزات كبيرة لحماية مواطنيها من »اإليدز«

أك��دت مدي��ر إدارة تعزي��ز الصح��ة 
ب��وزارة الصح��ة وفاء الش��ربتي، أن 
البحري��ن س��جلت منجزات  مملك��ة 
عدي��دة ف��ي الفت��رة الماضية حول 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��بة 
بع��د أن عمل��ت عل��ى مكافحة هذا 
المرض والحرص على حماية الجيل 

الحالي والقادم من هذا المرض.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تضافتها في 
برنامج »صباح الخير يا بحرين« عبر 
إذاعة البحرين، للحديث عن مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة ال��ذي س��يقام بمملكة 
البحرين تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر 2022 .
وقالت الشربتي، إن مؤتمر البحرين 
الدول��ي لنقص المناعة المكتس��بة 
يعزز من مكانة مملكة البحرين في 
مواصل��ة ازدهار الجان��ب الطبي في 
ظ��ل الرعاي��ة التي يحظ��ى بها هذا 
القط��اع اله��ام من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى
المعظ��م  الب��الد  مل��ك  آل خليف��ة 
واهتمام ومس��اندة صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
سيش��هد  المؤتم��ر  أن  وأوضح��ت 

مشاركة كوكبة من العلماء والخبراء 
ف��ي مج��ال »اإلي��دز« مم��ا يس��هم 
ف��ي تحقي��ق العديد م��ن األهداف 
س��يتناول  المؤتم��ر  أن  خصوص��ًا 
العديد من المحاور حول الوقاية من 
المرض وتش��خيصه والمس��تجدات 
الطبية العالمي��ة إضافة إلى العالج 
وتقديم الرعاية الصحية للمصابين 
واألمراض المصاحبة للمرض، مبينة 
إل��ى أن الحديث س��يتناول أيضًا عن 
المستهدفة  الخاصة  الفئات  بعض 

مثل األطفال والحوامل.
وأش��ارت إل��ى أن المؤتمر س��يجمع 
خب��راء عالميي��ن ف��ي ه��ذا المجال 
مما سيس��هم ف��ي تب��ادل الخبرات 
ف��ي كل المجاالت التي س��تنعكس 

على تقديم خدم��ة أفضل للمرضى 
س��واء في مملك��ة البحري��ن أو دول 
العال��م خاص��ة أن تجمع ه��ذا الكم 
الهائ��ل من الخبراء تحت قبة واحدة 
في مملكة البحرين س��وف يس��اعد 
في تعزي��ز جهود مملك��ة البحرين 
ف��ي مكافحة مرض نق��ص المناعة 

المكتسبة.
وقال��ت »إن مملك��ة البحرين تحمل 
الريادة في الكثير من الجوانب ومنها 
الجانب الطبي وكان فيروس كورونا 
أب��رز األمثل��ة ف��ي تص��دي البحرين 
وتقديم الرعاي��ة الطبية للمواطنين 
والمقيمين، حيث سيس��اهم مؤتمر 
البحري��ن لم��رض نق��ص المناع��ة 
المكتس��بة في تحقي��ق العديد من 
مس��توى  عل��ى  العلمي��ة  األه��داف 
المملكة ودول العالم ويس��اهم في 

تعزيز البحرين في هذا المجال«.
وأضاف��ت »إن ح��رص وتنظيم هذه 
المؤتمرات تصب في صالح وسالمة 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  وصح��ة 
وأيض��ًا عل��ى صح��ة اإلنس��ان ف��ي 
جميع العالم، وسوف نستثمر وجود 
الخبراء العالميين م��ن أجل تحقيق 
كاف��ة األهداف المرجوة«. وأش��ادت 
بجه��ود اللجنة المنظم��ة للمؤتمر 
في ب��ذل الجهود للوصول إلى كامل 
الجاهزية عبر العم��ل الدؤوب الذي 

تقوم به منذ فترة طويلة.

د. وفاء الشربتي

 »خفر السواحل« تنقذ
عربيًا تعرض لوعكة على 
سفينة بالمياه اإلقليمية

اس��تجابت قيادة خفر الس��واحل بالتعاون مع اإلس��عاف الوطني 
لنداء اس��تغاثة تلقاه ب��رج المراقبة المالحي��ة بميناء خليفة بن 
سلمان من إحدى السفن بالمياه اإلقليمية وتم تحويله إلى مركز 
العملي��ات البحرية بالقيادة، حيث تمكنت من إنقاذ ش��خص من 

جنسية عربية إثر تعرضه لوعكة صحية على متن السفينة.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل بأنها اس��تجابت على الفور لنداء 
االس��تغاثة وقامت بتحريك الدوريات البحرية يرافقها طاقم من 
اإلس��عاف الوطني إلى موقع السفينة في المنطقة البحرية شمال 
ش��رق البحرين ، حيث ت��م تقديم الخدمات اإلس��عافية للمذكور 
لضمان س��المته واس��تقرار حالته الصحية، ونقله بعد ذلك إلى 
قي��ادة خفر الس��واحل ومن ثم إلى المستش��فى لتلق��ي العالج 

الالزم.

 »األشغال«: انتهاء مشروع 
شبكة تصريف األمطار بالعكر

أعلنت وزارة األشغال عن انتهائها من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار في منطقة العكر، والذي يأتي ضمن 
جه��ود الوزارة لتنفيذ المش��اريع الحيوية التي ته��م المواطنين 
والمقيمين وتس��هم في توفير بيئة صحية س��ليم وتعالج مواقع 
تجمع مياه األمطار. وأكدت الوزارة أن المش��روع يأتي اس��تمرارا 
للجهود ف��ي تنفيذ برنامج الحكومة في تطوي��ر البنية التحتية، 
ويهدف هذا المش��روع إلى ربط هورة س��ند اإلس��كاني بش��بكة 
تصري��ف مياه األمط��ار في منطق��ة العكر والذي سيس��اهم في 
الحد من مش��كلة تجمعات مياه األمطار في المنطقة المذكورة. 
وأش��ارت الوزارة أنها حريصة على تطوير كف��اءة البنية التحتية 
وذلك بناء على توجيهات ورؤية الحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
بما يتناس��ب والتوس��ع العمراني واالس��تثماري الذي تش��هده 
المملكة من أجل الوصول للبنية التحتية المنش��ودة المتوافقة 
م��ع المعايير العالمية ذات الج��ودة العالية. وتعمل الوزارة على 
وضع الحلول االس��تراتيجية والمس��تدامة لتصريف مياه األمطار 
بما يس��هم في تطوير البنية التحتية واس��تدامتها وذلك ضمن 
إط��ار الحرص على مصال��ح المواطنين والمقيمي��ن وتقديم كل 
ما من ش��أنه الخير والنماء للوطن. الجدير بالذكر ان المش��روع 
تضمن تمديد خط��وط تصريف مياه االمطار والتي يبلغ إجمالي 
طوله��ا 1326 مترًا، إضافة إلى أنه تم إنش��اء 18 غرفة تفتيش 
لعدد 17 نقط��ة تجميع مياه األمطار . الجدي��ر بالذكر أنه تمت 
ترس��ية المش��روع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 

شركة يوكو للهندسة بقيمة 293.609 دينار.
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 وزيرة الصحة: دعم برامج التدريب 
والتطوير المعززة للعنصر البشري

أك��دت وزي��رة الصح��ة د. جليلة الس��يد، أهمية 
دع��م برامج التدري��ب والتطوير الت��ي تنعكس 
على تعزيز العنصر البش��ري ورف��ده بالمهارات 
والقدرات الالزمة، كونه يعّد الركيزة األساس��ية 
للتطور المؤسسي، وذلك بما يسهم في تحسين 

أداء العمل الحكومي وجودته.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها، كمال جمال من وزارة 
الصح��ة، ضمن برنامج إع��داد القيادات الجديدة 
»ك��وادر« ال��ذي ُيقّدم��ه معه��د اإلدارة العامة 
»بيبا«، حيث أشادت الوزيرة بجهود معهد اإلدارة 
العاّم��ة »بيبا« في تعزيز فعالي��ة وكفاءة األداء 
الحكومي، ودوره في التطوير المستمر لمستوى 
أداء العناص��ر البش��رية وإدارة الموارد من خالل 
إطالق حزمة برامج ومشروعات لتدريب القيادات 
الحكومي��ة وتطوي��ر القادة بالقط��اع العام بما 
يسهم في تحقيق أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين 
المشاركين فيه من وضع استراتيجيات ومبادرات 
تهدف إل��ى تحس��ين العمل وتطوي��ر الخدمات 
المقدم��ة ضمن منظوم��ة العمل المؤسس��ي، 

وبما ُيحّقق أهداف التنمية المستدامة.
وتقّدم��ت الوزيرة بالش��كر والتقدي��ر إلى فريق 
عمل المش��روع على جهودهم وعملهم الدؤوب 
من خ��الل التعاون بروح الفريق الواحد في وضع 
والتوصيات  واألهداف  والخطط  االس��تراتيجيات 
التي ُتس��هم في إعادة هندس��ة عمليات خدمة 
فس��ح الم��واد الغذائي��ة المس��توردة وتطوي��ر 

إجراءاتها بما يصب في صالح الجميع.
وخ��الل اللق��اء، أوضح كم��ال جمال أن مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 
المس��توردة« يأت��ي ضم��ن متطلب��ات اجتي��از 

برنامج إع��داد القيادات »كوادر«، والذي يتم من 
خالله تشجيع المشاركين على تقديم مشروعات 
تهدف إلى إعادة هندس��ة خدمة حكومية، مبّينًا 
بأن��ه وضمن فري��ق العمل الذي ض��ّم عددًا من 
منتس��بي مختلف الجهات الحكومية المشاركين 
بالبرنامج، تّم تقديم هذا المش��روع، الذي يؤّكد 
أهمية تأمين درج��ات عالية من األمان والجودة 
لألغذية حفاظًا على س��المة المنتجات الغذائية 
وصحة المس��تهلكين عبر دورة إجراءات س��هلة 

وميّسرة ومختصرة.
وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق، رّكز فريق عمل 
المش��روع ضمن برنام��ج »كوادر« عل��ى تطوير 
إجراءات خدمة فسح المواد الغذائية المستوردة، 
حيث تّم اس��تعراض اآللي��ة الحالية المّتبعة في 

تقدي��م الطل��ب إل��ى جان��ب اآللي��ة المقترحة، 
المش��روع  تنفي��ذ  إيجابي��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
وانعكاس��اته على تيس��ير اإلج��راءات من خالل 
س��رعة التنفي��ذ ودقته، وبما ُيس��هم في توفير 
الجهد والوقت وتحقيق الريادة والجودة والتمّيز 
ف��ي األداء المؤسس��ي ضمن بيئة تتماش��ى مع 

القوانين واألنظمة واللوائح المعتمدة.
يذك��ر أن فري��ق المش��روع يضم كل م��ن كمال 
جمال وعبداإلله حميد من وزارة األشغال، وسارة 
عص��ام م��ن هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
وعائش��ة محم��د م��ن مرك��ز ناص��ر للتأهي��ل 
والتدريب المهني؛ والذين اس��تعرضوا مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 

المستوردة«.

 البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق
خطة »الصحة العالمية« لوقف السمنة

في إطار اختيار مملك��ة البحرين ضمن 25 دولة 
م��ن دول العال��م واألولى خليجي��ًا لتطبيق خطة 
منظم��ة الصح��ة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف 
السمنة، تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة والنهج 
ال��ذي س��يتم اتباع��ه لتحقي��ق ذلك بالتنس��يق 
م��ع ممثلي��ن م��ن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة 
بمس��توياتها الثالثة: المقر الرئيسي للمنظمة 
ف��ي جني��ف والمقر اإلقليمي لش��رق المتوس��ط 

والمكتب الُقطري في مملكة البحرين.
وترأست الوكيل المس��اعد للصحة العامة مريم 
الهاج��ري، فري��ق مملكة البحرين ف��ي االجتماع 
الذي تم عقده عن بعد، وألقت كلمة أعربت فيها 
عن ترحيب مملكة البحرين باختيارها ضمن 25 
دول��ة م��ن دول العال��م لتطبيق خط��ة منظمة 
الصحة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف الس��منة، 
األم��ر ال��ذي يعكس اهتم��ام الحكوم��ة بتعزيز 
صحة المواطنين والمقيمين على حد س��واء، من 
خالل تطوير السياسات التي من شأنها الحد من 
عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير الس��ارية 

وأهمها السمنة.
وتخلل االجتماع تقديم عرض من رئيس قس��م 
التغذية ح��ول برنامج البحري��ن التغذوي بثينة 
عجالن، استعرضت فيه االستراتيجيات والخطط 
الت��ي اتبعتها المملك��ة للقضاء على الس��منة 
والتش��ريعات والقواني��ن الت��ي ص��درت لدع��م 

تطبيقها.
كما قدمت استش��ارية الغدد الصم��اء وامراض 
الس��كر وعض��و اللجن��ة الوطنية لألم��راض غير 
الس��ارية وعض��و مجلس إدارة جمعية الس��كري 

البحريني��ة دالل الرميح��ي عرض��ًا قدم��ت في��ه 
لمح��ة عامة حول دور جمعية البحرين للس��كري 
ف��ي الحد م��ن مع��دالت انتش��ار الس��منة بين 
جميع الفئات العمرية واألنش��طة والبرامج التي 

قامت الجمعية بتفعيلها للقضاء على الس��منة 
بالتعاون والتنسيق المش��ترك مع وزارة الصحة 

والجهات ذات العالقة.
وأتب��ع ذلك اس��تعراض من قبل خب��راء منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، تطرق��وا خالل��ه إل��ى اآللية 
الت��ي س��يتم من خالله��ا تطبيق خطة تس��ريع 
وتيرة وقف الس��منة في مملكة البحرين، والمدة 

الزمنية المؤمل استكمالها فيها. 
وأوضحت ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية في 
مملك��ة البحري��ن تس��نيم عطاط��رة أن اختي��ار 
البحري��ن كنم��وذج لبرنامج قوي بقي��ادة نوعية 
تع��زز وتدع��م الش��راكة متع��ددة القطاع��ات 
وااللتزام السياس��ي والدع��م الالمحدود على كل 
المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع، منوهًة 
بأن وج��ود المكت��ب القطري لمنظم��ة الصحة 
العالمية ف��ي المملكة يعزز توثيق ونش��ر هذه 
التجارب بأدوات ومنهجي��ة مرتكزه على معايير 

علمية .
وأشاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات 
والجه��ود الت��ي بذلته��ا مملكة البحري��ن للحد 
من انتش��ار األمراض غير السارية والقضاء على 
الس��منة، وأثنوا بش��كل كبير على الدعم الكبير 
الت��ي تحظى به وزارة الصحة من حكومة مملكة 
البحري��ن وما توليه من اهتم��ام ورعاية للصحة 
العام��ة للمواطنين والمقيمين، حيث أكدوا على 

أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
وقد اختتم��ت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات 
القادمة للبدء في تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف 

السمنة.

 وفاء الشربتي: البحرين سجلت 
منجزات كبيرة لحماية مواطنيها من »اإليدز«

أك��دت مدي��ر إدارة تعزي��ز الصح��ة 
ب��وزارة الصح��ة وفاء الش��ربتي، أن 
البحري��ن س��جلت منجزات  مملك��ة 
عدي��دة ف��ي الفت��رة الماضية حول 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��بة 
بع��د أن عمل��ت عل��ى مكافحة هذا 
المرض والحرص على حماية الجيل 

الحالي والقادم من هذا المرض.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تضافتها في 
برنامج »صباح الخير يا بحرين« عبر 
إذاعة البحرين، للحديث عن مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة ال��ذي س��يقام بمملكة 
البحرين تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر 2022 .
وقالت الشربتي، إن مؤتمر البحرين 
الدول��ي لنقص المناعة المكتس��بة 
يعزز من مكانة مملكة البحرين في 
مواصل��ة ازدهار الجان��ب الطبي في 
ظ��ل الرعاي��ة التي يحظ��ى بها هذا 
القط��اع اله��ام من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى
المعظ��م  الب��الد  مل��ك  آل خليف��ة 
واهتمام ومس��اندة صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
سيش��هد  المؤتم��ر  أن  وأوضح��ت 

مشاركة كوكبة من العلماء والخبراء 
ف��ي مج��ال »اإلي��دز« مم��ا يس��هم 
ف��ي تحقي��ق العديد م��ن األهداف 
س��يتناول  المؤتم��ر  أن  خصوص��ًا 
العديد من المحاور حول الوقاية من 
المرض وتش��خيصه والمس��تجدات 
الطبية العالمي��ة إضافة إلى العالج 
وتقديم الرعاية الصحية للمصابين 
واألمراض المصاحبة للمرض، مبينة 
إل��ى أن الحديث س��يتناول أيضًا عن 
المستهدفة  الخاصة  الفئات  بعض 

مثل األطفال والحوامل.
وأش��ارت إل��ى أن المؤتمر س��يجمع 
خب��راء عالميي��ن ف��ي ه��ذا المجال 
مما سيس��هم ف��ي تب��ادل الخبرات 
ف��ي كل المجاالت التي س��تنعكس 

على تقديم خدم��ة أفضل للمرضى 
س��واء في مملك��ة البحري��ن أو دول 
العال��م خاص��ة أن تجمع ه��ذا الكم 
الهائ��ل من الخبراء تحت قبة واحدة 
في مملكة البحرين س��وف يس��اعد 
في تعزي��ز جهود مملك��ة البحرين 
ف��ي مكافحة مرض نق��ص المناعة 

المكتسبة.
وقال��ت »إن مملك��ة البحرين تحمل 
الريادة في الكثير من الجوانب ومنها 
الجانب الطبي وكان فيروس كورونا 
أب��رز األمثل��ة ف��ي تص��دي البحرين 
وتقديم الرعاي��ة الطبية للمواطنين 
والمقيمين، حيث سيس��اهم مؤتمر 
البحري��ن لم��رض نق��ص المناع��ة 
المكتس��بة في تحقي��ق العديد من 
مس��توى  عل��ى  العلمي��ة  األه��داف 
المملكة ودول العالم ويس��اهم في 

تعزيز البحرين في هذا المجال«.
وأضاف��ت »إن ح��رص وتنظيم هذه 
المؤتمرات تصب في صالح وسالمة 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  وصح��ة 
وأيض��ًا عل��ى صح��ة اإلنس��ان ف��ي 
جميع العالم، وسوف نستثمر وجود 
الخبراء العالميين م��ن أجل تحقيق 
كاف��ة األهداف المرجوة«. وأش��ادت 
بجه��ود اللجنة المنظم��ة للمؤتمر 
في ب��ذل الجهود للوصول إلى كامل 
الجاهزية عبر العم��ل الدؤوب الذي 

تقوم به منذ فترة طويلة.

د. وفاء الشربتي

 »خفر السواحل« تنقذ
عربيًا تعرض لوعكة على 
سفينة بالمياه اإلقليمية

اس��تجابت قيادة خفر الس��واحل بالتعاون مع اإلس��عاف الوطني 
لنداء اس��تغاثة تلقاه ب��رج المراقبة المالحي��ة بميناء خليفة بن 
سلمان من إحدى السفن بالمياه اإلقليمية وتم تحويله إلى مركز 
العملي��ات البحرية بالقيادة، حيث تمكنت من إنقاذ ش��خص من 

جنسية عربية إثر تعرضه لوعكة صحية على متن السفينة.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل بأنها اس��تجابت على الفور لنداء 
االس��تغاثة وقامت بتحريك الدوريات البحرية يرافقها طاقم من 
اإلس��عاف الوطني إلى موقع السفينة في المنطقة البحرية شمال 
ش��رق البحرين ، حيث ت��م تقديم الخدمات اإلس��عافية للمذكور 
لضمان س��المته واس��تقرار حالته الصحية، ونقله بعد ذلك إلى 
قي��ادة خفر الس��واحل ومن ثم إلى المستش��فى لتلق��ي العالج 

الالزم.

 »األشغال«: انتهاء مشروع 
شبكة تصريف األمطار بالعكر

أعلنت وزارة األشغال عن انتهائها من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار في منطقة العكر، والذي يأتي ضمن 
جه��ود الوزارة لتنفيذ المش��اريع الحيوية التي ته��م المواطنين 
والمقيمين وتس��هم في توفير بيئة صحية س��ليم وتعالج مواقع 
تجمع مياه األمطار. وأكدت الوزارة أن المش��روع يأتي اس��تمرارا 
للجهود ف��ي تنفيذ برنامج الحكومة في تطوي��ر البنية التحتية، 
ويهدف هذا المش��روع إلى ربط هورة س��ند اإلس��كاني بش��بكة 
تصري��ف مياه األمط��ار في منطق��ة العكر والذي سيس��اهم في 
الحد من مش��كلة تجمعات مياه األمطار في المنطقة المذكورة. 
وأش��ارت الوزارة أنها حريصة على تطوير كف��اءة البنية التحتية 
وذلك بناء على توجيهات ورؤية الحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
بما يتناس��ب والتوس��ع العمراني واالس��تثماري الذي تش��هده 
المملكة من أجل الوصول للبنية التحتية المنش��ودة المتوافقة 
م��ع المعايير العالمية ذات الج��ودة العالية. وتعمل الوزارة على 
وضع الحلول االس��تراتيجية والمس��تدامة لتصريف مياه األمطار 
بما يس��هم في تطوير البنية التحتية واس��تدامتها وذلك ضمن 
إط��ار الحرص على مصال��ح المواطنين والمقيمي��ن وتقديم كل 
ما من ش��أنه الخير والنماء للوطن. الجدير بالذكر ان المش��روع 
تضمن تمديد خط��وط تصريف مياه االمطار والتي يبلغ إجمالي 
طوله��ا 1326 مترًا، إضافة إلى أنه تم إنش��اء 18 غرفة تفتيش 
لعدد 17 نقط��ة تجميع مياه األمطار . الجدي��ر بالذكر أنه تمت 
ترس��ية المش��روع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 

شركة يوكو للهندسة بقيمة 293.609 دينار.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/14/watan-20220814.pdf?1660457809
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/1020592
https://alwatannews.net/article/1020591
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزيرة الصحة: دعم برامج التدريب 
والتطوير المعززة للعنصر البشري

أك��دت وزي��رة الصح��ة د. جليلة الس��يد، أهمية 
دع��م برامج التدري��ب والتطوير الت��ي تنعكس 
على تعزيز العنصر البش��ري ورف��ده بالمهارات 
والقدرات الالزمة، كونه يعّد الركيزة األساس��ية 
للتطور المؤسسي، وذلك بما يسهم في تحسين 

أداء العمل الحكومي وجودته.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها، كمال جمال من وزارة 
الصح��ة، ضمن برنامج إع��داد القيادات الجديدة 
»ك��وادر« ال��ذي ُيقّدم��ه معه��د اإلدارة العامة 
»بيبا«، حيث أشادت الوزيرة بجهود معهد اإلدارة 
العاّم��ة »بيبا« في تعزيز فعالي��ة وكفاءة األداء 
الحكومي، ودوره في التطوير المستمر لمستوى 
أداء العناص��ر البش��رية وإدارة الموارد من خالل 
إطالق حزمة برامج ومشروعات لتدريب القيادات 
الحكومي��ة وتطوي��ر القادة بالقط��اع العام بما 
يسهم في تحقيق أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين 
المشاركين فيه من وضع استراتيجيات ومبادرات 
تهدف إل��ى تحس��ين العمل وتطوي��ر الخدمات 
المقدم��ة ضمن منظوم��ة العمل المؤسس��ي، 

وبما ُيحّقق أهداف التنمية المستدامة.
وتقّدم��ت الوزيرة بالش��كر والتقدي��ر إلى فريق 
عمل المش��روع على جهودهم وعملهم الدؤوب 
من خ��الل التعاون بروح الفريق الواحد في وضع 
والتوصيات  واألهداف  والخطط  االس��تراتيجيات 
التي ُتس��هم في إعادة هندس��ة عمليات خدمة 
فس��ح الم��واد الغذائي��ة المس��توردة وتطوي��ر 

إجراءاتها بما يصب في صالح الجميع.
وخ��الل اللق��اء، أوضح كم��ال جمال أن مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 
المس��توردة« يأت��ي ضم��ن متطلب��ات اجتي��از 

برنامج إع��داد القيادات »كوادر«، والذي يتم من 
خالله تشجيع المشاركين على تقديم مشروعات 
تهدف إلى إعادة هندس��ة خدمة حكومية، مبّينًا 
بأن��ه وضمن فري��ق العمل الذي ض��ّم عددًا من 
منتس��بي مختلف الجهات الحكومية المشاركين 
بالبرنامج، تّم تقديم هذا المش��روع، الذي يؤّكد 
أهمية تأمين درج��ات عالية من األمان والجودة 
لألغذية حفاظًا على س��المة المنتجات الغذائية 
وصحة المس��تهلكين عبر دورة إجراءات س��هلة 

وميّسرة ومختصرة.
وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق، رّكز فريق عمل 
المش��روع ضمن برنام��ج »كوادر« عل��ى تطوير 
إجراءات خدمة فسح المواد الغذائية المستوردة، 
حيث تّم اس��تعراض اآللي��ة الحالية المّتبعة في 

تقدي��م الطل��ب إل��ى جان��ب اآللي��ة المقترحة، 
المش��روع  تنفي��ذ  إيجابي��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
وانعكاس��اته على تيس��ير اإلج��راءات من خالل 
س��رعة التنفي��ذ ودقته، وبما ُيس��هم في توفير 
الجهد والوقت وتحقيق الريادة والجودة والتمّيز 
ف��ي األداء المؤسس��ي ضمن بيئة تتماش��ى مع 

القوانين واألنظمة واللوائح المعتمدة.
يذك��ر أن فري��ق المش��روع يضم كل م��ن كمال 
جمال وعبداإلله حميد من وزارة األشغال، وسارة 
عص��ام م��ن هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
وعائش��ة محم��د م��ن مرك��ز ناص��ر للتأهي��ل 
والتدريب المهني؛ والذين اس��تعرضوا مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 

المستوردة«.

 البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق
خطة »الصحة العالمية« لوقف السمنة

في إطار اختيار مملك��ة البحرين ضمن 25 دولة 
م��ن دول العال��م واألولى خليجي��ًا لتطبيق خطة 
منظم��ة الصح��ة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف 
السمنة، تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة والنهج 
ال��ذي س��يتم اتباع��ه لتحقي��ق ذلك بالتنس��يق 
م��ع ممثلي��ن م��ن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة 
بمس��توياتها الثالثة: المقر الرئيسي للمنظمة 
ف��ي جني��ف والمقر اإلقليمي لش��رق المتوس��ط 

والمكتب الُقطري في مملكة البحرين.
وترأست الوكيل المس��اعد للصحة العامة مريم 
الهاج��ري، فري��ق مملكة البحرين ف��ي االجتماع 
الذي تم عقده عن بعد، وألقت كلمة أعربت فيها 
عن ترحيب مملكة البحرين باختيارها ضمن 25 
دول��ة م��ن دول العال��م لتطبيق خط��ة منظمة 
الصحة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف الس��منة، 
األم��ر ال��ذي يعكس اهتم��ام الحكوم��ة بتعزيز 
صحة المواطنين والمقيمين على حد س��واء، من 
خالل تطوير السياسات التي من شأنها الحد من 
عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير الس��ارية 

وأهمها السمنة.
وتخلل االجتماع تقديم عرض من رئيس قس��م 
التغذية ح��ول برنامج البحري��ن التغذوي بثينة 
عجالن، استعرضت فيه االستراتيجيات والخطط 
الت��ي اتبعتها المملك��ة للقضاء على الس��منة 
والتش��ريعات والقواني��ن الت��ي ص��درت لدع��م 

تطبيقها.
كما قدمت استش��ارية الغدد الصم��اء وامراض 
الس��كر وعض��و اللجن��ة الوطنية لألم��راض غير 
الس��ارية وعض��و مجلس إدارة جمعية الس��كري 

البحريني��ة دالل الرميح��ي عرض��ًا قدم��ت في��ه 
لمح��ة عامة حول دور جمعية البحرين للس��كري 
ف��ي الحد م��ن مع��دالت انتش��ار الس��منة بين 
جميع الفئات العمرية واألنش��طة والبرامج التي 

قامت الجمعية بتفعيلها للقضاء على الس��منة 
بالتعاون والتنسيق المش��ترك مع وزارة الصحة 

والجهات ذات العالقة.
وأتب��ع ذلك اس��تعراض من قبل خب��راء منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، تطرق��وا خالل��ه إل��ى اآللية 
الت��ي س��يتم من خالله��ا تطبيق خطة تس��ريع 
وتيرة وقف الس��منة في مملكة البحرين، والمدة 

الزمنية المؤمل استكمالها فيها. 
وأوضحت ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية في 
مملك��ة البحري��ن تس��نيم عطاط��رة أن اختي��ار 
البحري��ن كنم��وذج لبرنامج قوي بقي��ادة نوعية 
تع��زز وتدع��م الش��راكة متع��ددة القطاع��ات 
وااللتزام السياس��ي والدع��م الالمحدود على كل 
المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع، منوهًة 
بأن وج��ود المكت��ب القطري لمنظم��ة الصحة 
العالمية ف��ي المملكة يعزز توثيق ونش��ر هذه 
التجارب بأدوات ومنهجي��ة مرتكزه على معايير 

علمية .
وأشاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات 
والجه��ود الت��ي بذلته��ا مملكة البحري��ن للحد 
من انتش��ار األمراض غير السارية والقضاء على 
الس��منة، وأثنوا بش��كل كبير على الدعم الكبير 
الت��ي تحظى به وزارة الصحة من حكومة مملكة 
البحري��ن وما توليه من اهتم��ام ورعاية للصحة 
العام��ة للمواطنين والمقيمين، حيث أكدوا على 

أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
وقد اختتم��ت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات 
القادمة للبدء في تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف 

السمنة.

 وفاء الشربتي: البحرين سجلت 
منجزات كبيرة لحماية مواطنيها من »اإليدز«

أك��دت مدي��ر إدارة تعزي��ز الصح��ة 
ب��وزارة الصح��ة وفاء الش��ربتي، أن 
البحري��ن س��جلت منجزات  مملك��ة 
عدي��دة ف��ي الفت��رة الماضية حول 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��بة 
بع��د أن عمل��ت عل��ى مكافحة هذا 
المرض والحرص على حماية الجيل 

الحالي والقادم من هذا المرض.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تضافتها في 
برنامج »صباح الخير يا بحرين« عبر 
إذاعة البحرين، للحديث عن مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة ال��ذي س��يقام بمملكة 
البحرين تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر 2022 .
وقالت الشربتي، إن مؤتمر البحرين 
الدول��ي لنقص المناعة المكتس��بة 
يعزز من مكانة مملكة البحرين في 
مواصل��ة ازدهار الجان��ب الطبي في 
ظ��ل الرعاي��ة التي يحظ��ى بها هذا 
القط��اع اله��ام من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى
المعظ��م  الب��الد  مل��ك  آل خليف��ة 
واهتمام ومس��اندة صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
سيش��هد  المؤتم��ر  أن  وأوضح��ت 

مشاركة كوكبة من العلماء والخبراء 
ف��ي مج��ال »اإلي��دز« مم��ا يس��هم 
ف��ي تحقي��ق العديد م��ن األهداف 
س��يتناول  المؤتم��ر  أن  خصوص��ًا 
العديد من المحاور حول الوقاية من 
المرض وتش��خيصه والمس��تجدات 
الطبية العالمي��ة إضافة إلى العالج 
وتقديم الرعاية الصحية للمصابين 
واألمراض المصاحبة للمرض، مبينة 
إل��ى أن الحديث س��يتناول أيضًا عن 
المستهدفة  الخاصة  الفئات  بعض 

مثل األطفال والحوامل.
وأش��ارت إل��ى أن المؤتمر س��يجمع 
خب��راء عالميي��ن ف��ي ه��ذا المجال 
مما سيس��هم ف��ي تب��ادل الخبرات 
ف��ي كل المجاالت التي س��تنعكس 

على تقديم خدم��ة أفضل للمرضى 
س��واء في مملك��ة البحري��ن أو دول 
العال��م خاص��ة أن تجمع ه��ذا الكم 
الهائ��ل من الخبراء تحت قبة واحدة 
في مملكة البحرين س��وف يس��اعد 
في تعزي��ز جهود مملك��ة البحرين 
ف��ي مكافحة مرض نق��ص المناعة 

المكتسبة.
وقال��ت »إن مملك��ة البحرين تحمل 
الريادة في الكثير من الجوانب ومنها 
الجانب الطبي وكان فيروس كورونا 
أب��رز األمثل��ة ف��ي تص��دي البحرين 
وتقديم الرعاي��ة الطبية للمواطنين 
والمقيمين، حيث سيس��اهم مؤتمر 
البحري��ن لم��رض نق��ص المناع��ة 
المكتس��بة في تحقي��ق العديد من 
مس��توى  عل��ى  العلمي��ة  األه��داف 
المملكة ودول العالم ويس��اهم في 

تعزيز البحرين في هذا المجال«.
وأضاف��ت »إن ح��رص وتنظيم هذه 
المؤتمرات تصب في صالح وسالمة 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  وصح��ة 
وأيض��ًا عل��ى صح��ة اإلنس��ان ف��ي 
جميع العالم، وسوف نستثمر وجود 
الخبراء العالميين م��ن أجل تحقيق 
كاف��ة األهداف المرجوة«. وأش��ادت 
بجه��ود اللجنة المنظم��ة للمؤتمر 
في ب��ذل الجهود للوصول إلى كامل 
الجاهزية عبر العم��ل الدؤوب الذي 

تقوم به منذ فترة طويلة.

د. وفاء الشربتي

 »خفر السواحل« تنقذ
عربيًا تعرض لوعكة على 
سفينة بالمياه اإلقليمية

اس��تجابت قيادة خفر الس��واحل بالتعاون مع اإلس��عاف الوطني 
لنداء اس��تغاثة تلقاه ب��رج المراقبة المالحي��ة بميناء خليفة بن 
سلمان من إحدى السفن بالمياه اإلقليمية وتم تحويله إلى مركز 
العملي��ات البحرية بالقيادة، حيث تمكنت من إنقاذ ش��خص من 

جنسية عربية إثر تعرضه لوعكة صحية على متن السفينة.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل بأنها اس��تجابت على الفور لنداء 
االس��تغاثة وقامت بتحريك الدوريات البحرية يرافقها طاقم من 
اإلس��عاف الوطني إلى موقع السفينة في المنطقة البحرية شمال 
ش��رق البحرين ، حيث ت��م تقديم الخدمات اإلس��عافية للمذكور 
لضمان س��المته واس��تقرار حالته الصحية، ونقله بعد ذلك إلى 
قي��ادة خفر الس��واحل ومن ثم إلى المستش��فى لتلق��ي العالج 

الالزم.

 »األشغال«: انتهاء مشروع 
شبكة تصريف األمطار بالعكر

أعلنت وزارة األشغال عن انتهائها من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار في منطقة العكر، والذي يأتي ضمن 
جه��ود الوزارة لتنفيذ المش��اريع الحيوية التي ته��م المواطنين 
والمقيمين وتس��هم في توفير بيئة صحية س��ليم وتعالج مواقع 
تجمع مياه األمطار. وأكدت الوزارة أن المش��روع يأتي اس��تمرارا 
للجهود ف��ي تنفيذ برنامج الحكومة في تطوي��ر البنية التحتية، 
ويهدف هذا المش��روع إلى ربط هورة س��ند اإلس��كاني بش��بكة 
تصري��ف مياه األمط��ار في منطق��ة العكر والذي سيس��اهم في 
الحد من مش��كلة تجمعات مياه األمطار في المنطقة المذكورة. 
وأش��ارت الوزارة أنها حريصة على تطوير كف��اءة البنية التحتية 
وذلك بناء على توجيهات ورؤية الحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
بما يتناس��ب والتوس��ع العمراني واالس��تثماري الذي تش��هده 
المملكة من أجل الوصول للبنية التحتية المنش��ودة المتوافقة 
م��ع المعايير العالمية ذات الج��ودة العالية. وتعمل الوزارة على 
وضع الحلول االس��تراتيجية والمس��تدامة لتصريف مياه األمطار 
بما يس��هم في تطوير البنية التحتية واس��تدامتها وذلك ضمن 
إط��ار الحرص على مصال��ح المواطنين والمقيمي��ن وتقديم كل 
ما من ش��أنه الخير والنماء للوطن. الجدير بالذكر ان المش��روع 
تضمن تمديد خط��وط تصريف مياه االمطار والتي يبلغ إجمالي 
طوله��ا 1326 مترًا، إضافة إلى أنه تم إنش��اء 18 غرفة تفتيش 
لعدد 17 نقط��ة تجميع مياه األمطار . الجدي��ر بالذكر أنه تمت 
ترس��ية المش��روع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 

شركة يوكو للهندسة بقيمة 293.609 دينار.
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 وزيرة الصحة: دعم برامج التدريب 
والتطوير المعززة للعنصر البشري

أك��دت وزي��رة الصح��ة د. جليلة الس��يد، أهمية 
دع��م برامج التدري��ب والتطوير الت��ي تنعكس 
على تعزيز العنصر البش��ري ورف��ده بالمهارات 
والقدرات الالزمة، كونه يعّد الركيزة األساس��ية 
للتطور المؤسسي، وذلك بما يسهم في تحسين 

أداء العمل الحكومي وجودته.
جاء ذلك خالل اس��تقبالها، كمال جمال من وزارة 
الصح��ة، ضمن برنامج إع��داد القيادات الجديدة 
»ك��وادر« ال��ذي ُيقّدم��ه معه��د اإلدارة العامة 
»بيبا«، حيث أشادت الوزيرة بجهود معهد اإلدارة 
العاّم��ة »بيبا« في تعزيز فعالي��ة وكفاءة األداء 
الحكومي، ودوره في التطوير المستمر لمستوى 
أداء العناص��ر البش��رية وإدارة الموارد من خالل 
إطالق حزمة برامج ومشروعات لتدريب القيادات 
الحكومي��ة وتطوي��ر القادة بالقط��اع العام بما 
يسهم في تحقيق أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين 
المشاركين فيه من وضع استراتيجيات ومبادرات 
تهدف إل��ى تحس��ين العمل وتطوي��ر الخدمات 
المقدم��ة ضمن منظوم��ة العمل المؤسس��ي، 

وبما ُيحّقق أهداف التنمية المستدامة.
وتقّدم��ت الوزيرة بالش��كر والتقدي��ر إلى فريق 
عمل المش��روع على جهودهم وعملهم الدؤوب 
من خ��الل التعاون بروح الفريق الواحد في وضع 
والتوصيات  واألهداف  والخطط  االس��تراتيجيات 
التي ُتس��هم في إعادة هندس��ة عمليات خدمة 
فس��ح الم��واد الغذائي��ة المس��توردة وتطوي��ر 

إجراءاتها بما يصب في صالح الجميع.
وخ��الل اللق��اء، أوضح كم��ال جمال أن مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 
المس��توردة« يأت��ي ضم��ن متطلب��ات اجتي��از 

برنامج إع��داد القيادات »كوادر«، والذي يتم من 
خالله تشجيع المشاركين على تقديم مشروعات 
تهدف إلى إعادة هندس��ة خدمة حكومية، مبّينًا 
بأن��ه وضمن فري��ق العمل الذي ض��ّم عددًا من 
منتس��بي مختلف الجهات الحكومية المشاركين 
بالبرنامج، تّم تقديم هذا المش��روع، الذي يؤّكد 
أهمية تأمين درج��ات عالية من األمان والجودة 
لألغذية حفاظًا على س��المة المنتجات الغذائية 
وصحة المس��تهلكين عبر دورة إجراءات س��هلة 

وميّسرة ومختصرة.
وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق، رّكز فريق عمل 
المش��روع ضمن برنام��ج »كوادر« عل��ى تطوير 
إجراءات خدمة فسح المواد الغذائية المستوردة، 
حيث تّم اس��تعراض اآللي��ة الحالية المّتبعة في 

تقدي��م الطل��ب إل��ى جان��ب اآللي��ة المقترحة، 
المش��روع  تنفي��ذ  إيجابي��ات  إل��ى  باإلضاف��ة 
وانعكاس��اته على تيس��ير اإلج��راءات من خالل 
س��رعة التنفي��ذ ودقته، وبما ُيس��هم في توفير 
الجهد والوقت وتحقيق الريادة والجودة والتمّيز 
ف��ي األداء المؤسس��ي ضمن بيئة تتماش��ى مع 

القوانين واألنظمة واللوائح المعتمدة.
يذك��ر أن فري��ق المش��روع يضم كل م��ن كمال 
جمال وعبداإلله حميد من وزارة األشغال، وسارة 
عص��ام م��ن هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
وعائش��ة محم��د م��ن مرك��ز ناص��ر للتأهي��ل 
والتدريب المهني؛ والذين اس��تعرضوا مش��روع 
»تطوير إجراءات خدمة فس��ح الم��واد الغذائية 

المستوردة«.

 البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق
خطة »الصحة العالمية« لوقف السمنة

في إطار اختيار مملك��ة البحرين ضمن 25 دولة 
م��ن دول العال��م واألولى خليجي��ًا لتطبيق خطة 
منظم��ة الصح��ة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف 
السمنة، تم عقد اجتماع لمناقشة الخطة والنهج 
ال��ذي س��يتم اتباع��ه لتحقي��ق ذلك بالتنس��يق 
م��ع ممثلي��ن م��ن منظم��ة الصح��ة العالمي��ة 
بمس��توياتها الثالثة: المقر الرئيسي للمنظمة 
ف��ي جني��ف والمقر اإلقليمي لش��رق المتوس��ط 

والمكتب الُقطري في مملكة البحرين.
وترأست الوكيل المس��اعد للصحة العامة مريم 
الهاج��ري، فري��ق مملكة البحرين ف��ي االجتماع 
الذي تم عقده عن بعد، وألقت كلمة أعربت فيها 
عن ترحيب مملكة البحرين باختيارها ضمن 25 
دول��ة م��ن دول العال��م لتطبيق خط��ة منظمة 
الصحة العالمية لتس��ريع وتيرة وقف الس��منة، 
األم��ر ال��ذي يعكس اهتم��ام الحكوم��ة بتعزيز 
صحة المواطنين والمقيمين على حد س��واء، من 
خالل تطوير السياسات التي من شأنها الحد من 
عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير الس��ارية 

وأهمها السمنة.
وتخلل االجتماع تقديم عرض من رئيس قس��م 
التغذية ح��ول برنامج البحري��ن التغذوي بثينة 
عجالن، استعرضت فيه االستراتيجيات والخطط 
الت��ي اتبعتها المملك��ة للقضاء على الس��منة 
والتش��ريعات والقواني��ن الت��ي ص��درت لدع��م 

تطبيقها.
كما قدمت استش��ارية الغدد الصم��اء وامراض 
الس��كر وعض��و اللجن��ة الوطنية لألم��راض غير 
الس��ارية وعض��و مجلس إدارة جمعية الس��كري 

البحريني��ة دالل الرميح��ي عرض��ًا قدم��ت في��ه 
لمح��ة عامة حول دور جمعية البحرين للس��كري 
ف��ي الحد م��ن مع��دالت انتش��ار الس��منة بين 
جميع الفئات العمرية واألنش��طة والبرامج التي 

قامت الجمعية بتفعيلها للقضاء على الس��منة 
بالتعاون والتنسيق المش��ترك مع وزارة الصحة 

والجهات ذات العالقة.
وأتب��ع ذلك اس��تعراض من قبل خب��راء منظمة 
الصح��ة العالمي��ة، تطرق��وا خالل��ه إل��ى اآللية 
الت��ي س��يتم من خالله��ا تطبيق خطة تس��ريع 
وتيرة وقف الس��منة في مملكة البحرين، والمدة 

الزمنية المؤمل استكمالها فيها. 
وأوضحت ممثل��ة منظمة الصح��ة العالمية في 
مملك��ة البحري��ن تس��نيم عطاط��رة أن اختي��ار 
البحري��ن كنم��وذج لبرنامج قوي بقي��ادة نوعية 
تع��زز وتدع��م الش��راكة متع��ددة القطاع��ات 
وااللتزام السياس��ي والدع��م الالمحدود على كل 
المستويات نحو صحه للجميع وبالجميع، منوهًة 
بأن وج��ود المكت��ب القطري لمنظم��ة الصحة 
العالمية ف��ي المملكة يعزز توثيق ونش��ر هذه 
التجارب بأدوات ومنهجي��ة مرتكزه على معايير 

علمية .
وأشاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات 
والجه��ود الت��ي بذلته��ا مملكة البحري��ن للحد 
من انتش��ار األمراض غير السارية والقضاء على 
الس��منة، وأثنوا بش��كل كبير على الدعم الكبير 
الت��ي تحظى به وزارة الصحة من حكومة مملكة 
البحري��ن وما توليه من اهتم��ام ورعاية للصحة 
العام��ة للمواطنين والمقيمين، حيث أكدوا على 

أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
وقد اختتم��ت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات 
القادمة للبدء في تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف 

السمنة.

 وفاء الشربتي: البحرين سجلت 
منجزات كبيرة لحماية مواطنيها من »اإليدز«

أك��دت مدي��ر إدارة تعزي��ز الصح��ة 
ب��وزارة الصح��ة وفاء الش��ربتي، أن 
البحري��ن س��جلت منجزات  مملك��ة 
عدي��دة ف��ي الفت��رة الماضية حول 
م��رض نق��ص المناعة المكتس��بة 
بع��د أن عمل��ت عل��ى مكافحة هذا 
المرض والحرص على حماية الجيل 

الحالي والقادم من هذا المرض.
ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تضافتها في 
برنامج »صباح الخير يا بحرين« عبر 
إذاعة البحرين، للحديث عن مؤتمر 
البحري��ن الدول��ي لنق��ص المناعة 
المكتس��بة ال��ذي س��يقام بمملكة 
البحرين تحت رعاية رئيس المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليفة يومي 

22 و23 سبتمبر 2022 .
وقالت الشربتي، إن مؤتمر البحرين 
الدول��ي لنقص المناعة المكتس��بة 
يعزز من مكانة مملكة البحرين في 
مواصل��ة ازدهار الجان��ب الطبي في 
ظ��ل الرعاي��ة التي يحظ��ى بها هذا 
القط��اع اله��ام من حض��رة صاحب 
 الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى
المعظ��م  الب��الد  مل��ك  آل خليف��ة 
واهتمام ومس��اندة صاحب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
سيش��هد  المؤتم��ر  أن  وأوضح��ت 

مشاركة كوكبة من العلماء والخبراء 
ف��ي مج��ال »اإلي��دز« مم��ا يس��هم 
ف��ي تحقي��ق العديد م��ن األهداف 
س��يتناول  المؤتم��ر  أن  خصوص��ًا 
العديد من المحاور حول الوقاية من 
المرض وتش��خيصه والمس��تجدات 
الطبية العالمي��ة إضافة إلى العالج 
وتقديم الرعاية الصحية للمصابين 
واألمراض المصاحبة للمرض، مبينة 
إل��ى أن الحديث س��يتناول أيضًا عن 
المستهدفة  الخاصة  الفئات  بعض 

مثل األطفال والحوامل.
وأش��ارت إل��ى أن المؤتمر س��يجمع 
خب��راء عالميي��ن ف��ي ه��ذا المجال 
مما سيس��هم ف��ي تب��ادل الخبرات 
ف��ي كل المجاالت التي س��تنعكس 

على تقديم خدم��ة أفضل للمرضى 
س��واء في مملك��ة البحري��ن أو دول 
العال��م خاص��ة أن تجمع ه��ذا الكم 
الهائ��ل من الخبراء تحت قبة واحدة 
في مملكة البحرين س��وف يس��اعد 
في تعزي��ز جهود مملك��ة البحرين 
ف��ي مكافحة مرض نق��ص المناعة 

المكتسبة.
وقال��ت »إن مملك��ة البحرين تحمل 
الريادة في الكثير من الجوانب ومنها 
الجانب الطبي وكان فيروس كورونا 
أب��رز األمثل��ة ف��ي تص��دي البحرين 
وتقديم الرعاي��ة الطبية للمواطنين 
والمقيمين، حيث سيس��اهم مؤتمر 
البحري��ن لم��رض نق��ص المناع��ة 
المكتس��بة في تحقي��ق العديد من 
مس��توى  عل��ى  العلمي��ة  األه��داف 
المملكة ودول العالم ويس��اهم في 

تعزيز البحرين في هذا المجال«.
وأضاف��ت »إن ح��رص وتنظيم هذه 
المؤتمرات تصب في صالح وسالمة 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  وصح��ة 
وأيض��ًا عل��ى صح��ة اإلنس��ان ف��ي 
جميع العالم، وسوف نستثمر وجود 
الخبراء العالميين م��ن أجل تحقيق 
كاف��ة األهداف المرجوة«. وأش��ادت 
بجه��ود اللجنة المنظم��ة للمؤتمر 
في ب��ذل الجهود للوصول إلى كامل 
الجاهزية عبر العم��ل الدؤوب الذي 

تقوم به منذ فترة طويلة.

د. وفاء الشربتي

 »خفر السواحل« تنقذ
عربيًا تعرض لوعكة على 
سفينة بالمياه اإلقليمية

اس��تجابت قيادة خفر الس��واحل بالتعاون مع اإلس��عاف الوطني 
لنداء اس��تغاثة تلقاه ب��رج المراقبة المالحي��ة بميناء خليفة بن 
سلمان من إحدى السفن بالمياه اإلقليمية وتم تحويله إلى مركز 
العملي��ات البحرية بالقيادة، حيث تمكنت من إنقاذ ش��خص من 

جنسية عربية إثر تعرضه لوعكة صحية على متن السفينة.
وأوضحت قيادة خفر الس��واحل بأنها اس��تجابت على الفور لنداء 
االس��تغاثة وقامت بتحريك الدوريات البحرية يرافقها طاقم من 
اإلس��عاف الوطني إلى موقع السفينة في المنطقة البحرية شمال 
ش��رق البحرين ، حيث ت��م تقديم الخدمات اإلس��عافية للمذكور 
لضمان س��المته واس��تقرار حالته الصحية، ونقله بعد ذلك إلى 
قي��ادة خفر الس��واحل ومن ثم إلى المستش��فى لتلق��ي العالج 

الالزم.

 »األشغال«: انتهاء مشروع 
شبكة تصريف األمطار بالعكر

أعلنت وزارة األشغال عن انتهائها من تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار في منطقة العكر، والذي يأتي ضمن 
جه��ود الوزارة لتنفيذ المش��اريع الحيوية التي ته��م المواطنين 
والمقيمين وتس��هم في توفير بيئة صحية س��ليم وتعالج مواقع 
تجمع مياه األمطار. وأكدت الوزارة أن المش��روع يأتي اس��تمرارا 
للجهود ف��ي تنفيذ برنامج الحكومة في تطوي��ر البنية التحتية، 
ويهدف هذا المش��روع إلى ربط هورة س��ند اإلس��كاني بش��بكة 
تصري��ف مياه األمط��ار في منطق��ة العكر والذي سيس��اهم في 
الحد من مش��كلة تجمعات مياه األمطار في المنطقة المذكورة. 
وأش��ارت الوزارة أنها حريصة على تطوير كف��اءة البنية التحتية 
وذلك بناء على توجيهات ورؤية الحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
بما يتناس��ب والتوس��ع العمراني واالس��تثماري الذي تش��هده 
المملكة من أجل الوصول للبنية التحتية المنش��ودة المتوافقة 
م��ع المعايير العالمية ذات الج��ودة العالية. وتعمل الوزارة على 
وضع الحلول االس��تراتيجية والمس��تدامة لتصريف مياه األمطار 
بما يس��هم في تطوير البنية التحتية واس��تدامتها وذلك ضمن 
إط��ار الحرص على مصال��ح المواطنين والمقيمي��ن وتقديم كل 
ما من ش��أنه الخير والنماء للوطن. الجدير بالذكر ان المش��روع 
تضمن تمديد خط��وط تصريف مياه االمطار والتي يبلغ إجمالي 
طوله��ا 1326 مترًا، إضافة إلى أنه تم إنش��اء 18 غرفة تفتيش 
لعدد 17 نقط��ة تجميع مياه األمطار . الجدي��ر بالذكر أنه تمت 
ترس��ية المش��روع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على 

شركة يوكو للهندسة بقيمة 293.609 دينار.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/14/watan-20220814.pdf?1660457809
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/1020643
https://alwatannews.net/article/1020562
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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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سمو الشيخ ناصر بن حمد
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ناصر بن حمد أشاد بالجهود اإلنسانية لجاللته

الشعب األفغاني يرفع أكف الدعاء للملك المعظم والبحرين
المنامة - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

أشـــاد ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بجهود عاهل البالد المعظم الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية صاحـــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، ومبادراته اإلنسانية المستمرة في 
مساعدة األشقاء واألصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون 
للمحتاجيـــن فـــي مختلف بقـــاع العالم، ضمن مســـاعي مملكة 
البحرين لترسيخ قيم التضامن الدولي، وانطالقًا من الروابط 
األخوية واإلنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم، مشيدًا 
ســـموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسســـة من الحكومة 

برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا سموه تشرف 
المؤسســـة بتنفيذ توجيهـــات جاللة الملك المعظـــم. جاء ذلك 
بمناسبة زيارة وفد من المؤسسة للعاصمة األفغانية؛ لتوصيل 
مســـاعدات إنســـانية للمتضرريـــن مـــن الزلـــزال الـــذي ضـــرب 
أفغانســـتان. وتقدم األهالي بالشكر والتقدير الى جاللة الملك 
المعظـــم على دعمـــه وعطائه اإلنســـاني، رافعين أكـــف الدعاء 
الـــى هللا عزوجل أن يجزي جاللته على ذلك خير الجزاء وأن 

)٠٤(يحفظ مملكة البحرين.

بالرغـــم مـــن صـــدور قانـــون رقم 34 لســـنة 2018 بشـــأن الصحـــة العامة 
قبل 4 ســـنوات وقانون رقم 10 لســـنة 2019 بشـــأن النظافة العامة في 
األماكن العامة قبل 3 ســـنوات والذي نـــص على معاقبة من يقوم برمي 
أو تـــرك النفايات في غير األماكـــن المخصصة لها وفرض غرامات مالية 
ال تقـــل عـــن 50 دينـــارا وال تزيد عـــن 300 دينار على تـــارك النفايات في 
الشـــوارع العامة واألســـواق والميادين والشـــواطئ العامة، إال أن الكثير 
من الناس في العديد من مناطق المملكة تخالف القوانين وتقوم برمي 
فضـــالت األطعمـــة قرب حاويـــات القمامة بنية إطعـــام القطط والطيور 

والحيوانات األليفة.

300 دينار غرامة رمي األطعمة بالشوارع

)١٠(

24 صفحة - 220 فلسا

تقدم اآلن
بطلبك للترشح لنيل جائزة

درع البالد للمسؤولية االجتماعية للشركات
albilad-award.com/enroll

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Muharram 1444 1616 محرم
Aug 2022 1414 أغسطس

Year: 14السنة
No: 5052العدد
SUNاألحد

قالـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
الهيئـــة  إن  الجالهمـــة  مريـــم  )نهـــرا( 
وضعـــت خطة مع شـــركة عالميـــة للتتبع 
مـــن  لألدويـــة  اإللكترونـــي  والرصـــد 
بدايـــة خروجهـــا مـــن المصانـــع المنتجـــة 
لألدويـــة وقبـــل وصولهـــا إلـــى الجمـــارك 
واســـتالمها مـــن وكالء األدويـــة لحفظها 
وتخزينهـــا بالمخـــازن إلـــى أن تصـــل إلى 
الصيدليـــات، وحتـــى اســـتالمها مـــن قبل 
المرضـــى، وعمليـــة التتبـــع هدفهـــا النظر 
إلى المخزون.  وكانت “البالد” قد نظمت 
نـــدوة ناقـــش المتحدثـــون فيهـــا جهـــود 
اســـتدامة األدوية وأســـباب نقص وشـــح 
األدويـــة محليـــا وخليجيـــا وعالميـــا فـــي 

الصيدليات والمستشفيات. 
وأوضحـــت الجالهمـــة أن مشـــكلة نقص 
األدوية عالمية، وهناك مجموعة واســـعة 

من األسباب لنقص اإلمدادات، من أهمها 
حجـــم اإلنتـــاج العالمـــي وزيـــادة الطلـــب 
عالميـــا  المشـــكلة  تفاقمـــت  وقـــد  عليـــه، 

وليـــس فقط في منطقـــة الخليج العربي 
أثناء جائحة كورونا؛ بســـبب النقص في 
توفيـــر المـــواد الخـــام لتصنيـــع األدويـــة 

وإغـــالق بعـــض المصانـــع وتقليـــل كميـــة 
اإلنتـــاج ممـــا أدى إلى نقـــص التوريد 

للعالم.

المشاركون في ندوة “البالد”

“الزكاة والصدقات”: 12 
مشروًعا بحاجة للتبرعات 

المالية لمساعدة المعوزين

)١٢(
)٠٨ - ٠٩(

نقص األدوية عالمي و ”كورونا” أغلقت مصانع
خطة تتبع ورصد إلكترونية للمخزون... رئيسة “نهرا” بندوة ^:

حسن عبدالرسول

بلـــغ عـــدد المشـــروعات التابعة 
لصندوق الزكاة والصدقات 12 
مشروًعا تحت متابعة وإشراف 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  مـــن 
اإلســـالمية واألوقاف، وتحتاج 
المشروعات المتعددة بمختلف 
أنواعها وأهدافهـــا إلى تبرعات 
مالية ألجل تقديم المساعدات 
لســـد حاجة الفقراء والمعوزين 
من األسر المســـتحقة وتحقيق 
المرجـــوة، وســـتغلق  األهـــداف 
فـــي  التبرعـــات  جمـــع  أبـــواب 
تاريـــخ 31 ديســـمبر مـــن نهاية 

العام الجاري 2022.
وبلغ مجموع التبرعات المالية 
66 ألـــف دينار مـــن أصل المبلغ 
دينـــار  ألـــف   30 المطلـــوب 
لمشـــروع “أسهم التعفف”، وهو 

توفيـــر  علـــى  يقـــوم  مشـــروع 
فقيـــرة  ألســـر  المـــادي  الدعـــم 
ومحتاجـــة يمنعهـــا التعفف من 
بيـــان حاجتهـــا ومـــدى عوزهـــا 
دون  الظـــروف  حالـــت  وقـــد 
المباشـــرة  المســـاعدة  طلبهـــا 
مـــن بيت الـــزكاة، فيما تم جمع 
1100 دينـــار مـــن أصـــل المبلـــغ 
لمشـــروع  آالف   10 المطلـــوب 
يســـتهدف  الـــذي  “رحمـــة”، 
مـــن  الحاجـــة  ذوي  مســـاعدة 
مملكـــة  أرض  علـــى  المقيميـــن 
البحرين على اختالف أديانهم 
حجـــم  بلـــغ  بينمـــا  وأعراقهـــم، 
لمشـــروع  الماليـــة  التبرعـــات 
 1372.100 الغارميـــن”  “ســـهم 
المطلـــوب  المبلـــغ  أصـــل  مـــن 

)مليون دينار(.

حسن عبدالرسول
حسن عبدالرسول

local@albiladpress.com

األحد 14 أغسطس 2022 - 16 محرم 1444 - العدد 5052
06

بـــدأت وزارة الصحة في إرســـال الرســـائل النصية 
إلـــى أرقام الهواتف النقالة إلى األفراد المســـجلين 
ألخـــذ الجرعـــة األولى مـــن تطعيم جـــدري القردة 
الـــذي بـــدأت المملكـــة فـــي تطعيمه بمجمع ســـترة 
يومًيا من الســـاعة 8 صباًحا وحتى ولغاية الساعة 

3.30 مساء.
وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي األســـبوع الماضي إن 
الخطوة تأتي ضمن إجراءات استباقية واحترازية 
تتخذهـــا المملكة بناًء على المســـتجدات الصحية 
العالميـــة المرتبطة بجـــدري القردة وبما يتماشـــى 
مـــع سياســـات المملكة وتوصيـــات منظمة الصحة 
العالميـــة، مبينـــة أن الشـــحنات المقبلـــة للتطعيـــم 

ســـتخصص للذيـــن يرغبـــون فـــي أخـــذ التطعيـــم 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  اختيارًيـــا  المضـــاد 
بشـــكل مجانـــي، حيـــث تـــم فتح بـــاب التســـجيل 
المســـبق للتطعيـــم االختيـــاري لجـــدري القردة عن 
طريق التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكترونـــي التابع 
لـــوزارة الصحـــة أو االتصـــال إلـــى مركـــز االتصال 
444، ضمـــن اإلجـــراءات االســـتباقية واالحترازية 
للتصدي للفيروس، وأكـــدت الوزارة توافر كميات 
محدودة من التطعيم حالًيا مخصصة للفئات ذات 
األولوية حســـب البروتوكـــوالت الطبية المعتمدة، 
والتي تشمل العاملين الصحيين الذين يتعرضون 
القريبيـــن  والمخالطيـــن  عيناتهـــم  أو  للمصابيـــن 
مـــن ذوي الخطـــورة العاليـــة، الفتًة إلـــى أن جميع 

االســـتعدادات اللوجســـتية قائمة لتأمين سالســـل 
إمداد التطعيمات في ظّل الطلب العالمي عليها.

وأكـــدت وزارة الصحة في وقت ســـابق جهوزيتها 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  مســـتجدات  أي  مـــع  للتعامـــل 
حفاًظـــا علـــى الصحـــة العامـــة، إذ تم وضـــع خطة 
اســـتباقية طارئة تحّســـًبا ألي حالـــة إصابة وافدة 
بفيـــروس جدري القـــردة، وتضّمنـــت تفعيل آليات 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبّكـــر  الكشـــف 
الفيـــروس،  بهـــذا  الصحييـــن  العامليـــن  وتوعيـــة 
وآليـــة اإلبالغ عن الحاالت المشـــتبه بهـــا، وتطوير 
آليات التشـــخيص المختبري للحاالت المشتبه بها 
بالسرعة المطلوبة، ووضع خطط لمتابعة الحاالت 

وحصر المخالطين.

إرسال “مسجات” الجرعة األولى لتطعيم جدري القردة
لألفراد المسجلين ألخذ الجرعة األولى

الرسائل النصية التي أرسلتها وزارة الصحة للمسجلين ألخذ تطعيم جدري القردة

حسن عبدالرسول

المنامة - بنا

فـــي إطار اختيار مملكة البحريـــن ضمن 25 دولة من دول العالم 
واألولـــى خليجيا لتطبيق خطة منظمة الصحة العالمية لتســـريع 
وتيـــرة وقف الســـمنة، تم عقـــد اجتماع لمناقشـــة الخطة والنهج 
الذي سيتم اتباعه لتحقيق ذلك بالتنسيق مع ممثلين من منظمة 
الصحة العالمية بمســـتوياتها الثالثة: المقر الرئيس للمنظمة في 
جنيـــف والمقر اإلقليمي لشـــرق المتوســـط والمكتب الُقطري في 

مملكة البحرين.
وترأســـت الوكيل المســـاعد للصحة العامة مريـــم الهاجري فريق 
مملكـــة البحريـــن فـــي االجتماع الذي تـــم عقده عن بعـــد، وألقت 
كلمـــة مختصـــرة خالله أعربت فيها عن ترحيـــب مملكة البحرين 
باختيارهـــا ضمن 25 دولة مـــن دول العالم لتطبيق خطة منظمة 
الصحة العالمية لتســـريع وتيرة وقف السمنة، األمر الذي يعكس 
اهتمـــام حكومـــة مملكـــة البحريـــن بتعزيـــز صحـــة المواطنيـــن 
والمقيمين على حد سواء، من خالل تطوير السياسات التي من 
شـــأنها الحد من عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير السارية 

وأهمها السمنة.
وتخلـــل االجتمـــاع تقديم عـــرض من بثينة عجالن رئيس قســـم 
التغذيـــة عـــن برنامج البحريـــن التغذوي، اســـتعرضت من خالله 
االســـتراتيجيات والخطـــط التـــي اتبعتهـــا المملكـــة للقضاء على 

السمنة والتشريعات والقوانين التي صدرت لدعم تطبيقها.
كمـــا قدمـــت دالل الرميحي استشـــارية الغدد الصمـــاء وامراض 
الســـكر وعضـــو اللجنـــة الوطنية لألمـــراض غير الســـارية وعضو 
مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية عرضا قدمت فيه لمحة 
عامـــة عـــن دور جمعية البحرين للســـكري في الحـــد من معدالت 
انتشـــار الســـمنة بين جميع الفئـــات العمرية واألنشـــطة والبرامج 
التـــي قامـــت الجمعيـــة بتفعيلهـــا للقضاء علـــى الســـمنة بالتعاون 

والتنسيق المشترك مع وزارة الصحة والجهات ذات العالقة.
وتبـــع ذلك اســـتعراض من قبل خبـــراء منظمة الصحـــة العالمية، 
تطرقـــوا خاللـــه إلى اآللية التي ســـيتم من خاللهـــا تطبيق خطة 
تسريع وتيرة وقف الســـمنة في مملكة البحرين، والمدة الزمنية 
المؤمل اســـتكمالها فيهـــا. كما أوضحت تســـنيم عطاطرة، ممثلة 

منظمـــة الصحة العالمية في مملكة البحرين، أن اختيار البحرين 
كنمـــوذج لبرنامـــج قـــوي بقيـــادة نوعيـــة يعـــزز ويدعم الشـــراكة 
متعـــددة القطاعات وااللتزام السياســـي والدعم الالمحدود على 
كل المســـتويات نحـــو صحـــة للجميـــع وبالجميع، مشـــيرا إلى أن 
وجـــود المكتـــب القطري لمنظمـــة الصحـــة العالمية فـــي المملكة 
يعزز توثيق ونشر هذه التجارب بأدوات ومنهجية مرتكزة على 

معايير علمية.
وأشـــاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات والجهود التي 
بذلتهـــا مملكة البحرين للحد من انتشـــار األمراض غير الســـارية 
والقضاء على السمنة، وأثنوا بشكل كبير على الدعم الكبير التي 
تحظـــى به وزارة الصحة من حكومـــة مملكة البحرين وما توليه 
من اهتمام ورعاية للصحـــة العامة للمواطنين والمقيمين، حيث 

أكدوا  أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
واختتمت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات القادمة للبدء في 

تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف السمنة.

لتسريع وتيرة وقف السمنة

البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق خطة “الصحة العالمية” 

الوكيل المساعد للصحة العامة ترأست فريق البحرين في االجتماع

السنابس - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، أهميـــة دعم 
برامـــج التدريب والتطوير التي تنعكس على تعزيز 
العنصر البشري ورفده بالمهارات والقدرات الالزمة، 
كونـــه يعـــد الركيـــزة األســـاس للتطـــور المؤسســـي، 
وذلك بما يســـهم في تحسين أداء العمل الحكومي 

وجودته.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبالها كمال جمـــال من وزارة 
الصحـــة، ضمـــن برنامج إعـــداد القيـــادات الجديدة 

“كوادر” الذي ُيقدمه معهد اإلدارة العامة “بيبا”.
وأشـــادت الســـيد بجهود معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
في تعزيز فعالية وكفـــاءة األداء الحكومي، ودوره 
العناصـــر  أداء  لمســـتوى  المســـتمر  التطويـــر  فـــي 

البشـــرية وإدارة المـــوارد مـــن خالل إطـــالق حزمة 
برامج ومشـــروعات لتدريـــب القيـــادات الحكومية 
وتطوير القادة بالقطاع العام بما يسهم في تحقيق 
أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين المشـــاركين فيه من 
وضع اســـتراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تحسين 
العمـــل وتطويـــر الخدمات المقدمـــة ضمن منظومة 
العمـــل المؤسســـي، وبمـــا ُيحقـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
وتقدمت وزيرة الصحة بالشكر والتقدير إلى فريق 
عمـــل المشـــروع علـــى جهودهـــم وعملهـــم الدؤوب 
مـــن خالل التعـــاون بروح الفريـــق الواحد في وضع 
االســـتراتيجيات والخطط واألهـــداف والتوصيات 
التي ُتسهم في إعادة هندسة عمليات خدمة فسح 

المواد الغذائية المســـتوردة وتطويـــر إجراءاتها بما 
يصب في صالح الجميع.

وخـــالل اللقـــاء، أوضـــح كمـــال جمـــال أن مشـــروع 
“تطويـــر إجـــراءات خدمـــة فســـح المـــواد الغذائيـــة 
المســـتوردة” يأتـــي ضمن متطلبات اجتيـــاز برنامج 
إعـــداد القيـــادات “كـــوادر”، والـــذي يتـــم مـــن خالله 
تشـــجيع المشـــاركين على تقديم مشروعات تهدف 
إلى إعادة هندسة خدمة حكومية، مبينا أنه وضمن 
فريـــق العمـــل الذي ضم عددا من منتســـبي مختلف 
الجهات الحكومية المشاركين بالبرنامج، تم تقديم 
هـــذا المشـــروع، الـــذي يؤكـــد أهمية تأميـــن درجات 
عاليـــة مـــن األمـــان والجـــودة لألغذية حفاظـــًا على 
سالمة المنتجات الغذائية وصحة المستهلكين عبر 

دورة إجراءات سهلة وميسرة ومختصرة.
وأشـــار كمال إلى أنه ومن هـــذا المنطلق، ركز فريق 
عمـــل المشـــروع ضمن برنامج “كـــوادر” على تطوير 
إجراءات خدمة فســـح المواد الغذائية المستوردة، 
حيـــث تـــم اســـتعراض اآلليـــة الحاليـــة المتبعة في 
تقديم الطلب إلى جانب اآللية المقترحة، باإلضافة 
إلـــى إيجابيـــات تنفيذ المشـــروع وانعكاســـاته على 
تيســـير اإلجراءات من خالل سرعة التنفيذ ودقته، 
وبمـــا ُيســـهم في توفيـــر الجهـــد والوقـــت وتحقيق 

الريـــادة والجـــودة والتميـــز فـــي األداء المؤسســـي 
ضمن بيئة تتماشى مع القوانين واألنظمة واللوائح 

المعتمدة.
يذكر أن فريق المشـــروع يضـــم كال من كمال جمال 
وعبداإلله حميد من وزارة األشـــغال، وسارة عصام 
من هيئة جودة التعليم والتدريب، وعائشـــة محمد 
مـــن مركز ناصر للتأهيـــل والتدريب المهني؛ والذين 
اســـتعرضوا مشروع “تطوير إجراءات خدمة فسح 

المواد الغذائية المستوردة”.

مشيدة بدور “بيبا” في تعزيز كفاءة األداء... وزيرة الصحة:

دعم برامج التـدريب والتطويــر
وزيرة الصحة مستقبلة كمال جمال

المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
مســـابقة الرابح األكبر في صيف البحرين، 
ضمـــن اإلجـــراءات الرامية العتمـــاد عالي 

مدينة صحية.
جـــاء ذلـــك فـــي اللقـــاء الـــذي عقـــد عبـــر 
االتصال المرئي بالمســـؤولين من الجهات 
الرســـمية المشـــاركة و33 من المتســـابقين 

الجدد.
اإليجابيـــة  النتائـــج  أن  العصفـــور  وأكـــد 
ونجاحـــات النســـخ الخمـــس الســـابقة من 
قـــد أعطـــت زخمـــا كبيـــرا  الرابـــح األكبـــر 
للمتســـابقين  المشـــاركة ودافعـــا  للجهـــات 
 141( والقدامـــى  متســـابقا(   33( الجـــدد 
متســـابقا( للمشاركة في النسخة الجديدة، 
وأن كل ذلـــك قـــد تحقـــق بفضل الشـــراكة 

المجتمعية بين القطاعين العام والخاص؛ 
مـــن أجـــل مســـاعدة مصابـــي الســـمنة في 

التخلص منها.
وأضـــاف العصفور أن الهدف من مســـابقة 

الرابـــح األكبر لهذا العام هـــو تعزيز الحافز 
النفسي لمحاربة عوامل األخطار المسببة 
الســـكري  داء  مثـــل  المزمنـــة  لألمـــراض 
والفشـــل  والشـــرايين  القلـــب  وأمـــراض 

الكلـــوي كمضاعفـــات ممكـــن أن تنتـــج عن 
اإلصابـــة بالســـمنة، ولخلـــق أنمـــاط حيـــاة 
مطابقـــة لمعايير منظمـــة الصحة العالمية؛ 
ســـعيا لالرتقـــاء بمســـتوى الوعـــي الفردي 

والمجتمعي لمكافحة السمنة.
وذكـــر أن هذه النســـخة من الرابـــح األكبر 
األفـــكار  الســـتكمال  جديـــد  شـــكل  هـــي 
المطبقة في النســـخ الســـابقة مثل )الرابح 

األكبر يا وطن- من بيتك- لمكافحة السكر 
_صيف البحرين(، إذ اســـتمرت المسابقات 
ومنهجـــا  صحـــي  حيـــاة  أســـلوب  لتكـــون 
غذائيا ورياضيا متكامال يبعث على األمل 

لدى من يعانون السمنة.
وفـــي ختـــام اللقـــاء اســـتعرض عـــدد مـــن 
قصـــص  أبـــرز  الســـابقين  المشـــاركين 
التـــي  اإليجابيـــة  وتجاربهـــم  نجاحاتهـــم 
إلـــى  الصحـــي  ســـلوكهم  أنمـــاط  غيـــرت 
األفضـــل، فيمـــا عبر عـــدد من المشـــاركين 
الجدد من الرجال والنســـاء عن ســـعادتهم 
بالمشـــاركة في النســـخة السادســـة، حيث 
إنـــه مـــن المؤمـــل أن تشـــهد هذه النســـخة 

منافسة قوية بين المشاركين.

بمشاركة 33 متسابقاً جديداً... محافظ الشمالية:

تدشين النسخة السادسة للرابح األكبر بصيف البحرين لمكافحة السمنة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/505214022250.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://albiladpress.com/news/2022/5052/bahrain/770987.html
https://albiladpress.com/news/2022/5052/bahrain/771016.html
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
كليـــة  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
للدراســـات  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا 
اإلســـامية ماجـــد النعيمـــي بأنه 
مـــن المتوقع أن يتم اإلعان عن 
فتح بـــاب القبول بالكلية للطلبة 
الراغبيـــن في االلتحـــاق بها في 
الفترة المقبلة، حيث تعد الدفعة 
الجديـــدة هـــي الدفعـــة الرابعـــة 
التـــي تلتحق بالتخصصات التي 
توفرهـــا الكليـــة، والتـــي تشـــمل 
الشـــريعة اإلســـامية، والقضـــاء 
الشرعي، والصيرفة اإلسامية.

العـــام  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار 
سيشـــهد  الجديـــد  األكاديمـــي 
بـــدء تطبيق البرنامـــج التدريبي 
والـــذي  الســـابقة،  للدفعـــات 
الميدانـــي  الجانـــب  علـــى  يركـــز 

التخصصـــات  مجـــاالت  فـــي 
الكليـــة  المطروحـــة، ســـعيا مـــن 
إلـــى إعـــداد خريجيـــن متمكنين 
فـــي مجـــاالت العلـــوم الشـــرعية 

والدعوة واإلرشاد.

فتح باب القبول بكلية عبداهلل بن خالد الفترة المقبلة

أكـــدت وزيرة الســـياحة فاطمـــة الصيرفي 
حرص الـــوزارة علـــى مواكبة جهـــود دعم 
وتنميـــة الشـــباب البحرينـــي فـــي مملكـــة 
البـــاد  البحريـــن، فـــي ظـــل قيـــادة ملـــك 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، وما يوليـــه جالته من 
رعاية واهتمام بالشباب وتفعيل طاقاتهم 
المبدعـــة ودمجهـــا فـــي مســـيرة التنميـــة 
الوزيـــرة  وأشـــارت  الوطنـــي.  واالزدهـــار 
الصيرفـــي إلـــى أن وزارة الســـياحة تعمـــل 
في هذا اإلطار أيضا على تنفيذ توجيهات 
ولـــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
بتهيئة األرضية المناسبة إلطاق وتفعيل 
طاقات الشباب، عبر استلهام دالالت كثير 
مـــن المبـــادرات ذات الصلـــة، مشـــيرة إلى 
الحـــرص على إدماج الشـــباب في مختلف 
خطط ومبادرات وبرامج وزارة السياحة.

وأكـــدت اهتمـــام وزارة الســـياحة بشـــكل 
خـــاص بتفعيـــل “الســـياحة الرياضية” في 
إطـــار الجهـــود التـــي يبذلهـــا ممثـــل جالة 
الملك لألعمال الخيرية وشـــؤون الشـــباب 
رئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
ومبادرات ســـموه العديدة للنهوض بواقع 

البحرينـــي وتمكينـــه  الشـــباب  ومســـتقبل 
وإطاق طاقاته، وكذلك مساهمات النائب 
األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة، وتمكين 
الشـــباب البحرينـــي الرياضي مـــن تحقيق 
إنجاز تلو اآلخر. وأشارت وزيرة السياحة 
إلـــى أن الـــوزارة تعمل علـــى تقديم المزيد 
من الدعم للشـــباب البحريني وتشجيعهم 
علـــى االنخـــراط فـــي القطـــاع الســـياحي 
واالســـتفادة من فـــرص العمل والنمو التي 
يوفرها هـــذا القطاع، إضافة إلى تشـــجيع 

الشـــباب علـــى إطـــاق أعمـــال وشـــركات 
مختصـــة بالســـياحة والترفيه تســـهم في 
دعم ازدهار القطاع الســـياحي، معربة عن 
إعجابهـــا بقـــدرة الشـــباب البحرينـــي على 
فهم متطلبات صناعة الســـياحة المعاصرة 
ســـياحي  منتـــج  تقديـــم  فـــي  واالبتـــكار 
بحريني مبتكر. وذكرت أن تمكين الشباب 
البحرينـــي في قطاع الســـياحة من شـــأنه 
أيضـــا جـــذب المزيد من الســـياح الشـــباب 
اإلقليمييـــن والدولييـــن، وذلـــك بنـــاء على 
برامج وفعاليات تاقي اهتمامات الشباب 
وتحقق تطلعاتهم، والتركيز على قطاعات 
ذات صلـــة بالســـياحة الرياضيـــة، وغيرها، 

إضافـــة إلـــى العمـــل مـــع منشـــآت القطـــاع 
الســـياحي الخـــاص على خطط تســـويقية 
وترويجية خاصة بالشـــباب. يشار إلى أن 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض دعمت 
مؤخـــرا مشـــاركة 3 شـــباب بحرينيين في 
القمـــة العالميـــة األولى لســـياحة الشـــباب 
التـــي نظمتهـــا منظمـــة الســـياحة العالمية 
وقـــد  اإليطاليـــة،  ســـورينتو  مدينـــة  فـــي 
أثبـــت هـــؤالء الشـــباب بالفعـــل مـــن خال 
مشـــاركتهم فـــي قمـــة الســـياحة العالميـــة 
قدرتهـــم على تمثيل وطنهـــم خير تمثيل، 
والترويـــج للســـياحة في مملكـــة البحرين 
بيـــن نظرائهـــم مـــن مختلـــف دول العالـــم، 

والتواصل مع قادة صناعة السياحة حول 
العالـــم، وتكويـــن معرفة أعمـــق حول دور 
القطاع الســـياحي في التنمية االقتصادية 
إلـــى  إضافـــة  النوعيـــة،  الفـــرص  وتوفيـــر 
إطاعهـــم على قضايا البيئة واالســـتدامة 
والتكنولوجيـــا وغيرهـــا مـــن األمـــور التي 
ترســـم واقع ومســـتقبل صناعة الســـياحة 

في البحرين والمنطقة والعالم.

المنامة - بنا

مزيد من الدعم للشباب البحريني في القطاع السياحي
برامج ومبادرات وفعاليات جاذبة لسياحة الشباب... الصيرفي:

فتح التسجيل للدفعة الثامنة من برنامج “رئيس الوزراء لتنمية الكوادر”
بدءاً من أمس وحتى ١٣ سبتمبر

أعلـــن مكتب رئيس مجلـــس الوزراء عن 
فتح بـــاب التســـجيل لالتحـــاق بالدفعة 
مجلـــس  رئيـــس  برنامـــج  مـــن  الثامنـــة 
الـــوزراء للكـــوادر الحكومية ابتـــداًء من 
أغســـطس   13 الموافـــق  الســـبت  أمـــس 

الجاري لغاية 13 سبتمبر 2022.
وأكـــد المدير العام لمكتب رئيس مجلس 
الوزراء حمد المحميد أن برنامج مجلس 
الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر الحكومية يعد 
أحـــد البرامـــج الرائـــدة والطموحـــة التي 
تعكـــس رؤى ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
وتؤكـــد  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
حرصـــه المســـتمر علـــى أهميـــة مواصلة 

تطوير الكـــوادر الوطنية عبر االســـتثمار 
األمثـــل في العنصـــر البشـــري باعتبارهم 
مشـــيرا  نمائـــه،  وأســـاس  الوطـــن  ثـــروة 
إلـــى أن البرنامـــج يعنى بصقـــل وتطوير 
خبرات الموظفيـــن الذين يتم اختيارهم 
بما يواكب متطلبات التنمية ويصب في 

مسار تحقيقها.
وأوضح المحميد أن البرنامج يستقطب 
الطاقـــات البحرينيـــة فـــي القطـــاع العام 
بهـــدف إعدادهم اســـتراتيجًيا الكتســـاب 
والســـلوكيات  والمهـــارات  المعـــارف 
المكتـــب  فـــي  انتدابهـــم  عبـــر  القياديـــة 
بالعمـــل  لمـــدة عـــام كامـــل وانخراطهـــم 
بصـــورة مكثفة فـــي البرنامـــج التدريبي 
المكثف على يد أبرز الخبراء، إلى جانب 

لقاءاتهم المباشـــرة مع صانعي القرار في 
الحكومة.

ونـــوه المحميد بمخرجـــات البرنامج من 

المشـــاركين الســـابقين والذين يســـهمون 
بمـــا تعلمـــوه مـــن مهـــارات وخبـــرات من 
البرنامـــج فـــي مســـاعي تنميـــة وتطويـــر 
األهـــداف  وتحقيـــق  الحكومـــي  العمـــل 
التنموية المنشـــودة للمملكة، متمنيا لمن 
ســـيتم اختيـــاره ضمـــن الدفعـــة الثامنـــة 
أهـــداف  بتحقيـــق  والنجـــاح  التوفيـــق 
مـــن  الكاملـــة  واالســـتفادة  البرنامـــج 

البرنامج.
يذكر أنـــه يمكن للراغبين في التســـجيل 
من موظفي الجهـــات الحكومية لمن هم 
على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة 
تقديم طلباتهـــم لالتحاق بالبرنامج عبر 
زيـــارة الموقع اإللكترونـــي لمكتب رئيس 
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حمد المحميد

وزير التربية والتعليم

المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  كّرمـــت 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لمســـاهمتها 
الفّعالة في إنجاح النســـخة الثالثة عشـــرة 
مـــن برنامـــج األكاديمية الصيفي الســـنوي 
للشـــباب واألطفـــال  الصيفـــي”  “المعســـكر 
والـــذي يأتـــي تنفيـــذًا لتوجيهـــات صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء.  وجاءت مشاركة الهيئة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء فـــي البرنامـــج مـــن خال 
إلقـــاء سلســـلة مـــن الـــدورات العامـــة فـــي 
شـــهر يونيو 2022، تم مـــن خالها تغطية 
مواضيـــع متنوعـــة تعنى بعلـــوم وتقنيات 
الفضـــاء، حيـــث ُســـلط الضـــوء علـــى دور 
الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضـــاء في توفير 
الحكوميـــة  القطاعـــات  لمختلـــف  الدعـــم 
والتنميـــة  التخطيـــط  فـــي  ومســـاهمتها 
ودعـــم مشـــاريع البنـــى التحتيـــة، إضافـــة 
إلـــى مســـاعيها فـــي بنـــاء قطـــاع فضائـــي 
مستدام في مملكة البحرين. كما تطرقت 

الدورات للتعريف بعلوم الفضاء وأهميتها 
وتطبيقاتهـــا المختلفة بشـــكل عام، إضافة 
إلى استعراض خبرات الهيئة في مجاالت 
عديـــدة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال بنـــاء 
األقمـــار االصطناعيـــة وتحليـــل البيانـــات 
الدراســـات  وتنفيـــذ  الفضائيـــة  والصـــور 

واألبحاث المتنوعة.
فريـــق  عضـــو  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 

البحريـــن للفضـــاء، مهندس الفضـــاء علي 
فـــوزي القرعـــان قائـــا: “إن الهيئـــة تؤمـــن 
الفضـــاء  بعلـــوم  الوعـــي  نشـــر  بأهميـــة 
وتطبيقاته لجميع شرائح المجتمع عموما 
وتأتـــي  خصوصـــا،  والناشـــئة  وللشـــباب 
مشـــاركة الهيئة في هـــذا البرنامج ترجمًة 
فعليـــة لهـــذا التوجـــه.  لقـــد كان البرنامـــج 
التدريبـــي مميـــزا، حيـــث تمكـــن مهندســـو 

لشـــريحة  الوصـــول  خالـــه  مـــن  الهيئـــة 
متنوعـــة مـــن الطلبة مـــن مختلـــف الفئات 
العمريـــة لتوعيتهم بأهميـــة قطاع الفضاء 
وتوضيح تأثيراته على الحياة المعاصرة. 
لقد حظيت الدورات بتفاعل حماســـي من 
المشـــاركين بمـــا يعكـــس شـــغفهم بمجـــال 
الفضـــاء ومـــا يتضمنه من معـــارف وعلوم 

متعددة.

مـــن جانبهـــا، صرحـــت مهندســـة الفضـــاء 
البحريـــن  فريـــق  المالكـــي، عضـــو  منيـــرة 
للفضـــاء قائلـــًة: “ســـعيدة جـــدا وفخـــورة 
الـــدورات  هـــذه  تنفيـــذ  فـــي  بمســـاهمتي 
التـــي تخـــدم بلـــدي، وَأْنَتِهُز هـــذه الفرصة 
لعلـــوم  الوطنيـــة  للهيئـــة  الشـــكر  لتقديـــم 
الفضـــاء الختيـــاري ضمن الفريـــق المكلف 
كمـــا  الداخليـــة،  وزارة  طلـــب  بتلبيـــة 

أشـــكر األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة على 
التســـهيات التـــي قدموهـــا إلنجـــاح هـــذا 
البرنامج، مما ســـاهم في تحقيق البرنامج 
ألهدافـــه ومن بينهـــا زيادة وعـــي الطاب 
بأهمية علـــوم الفضـــاء وتطبيقاته، والذي 
يعـــد أحـــد علـــوم المســـتقبل والتـــي يعول 
عليهـــا لخلـــق قطـــاع اقتصـــادي جديد في 
المملكـــة يكـــون مصـــدرا لتوفيـــر وظائـــف 

مرموقة لألجيال القادمة”.
يذكـــر أن الهيئـــة الوطنيـــة لعلـــوم الفضاء 
الســـابقة  النســـخ  فـــي  ســـبق أن شـــاركت 
مـــن  مجموعـــة  نفـــذت  كمـــا  للمعســـكر، 
المســـابقات والدورات والـــورش للمدارس 
بالتعـــاون  الموهوبيـــن  رعايـــة  ومركـــز 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم. كمـــا شـــهد 
العاميـــن الماضييـــن تنظيـــم الهيئـــة لعـــدد 
من المســـابقات المتخصصة وورش العمل 
لمنتســـبي مؤسســـات التعليـــم العالـــي من 
أكاديمييـــن وطلبـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع 

األمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

لمساهمتها في إنجاح “المعسكر الصيفي”

“الملكيـــــة للشــرطــــــة” تكــــرم “علــــوم الفضــــاء”
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للعمليـــات  الرئيـــس  نائـــب  اجتمـــع 
لألمـــن  الوطنـــي  بالمركـــز  الســـيبرانية 
الســـيبراني الشيخ عبدهللا بن محمد بن 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة مع مديـــر مركز 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
تايلنـــد  بمملكـــة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
ســـومجاي تابابونق والوفد المرافق لها، 
بحضور ســـفير مملكة تايلند لدى مملكة 
البحرين. وتم في االجتماع، بحث عدد 
بالتعـــاون  المتعلقـــة  الموضوعـــات  مـــن 

الثنائـــي فـــي مجال االمـــن الســـيبراني، 
والعمل علـــى تبادل الخبرات والتجارب 
في هذا المجال بين البلدين الصديقين.
تكنولوجيـــا  مركـــز  مديـــر  وأعربـــت 
وزارة  فـــي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
الخارجية التايلندية عن حرص الجانب 
التايلنـــدي على تطوير التعـــاون الثنائي 

خاصة في مجال األمن السيبراني.
حضـــر االجتماع، عـــدد من المســـؤولين 

بالجانبين.

التعاون بين “األمن السيبراني” و“التكنولوجيا التايلندي”

اســـتجابت قيادة خفر الســـواحل 
بالتعـــاون مـــع اإلســـعاف الوطنـــي 
لنداء استغاثة تلّقاه برج المراقبة 
بـــن  خليفـــة  بمينـــاء  الماحيـــة 
ســـلمان من إحدى الســـفن بالمياه 
اإلقليمية وتـــم تحويله إلى مركز 
العمليـــات البحرية بالقيادة، حيث 
تمكنـــت مـــن إنقـــاذ شـــخص مـــن 
جنســـية عربية إثر تعرضه لوعكة 

صحية على متن السفينة.
وأوضحـــت قيادة خفر الســـواحل 
بأنها اســـتجابت علـــى الفور لنداء 
بتحريـــك  وقامـــت  االســـتغاثة، 
الدوريـــات البحرية يرافقها طاقم 
من اإلســـعاف الوطنـــي إلى موقع 

الســـفينة فـــي المنطقـــة البحريـــة 
حيـــث  البحريـــن،  شـــرق  شـــمال 
تـــم تقديـــم الخدمات اإلســـعافية 
للمذكور لضمان سامته واستقرار 

حالتـــه الصحيـــة، ونقلـــه بعد ذلك 
إلـــى قيـــادة خفـــر الســـواحل ومن 
ثـــم إلى المستشـــفى لتلقي العاج 

الازم.

بواسطة خفر السواحل واإلسعاف الوطني

إنقاذ شخص تعرض لوعكة صحية على متن سفينة بالمياه اإلقليمية
المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت إدارة مكافحة االتجار بالبشر وحماية 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة  العامـــة  اآلداب 
واألدلـــة الجنائيـــة فـــي قضيتيـــن منفصلتين 
مـــن القبـــض علـــى 9 آســـيويين و39 امـــرأة 
مـــن جنســـيات مختلفـــة لقيامهـــم بممارســـة 
أعمـــال منافيـــة لـــآداب العامـــة. وأوضحـــت 
أنـــه ضمن الجهـــود التي تبذلهـــا في التصدي 
لمخالفـــي القوانين واآلداب العامة، فقد أدت 
عمليـــات البحـــث والتحـــري التي قامـــت بها 
شـــرطة اإلدارة إلى الكشـــف عن األفعال غير 
القانونيـــة التـــي يقوم بها المذكـــورون، إذ تم 
القبض عليهم وضبط كمية من المشـــروبات 
المســـكرة في إحـــدى القضيتين، كما تم جرد 
وإغـــاق وتشـــميع أحـــد المبانـــي بقـــرار مـــن 
النيابـــة العامـــة. وأشـــارت إلى أنه تـــم اتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية حيال القضيتين 

وإحالتهما إلى النيابة.

القبض على 9 آسيويين و39 
امرأة من جنسيات مختلفة

وزيرة السياحة
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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

local@albiladpress.com
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بـــدأت وزارة الصحة في إرســـال الرســـائل النصية 
إلـــى أرقام الهواتف النقالة إلى األفراد المســـجلين 
ألخـــذ الجرعـــة األولى مـــن تطعيم جـــدري القردة 
الـــذي بـــدأت المملكـــة فـــي تطعيمه بمجمع ســـترة 
يومًيا من الســـاعة 8 صباًحا وحتى ولغاية الساعة 

3.30 مساء.
وقالـــت وزارة الصحـــة فـــي األســـبوع الماضي إن 
الخطوة تأتي ضمن إجراءات استباقية واحترازية 
تتخذهـــا المملكة بناًء على المســـتجدات الصحية 
العالميـــة المرتبطة بجـــدري القردة وبما يتماشـــى 
مـــع سياســـات المملكة وتوصيـــات منظمة الصحة 
العالميـــة، مبينـــة أن الشـــحنات المقبلـــة للتطعيـــم 

ســـتخصص للذيـــن يرغبـــون فـــي أخـــذ التطعيـــم 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مـــن  اختيارًيـــا  المضـــاد 
بشـــكل مجانـــي، حيـــث تـــم فتح بـــاب التســـجيل 
المســـبق للتطعيـــم االختيـــاري لجـــدري القردة عن 
طريق التســـجيل فـــي الموقـــع اإللكترونـــي التابع 
لـــوزارة الصحـــة أو االتصـــال إلـــى مركـــز االتصال 
444، ضمـــن اإلجـــراءات االســـتباقية واالحترازية 
للتصدي للفيروس، وأكـــدت الوزارة توافر كميات 
محدودة من التطعيم حالًيا مخصصة للفئات ذات 
األولوية حســـب البروتوكـــوالت الطبية المعتمدة، 
والتي تشمل العاملين الصحيين الذين يتعرضون 
القريبيـــن  والمخالطيـــن  عيناتهـــم  أو  للمصابيـــن 
مـــن ذوي الخطـــورة العاليـــة، الفتًة إلـــى أن جميع 

االســـتعدادات اللوجســـتية قائمة لتأمين سالســـل 
إمداد التطعيمات في ظّل الطلب العالمي عليها.

وأكـــدت وزارة الصحة في وقت ســـابق جهوزيتها 
الشـــأن  هـــذا  فـــي  مســـتجدات  أي  مـــع  للتعامـــل 
حفاًظـــا علـــى الصحـــة العامـــة، إذ تم وضـــع خطة 
اســـتباقية طارئة تحّســـًبا ألي حالـــة إصابة وافدة 
بفيـــروس جدري القـــردة، وتضّمنـــت تفعيل آليات 
الفيـــروس،  انتشـــار  مـــن  للحـــد  المبّكـــر  الكشـــف 
الفيـــروس،  بهـــذا  الصحييـــن  العامليـــن  وتوعيـــة 
وآليـــة اإلبالغ عن الحاالت المشـــتبه بهـــا، وتطوير 
آليات التشـــخيص المختبري للحاالت المشتبه بها 
بالسرعة المطلوبة، ووضع خطط لمتابعة الحاالت 

وحصر المخالطين.

إرسال “مسجات” الجرعة األولى لتطعيم جدري القردة
لألفراد المسجلين ألخذ الجرعة األولى

الرسائل النصية التي أرسلتها وزارة الصحة للمسجلين ألخذ تطعيم جدري القردة

حسن عبدالرسول

المنامة - بنا

فـــي إطار اختيار مملكة البحريـــن ضمن 25 دولة من دول العالم 
واألولـــى خليجيا لتطبيق خطة منظمة الصحة العالمية لتســـريع 
وتيـــرة وقف الســـمنة، تم عقـــد اجتماع لمناقشـــة الخطة والنهج 
الذي سيتم اتباعه لتحقيق ذلك بالتنسيق مع ممثلين من منظمة 
الصحة العالمية بمســـتوياتها الثالثة: المقر الرئيس للمنظمة في 
جنيـــف والمقر اإلقليمي لشـــرق المتوســـط والمكتب الُقطري في 

مملكة البحرين.
وترأســـت الوكيل المســـاعد للصحة العامة مريـــم الهاجري فريق 
مملكـــة البحريـــن فـــي االجتماع الذي تـــم عقده عن بعـــد، وألقت 
كلمـــة مختصـــرة خالله أعربت فيها عن ترحيـــب مملكة البحرين 
باختيارهـــا ضمن 25 دولة مـــن دول العالم لتطبيق خطة منظمة 
الصحة العالمية لتســـريع وتيرة وقف السمنة، األمر الذي يعكس 
اهتمـــام حكومـــة مملكـــة البحريـــن بتعزيـــز صحـــة المواطنيـــن 
والمقيمين على حد سواء، من خالل تطوير السياسات التي من 
شـــأنها الحد من عوامل االختطار المؤدية لألمراض غير السارية 

وأهمها السمنة.
وتخلـــل االجتمـــاع تقديم عـــرض من بثينة عجالن رئيس قســـم 
التغذيـــة عـــن برنامج البحريـــن التغذوي، اســـتعرضت من خالله 
االســـتراتيجيات والخطـــط التـــي اتبعتهـــا المملكـــة للقضاء على 

السمنة والتشريعات والقوانين التي صدرت لدعم تطبيقها.
كمـــا قدمـــت دالل الرميحي استشـــارية الغدد الصمـــاء وامراض 
الســـكر وعضـــو اللجنـــة الوطنية لألمـــراض غير الســـارية وعضو 
مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية عرضا قدمت فيه لمحة 
عامـــة عـــن دور جمعية البحرين للســـكري في الحـــد من معدالت 
انتشـــار الســـمنة بين جميع الفئـــات العمرية واألنشـــطة والبرامج 
التـــي قامـــت الجمعيـــة بتفعيلهـــا للقضاء علـــى الســـمنة بالتعاون 

والتنسيق المشترك مع وزارة الصحة والجهات ذات العالقة.
وتبـــع ذلك اســـتعراض من قبل خبـــراء منظمة الصحـــة العالمية، 
تطرقـــوا خاللـــه إلى اآللية التي ســـيتم من خاللهـــا تطبيق خطة 
تسريع وتيرة وقف الســـمنة في مملكة البحرين، والمدة الزمنية 
المؤمل اســـتكمالها فيهـــا. كما أوضحت تســـنيم عطاطرة، ممثلة 

منظمـــة الصحة العالمية في مملكة البحرين، أن اختيار البحرين 
كنمـــوذج لبرنامـــج قـــوي بقيـــادة نوعيـــة يعـــزز ويدعم الشـــراكة 
متعـــددة القطاعات وااللتزام السياســـي والدعم الالمحدود على 
كل المســـتويات نحـــو صحـــة للجميـــع وبالجميع، مشـــيرا إلى أن 
وجـــود المكتـــب القطري لمنظمـــة الصحـــة العالمية فـــي المملكة 
يعزز توثيق ونشر هذه التجارب بأدوات ومنهجية مرتكزة على 

معايير علمية.
وأشـــاد خبراء منظمة الصحة العالمية باإلنجازات والجهود التي 
بذلتهـــا مملكة البحرين للحد من انتشـــار األمراض غير الســـارية 
والقضاء على السمنة، وأثنوا بشكل كبير على الدعم الكبير التي 
تحظـــى به وزارة الصحة من حكومـــة مملكة البحرين وما توليه 
من اهتمام ورعاية للصحـــة العامة للمواطنين والمقيمين، حيث 

أكدوا  أهمية هذا االلتزام لتنفيذ الخطة.
واختتمت أعمال االجتماع بتحديد الخطوات القادمة للبدء في 

تنفيذ خطة تسريع وتيرة وقف السمنة.

لتسريع وتيرة وقف السمنة

البحرين ضمن 25 دولة لتطبيق خطة “الصحة العالمية” 

الوكيل المساعد للصحة العامة ترأست فريق البحرين في االجتماع

السنابس - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد، أهميـــة دعم 
برامـــج التدريب والتطوير التي تنعكس على تعزيز 
العنصر البشري ورفده بالمهارات والقدرات الالزمة، 
كونـــه يعـــد الركيـــزة األســـاس للتطـــور المؤسســـي، 
وذلك بما يســـهم في تحسين أداء العمل الحكومي 

وجودته.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبالها كمال جمـــال من وزارة 
الصحـــة، ضمـــن برنامج إعـــداد القيـــادات الجديدة 

“كوادر” الذي ُيقدمه معهد اإلدارة العامة “بيبا”.
وأشـــادت الســـيد بجهود معهـــد اإلدارة العامة “بيبا” 
في تعزيز فعالية وكفـــاءة األداء الحكومي، ودوره 
العناصـــر  أداء  لمســـتوى  المســـتمر  التطويـــر  فـــي 

البشـــرية وإدارة المـــوارد مـــن خالل إطـــالق حزمة 
برامج ومشـــروعات لتدريـــب القيـــادات الحكومية 
وتطوير القادة بالقطاع العام بما يسهم في تحقيق 
أداء حكومي ُمبدع عبر تمكين المشـــاركين فيه من 
وضع اســـتراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تحسين 
العمـــل وتطويـــر الخدمات المقدمـــة ضمن منظومة 
العمـــل المؤسســـي، وبمـــا ُيحقـــق أهـــداف التنميـــة 

المستدامة.
وتقدمت وزيرة الصحة بالشكر والتقدير إلى فريق 
عمـــل المشـــروع علـــى جهودهـــم وعملهـــم الدؤوب 
مـــن خالل التعـــاون بروح الفريـــق الواحد في وضع 
االســـتراتيجيات والخطط واألهـــداف والتوصيات 
التي ُتسهم في إعادة هندسة عمليات خدمة فسح 

المواد الغذائية المســـتوردة وتطويـــر إجراءاتها بما 
يصب في صالح الجميع.

وخـــالل اللقـــاء، أوضـــح كمـــال جمـــال أن مشـــروع 
“تطويـــر إجـــراءات خدمـــة فســـح المـــواد الغذائيـــة 
المســـتوردة” يأتـــي ضمن متطلبات اجتيـــاز برنامج 
إعـــداد القيـــادات “كـــوادر”، والـــذي يتـــم مـــن خالله 
تشـــجيع المشـــاركين على تقديم مشروعات تهدف 
إلى إعادة هندسة خدمة حكومية، مبينا أنه وضمن 
فريـــق العمـــل الذي ضم عددا من منتســـبي مختلف 
الجهات الحكومية المشاركين بالبرنامج، تم تقديم 
هـــذا المشـــروع، الـــذي يؤكـــد أهمية تأميـــن درجات 
عاليـــة مـــن األمـــان والجـــودة لألغذية حفاظـــًا على 
سالمة المنتجات الغذائية وصحة المستهلكين عبر 

دورة إجراءات سهلة وميسرة ومختصرة.
وأشـــار كمال إلى أنه ومن هـــذا المنطلق، ركز فريق 
عمـــل المشـــروع ضمن برنامج “كـــوادر” على تطوير 
إجراءات خدمة فســـح المواد الغذائية المستوردة، 
حيـــث تـــم اســـتعراض اآلليـــة الحاليـــة المتبعة في 
تقديم الطلب إلى جانب اآللية المقترحة، باإلضافة 
إلـــى إيجابيـــات تنفيذ المشـــروع وانعكاســـاته على 
تيســـير اإلجراءات من خالل سرعة التنفيذ ودقته، 
وبمـــا ُيســـهم في توفيـــر الجهـــد والوقـــت وتحقيق 

الريـــادة والجـــودة والتميـــز فـــي األداء المؤسســـي 
ضمن بيئة تتماشى مع القوانين واألنظمة واللوائح 

المعتمدة.
يذكر أن فريق المشـــروع يضـــم كال من كمال جمال 
وعبداإلله حميد من وزارة األشـــغال، وسارة عصام 
من هيئة جودة التعليم والتدريب، وعائشـــة محمد 
مـــن مركز ناصر للتأهيـــل والتدريب المهني؛ والذين 
اســـتعرضوا مشروع “تطوير إجراءات خدمة فسح 

المواد الغذائية المستوردة”.

مشيدة بدور “بيبا” في تعزيز كفاءة األداء... وزيرة الصحة:

دعم برامج التـدريب والتطويــر
وزيرة الصحة مستقبلة كمال جمال

المنامة - وزارة الداخلية

دشـــن محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفـــور 
مســـابقة الرابح األكبر في صيف البحرين، 
ضمـــن اإلجـــراءات الرامية العتمـــاد عالي 

مدينة صحية.
جـــاء ذلـــك فـــي اللقـــاء الـــذي عقـــد عبـــر 
االتصال المرئي بالمســـؤولين من الجهات 
الرســـمية المشـــاركة و33 من المتســـابقين 

الجدد.
اإليجابيـــة  النتائـــج  أن  العصفـــور  وأكـــد 
ونجاحـــات النســـخ الخمـــس الســـابقة من 
قـــد أعطـــت زخمـــا كبيـــرا  الرابـــح األكبـــر 
للمتســـابقين  المشـــاركة ودافعـــا  للجهـــات 
 141( والقدامـــى  متســـابقا(   33( الجـــدد 
متســـابقا( للمشاركة في النسخة الجديدة، 
وأن كل ذلـــك قـــد تحقـــق بفضل الشـــراكة 

المجتمعية بين القطاعين العام والخاص؛ 
مـــن أجـــل مســـاعدة مصابـــي الســـمنة في 

التخلص منها.
وأضـــاف العصفور أن الهدف من مســـابقة 

الرابـــح األكبر لهذا العام هـــو تعزيز الحافز 
النفسي لمحاربة عوامل األخطار المسببة 
الســـكري  داء  مثـــل  المزمنـــة  لألمـــراض 
والفشـــل  والشـــرايين  القلـــب  وأمـــراض 

الكلـــوي كمضاعفـــات ممكـــن أن تنتـــج عن 
اإلصابـــة بالســـمنة، ولخلـــق أنمـــاط حيـــاة 
مطابقـــة لمعايير منظمـــة الصحة العالمية؛ 
ســـعيا لالرتقـــاء بمســـتوى الوعـــي الفردي 

والمجتمعي لمكافحة السمنة.
وذكـــر أن هذه النســـخة من الرابـــح األكبر 
األفـــكار  الســـتكمال  جديـــد  شـــكل  هـــي 
المطبقة في النســـخ الســـابقة مثل )الرابح 

األكبر يا وطن- من بيتك- لمكافحة السكر 
_صيف البحرين(، إذ اســـتمرت المسابقات 
ومنهجـــا  صحـــي  حيـــاة  أســـلوب  لتكـــون 
غذائيا ورياضيا متكامال يبعث على األمل 

لدى من يعانون السمنة.
وفـــي ختـــام اللقـــاء اســـتعرض عـــدد مـــن 
قصـــص  أبـــرز  الســـابقين  المشـــاركين 
التـــي  اإليجابيـــة  وتجاربهـــم  نجاحاتهـــم 
إلـــى  الصحـــي  ســـلوكهم  أنمـــاط  غيـــرت 
األفضـــل، فيمـــا عبر عـــدد من المشـــاركين 
الجدد من الرجال والنســـاء عن ســـعادتهم 
بالمشـــاركة في النســـخة السادســـة، حيث 
إنـــه مـــن المؤمـــل أن تشـــهد هذه النســـخة 

منافسة قوية بين المشاركين.

بمشاركة 33 متسابقاً جديداً... محافظ الشمالية:

تدشين النسخة السادسة للرابح األكبر بصيف البحرين لمكافحة السمنة

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://albiladpress.com/news/2022/5052/bahrain/771018.html
https://albiladpress.com/news/2022/5052/bahrain/770972.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/505214022250.pdf
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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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^قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا( 
مريــم الجالهمــة إن الهيئــة وضعــت خطــة مــع شــركة عالمية لتتبــع ورصــد إلكترونية 
إلــى األدويــة مــن بدايــة خروجهــا مــن المصانــع المنتجــة لألدويــة وقبــل وصولها إلى 
الجمــارك واســتالمها مــن وكالء األدويــة لحفظهــا وتخزينهــا بالمخــازن إلــى أن تصــل 
إلــى الصيدليــات ومن ثم إلى اســتالمها من قبل المرضــى، وعملية التتبع هدفها النظر 
إلــى مخــزون األدويــة، وهنــاك 80 % مــن الشــركات المصنعــة لألدوية ســجلت بنظام 
“نهــرا”، إضافــة لتســجيل 50 % من الوكالء والصيدليات فــي النظام المطروح؛ لوضع 
بطاقة ليبل “باركود” خاص بمملكة البحرين لتســهيل معرفة توزيع واســتالم األدوية 

للمستخدمين.

وتابعـــت الجالهمـــة أن الـــكالم عـــن نقص 
األدوية حديث ذو شجون؛ بسبب عوامل 
كثيـــرة تؤثر على سلســـلة توريـــد األدوية 
في العالم أجمع، والبد إلى اإلشارة والنظر 
إلـــى األســـباب الجوهريـــة المؤثرة بشـــكل 
واســـع في مسألة النقص العالمي لألدوية، 
ومـــن أهمها معرفة حجـــم اإلنتاج العالمي 
لألدوية في كبرى المصانع العالمية، إضافة 
إلـــى زيـــادة حجـــم الطلـــب من عـــدة دول، 
وكلمـــا قل حجم اإلنتـــاج زاد حجم الطلب 
علـــى األدوية، وذلـــك أدى إلى حدوث قلة 
تصديـــر األدوية؛ بســـبب تداعيات جائحة 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  وهنـــاك  كورونـــا، 
األسباب لنقص إمدادات األدوية من أهمها 
حجم اإلنتاج العالمي وزيادة الطلب عليه 
وقـــد تفاقمت هذه المشـــكلة عالميًا وليس 
فقـــط فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي أثناء 
جائحـــة كورونا؛ بســـبب النقص في توفير 
المواد الخام لتصنيع هذه األدوية وإغالق 
بعـــض المصانـــع وتقليل كميـــة اإلنتاج مما 
أدى إلى نقص التوريد للعالم، ومثال على 
ذلك أدوية “الباندول” وأدوية الزكام التي 
زاد استهالكها بسبب الجائحة، إضافة إلى 
ذلـــك تأثر حركة الشـــحن والنقل أيضا مما 

يؤدي إلى تأخر وصول الدواء للدول.

إجراءات رقابية

وعـــن اإلجـــراءات التـــي تضعهـــا الجهـــات 
الرقابيـــة عمومـــا وأهميتها في منع دخول 
أدويـــة مـــزورة، ذكرت الجالهمـــة أن هناك 
تفرضهـــا  التـــي  اإلجـــراءات  مـــن  عـــددًا 
الجهـــات الرقابيـــة بالـــدول لتضمن دخول 
دواء آمـــن وذا جودة ومنـــع دخول أدوية 
مزورة، ومن أهمها اشـــتراط قيام الشركة 
الـــدواء  بتســـجيل  ووكيلهـــا  المصنعـــة 
قبـــل توريـــده وعمليـــة التســـجيل تتطلب 
يحتـــوي  للـــدواء  متكامـــل  ملـــف  توفيـــر 
علـــى تفاصيـــل الـــدواء وكيفيـــة تصنيعـــه 
وشـــهادات الجـــودة والنشـــرة الطبيـــة لـــه 
والتجـــارب الســـريرية التـــي أجريت عليه 
لضمـــان ســـالمته وفاعليتـــه وثباتـــه فـــي 
درجـــات حـــرارة المنطقة التـــي تنتمي لها 
البلدة المســـتوردة. وهي ذاتها المتطلبات 
التي نص عليها المشرع البحريني تماشيًا 

مع المعايير الدولية.

وأوضحـــت الجالهمة أســـباب عـــدم توفر 
الـــدواء محليـــًا، وذلـــك لألســـباب العالمية 
وهـــي  التوريـــد،  بسلســـلة  تتعلـــق  التـــي 
تتطلـــب لمواجهتهـــا قيـــام المـــورد بـــدوره 
بطلـــب الـــدواء قبـــل نفـــاده، إضافـــة إلـــى 
أمور لوجســـتية خارجة عـــن إرادة الوكيل 
تتعلق بالشـــركات المصنعة وكمية إنتاجها 
وقراراتهـــا بتصديـــر الكميـــات للـــدول، كما 
بعـــض األدويـــة غيـــر متوفـــرة؛  أن هنـــاك 
بســـبب عدم وجـــود أي وكيل محلي تقدم 
بتســـجيلها، ولكـــن يتم العمل علـــى توفير 

بدائل مشابهة لمفعولها العالجي.
ولفتـــت إلـــى اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
الهيئة والمجلس األعلى للصحة لتســـهيل 
التســـجيل  خـــالل  مـــن  األدويـــة،  دخـــول 
المؤقـــت لألدويـــة التـــي ليـــس لهـــا بديـــل 
لحيـــن التســـجيل الكامل بناء علـــى القرار 
رقم )32( لسنة 2020 وتعديالته بقرار 21 
لســـنة 2022 بإصدار الئحة نظام تســـجيل 
الصيدليـــة  والمســـتحضرات  األدويـــة 
وتحديد أسعارها واإلعالن والذي نص في 
الفصـــل الرابـــع على آلية اســـتيراد األدوية 
والمســـتحضرات الصيدلية غير المسجلة، 
حيـــث نصـــت المـــادة )20( على”ُتســـتثنى 
بعض األدوية والمســـتحضرات الصيدلية 
والطارئـــة  النـــادرة  الحـــاالت  لعـــالج 
واألورام التـــي ليس لها بديل مســـجل من 
االشتراطات المشار إليها في )3( و)4( و)5( 
من هذا البند، وذلك بحســـب قائمة أدوية 
عالج الحاالت الطارئة المرفقة بهذا القرار 
أو بنـــاء علـــى موافقـــة المجلـــس”، إضافة 
إلى االستغناء عن بعض الوثائق في حال 
صعوبـــة الحصـــول عليهـــا، مراجعـــة ســـعر 
الـــدواء بنـــاء علـــى طلـــب الوكيـــل، اعتبار 
لـــدى مكتـــب  األدويـــة المســـجلة مركزيـــا 
وزراء صحة الخليج مسجلة في المملكة، 
تمريـــر األدويـــة المهمـــة والمنقـــذة للحياة 
دون تســـجيل، تمرير أدوية الطوارئ دون 

تسجيل.

دور الوكالء

وعن دور الوكالء في توفير الدواء، قالت 
الجالهمـــة إن وكالء األدوية شـــريك مهم 
وفاعـــل يســـاهم فـــي توفير الـــدواء وتقع 
عليهـــم مســـؤولية وطنية منهـــا التأكد من 

توفـــر مخـــزون كاف مـــن الـــدواء وطلـــب 
توريـــده قبـــل نفـــاده بوقـــت كاف والقيام 
بإجـــراءات التســـجيل بوقت كاف حســـب 
الجهـــات  ومســـاعدة  القانـــون  متطلبـــات 
الحكوميـــة فـــي توفيـــر البدائل فـــي حال 

تعذر توفير الدواء المطلوب.
وعن الحلول المستقبلية المطروحة، قالت 
إن صحـــة المواطنين أولويـــة قصوى لدى 
الحكومـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء؛ ومن 
أجلهـــا يتم توجيـــه الجهـــود، والعمل قائم 
مـــع كافة الشـــركاء من القطـــاع الحكومي 
والـــوكالء؛  التجـــارة  وغرفـــة  والخـــاص 
لهـــا،  لبحـــث التحديـــات ووضـــع الحلـــول 
وبناء عليه تـــم عقد اجتماعات مكثفة مع 
كافة الجهـــات، وهناك مقترحـــات لتطوير 
التشريعات واإلجراءات ومنح التسهيالت 
لمواجهة هذه التحديات، وأيضا من خالل 

العمل الخليجي المشترك.
وذكـــرت الجالهمة أن البحرين هي الدولة 
الوحيدة فـــي منطقة الخليج العربي التي 
تســـمح باســـتيراد األدويـــة قبـــل االنتهـــاء 
مـــن إجراءات التســـجيل؛ حتـــى ال يحدث 
التأخيـــر للـــوكالء فـــي اســـتيراد األدويـــة، 
مضيفة تتوافر في العديد من الصيدليات 

األدويـــة  عـــن  مطروحـــة  بديلـــة  أدويـــة 
األصليـــة مطابقـــة للمواصفـــات والمعايير 
حيـــث  نفســـها،  العلميـــة  التركيبـــة  بـــذات 
هنـــاك دول عربية بدأت في إنتاج األدوية 
وتصدر لمختلف بلـــدان العالم وإلى بعض 
الدول األوروبية، مشـــيرة إلـــى أن اإلنتاج 
إلـــى األدوية بالحقن أمـــر مهم إلنقاذ حياة 

الناس.
األطبـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  علـــى  وردًا 
البحرينيـــة الطبيـــب عامـــر الـــدرازي عـــن 
حـــث المرضـــى باســـترجاع األدويـــة فـــي 
حـــال التعافي من المرض أو عدم الحاجة 
الســـتخدام الـــدواء؛ لتفادي شـــح األدوية 
في المستقبل، قالت إن استرجاع األدوية 
يعتبر ســـالحا ذا حدين، حيث هناك بعض 
األدويـــة تحتاج لطرق معينـــة في الحفظ 
والتخزيـــن، ومـــن الصعب معرفـــة طريقة 
تخزيـــن المريـــض للـــدواء، وهنـــاك أدويـــة 
بعـــد  البيـــع  تكـــون غيـــر صالحـــة إلعـــادة 

استرجاعها بسبب عدم معرفة حفظها.

االسم العلمي

ودعـــت الجالهمـــة األطباء بكتابة االســـم 
العلمي لألدويـــة في حال صرفها للمرضى 
بدالً من كتابة اســـم الـــدواء وتحديد نوع 

الشـــركة المصنعة للدواء؛ لتســـهيل عملية 
اختيـــار أنـــواع األدويـــة فـــي الصيدليـــات 
ســـواء كانـــت أدويـــة أصليـــة أو جنيســـة، 
حيـــث هنـــاك أدويـــة بديلـــة مـــن شـــركات 
ومصانـــع معتمـــدة ومتاحـــة لالســـتعمال، 
مضيفـــة على الـــوكالء دور لوجســـتي في 
وفـــق  بكميـــات مناســـبة  األدويـــة  توفيـــر 
سلســـلة اســـتيراد الكميات، وقدمت “نهرا” 
التســـهيالت للوكالء لعـــدم تأخير األدوية 
الســـماح  وفتـــرة  األوقـــات  دراســـة  مـــع 
بعمليـــات االســـتيراد لألدويـــة األصلية أو 
البديلة، وتحـــرص الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمات الصحية علـــى عمليات 
التـــوازن؛ لمعرفـــة شـــهادة جـــودة األدوية 

ووضع الحلول السريعة لتوفر األدوية.
وردًا على تساؤالت عضو مجلس الشورى 
أحمـــد العريـــض، عن مدى فاعلية الشـــراء 
الموحـــد لألدويـــة لـــدول مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربـــي، إذ قالت الجالهمة 
إن الشـــراء الموحـــد يعتبـــر قـــوة خليجية 
الدخـــول  فـــي  األولويـــة  ولهـــا  مســـتمرة 
الخليجيـــة لشـــراء األدويـــة،  للمناقصـــات 
أمـــا فـــي ما يتعلـــق بالشـــراء المحلـــي قام 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بإنشـــاء لجنـــة 
وطنيـــة لشـــراء األدويـــة وفـــق خطـــوات 

الرصد والمتطلبات للقطاع الحكومي.
وأضافـــت أن هنـــاك مبـــادرة لعمل دراســـة 
إلشـــراك القطاع الطبي الخاص في اللجنة 
المستشـــفيات  بعـــض  حيـــث  الوطنيـــة، 
مـــن  محـــدودة  كميـــات  تطلـــب  الخاصـــة 
الـــوكالء،  مـــن  الشـــراء  عنـــد  األدويـــة 
وســـتعمل اللجنـــة الوطنيـــة علـــى توفيـــر 
والكميـــات  األســـعار  بأفضـــل  األدويـــة 
المطلوبـــة لتفـــادي النقص فـــي صيدليات 

المستشفيات الخاصة والخارجية.

التطبيقات الرقمية

وردًا على ســـؤال “البالد” عن مدى الرقابة 
األدويـــة  وشـــراء  طلـــب  عمليـــات  علـــى 
مـــن خـــالل التطبيقـــات الرقمية ووســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي والعمـــل فـــي حـــال 
رصـــد بيع أدوية مـــزورة، ذكرت الجالهمة 
منـــع  علـــى  نـــص  البحرينـــي  القانـــون  أن 
طبيـــة  وصفـــات  دون  أدويـــة  اســـتيراد 
واألدويـــة التـــي تصـــل للجمـــارك خاضعـــة 
للرقابـــة مـــن قبـــل التعـــاون المشـــترك مـــع 
الجمـــارك ويتـــم  فـــي شـــؤون  المفتشـــين 
فتـــح الطـــرود؛ للتأكد مـــن األدويـــة، وفي 
حـــال كان الدواء ذات وصـــف غير مفهوم 
فـــي االســـتعمال أو كان لتخفيـــف وإنـــزال 
الوزن يتم رفضه وعدم الســـماح بتسليمه 
لطالبـــه، أما المكمالت الغدائيـــة التي تباع 
عبر بعـــض التطبيقات، فمســـموح دخولها 
بحدود ورقابة مشددة؛ بغرض االستعمال 
والهيئـــة  التجـــاري،  وليـــس  الشـــخصي 
الوطنيـــة ال تضمـــن لمـــن يأتي بـــدواء من 
الخـــارج، وتقـــوم الهيئة برصـــد الباعة عبر 
منصـــات “االســـتغرام” وتبيـــن بـــأن بعـــض 
الحســـابات الرقميـــة التـــي تبيـــع األدويـــة 
مصدرهـــا خـــارج البحريـــن، ولكـــن لديهـــم 
مناديب للتوصيل في المملكة، ولم نرصد 
وجـــود أدوية مـــزورة، وفي حـــال رصدها 
يتم إحالة الموضوع إلى الجهات الرسمية 
اإلجـــراءات  التخـــاذ  العامـــة  كالنيابـــة 
القانونيـــة ومعاقبة من يقوم ببيع األدوية 

المزيفة.
مـــن  العديـــد  تكافـــح  “نهـــرا”  أن  وأكـــدت 
عبـــر  لهـــا  الترويـــج  يتـــم  التـــي  األدويـــة 
المنصـــات الرقميـــة، وتم رفـــع بالغات إلى 
النيابـــة العامـــة، وتجـــدد الهيئـــة نصائحها 
بشـــكل مســـتمر بعـــدم اســـتيراد أو شـــراء 
الرقميـــة  التطبيقـــات  خـــالل  مـــن  أدويـــة 
ال  األدويـــة  بـــأن  موضحـــة  اإللكترونيـــة، 
يســـمح بطرحها إال بعد الدراسات العلمية 
لمعرفـــة مـــدى التكافـــؤ الحيـــوي للمنتـــج 
الدوائـــي، والرقابـــة علـــى األدويـــة تكـــون 
مستمرة حتى بعد منح التراخيص؛ للتأكد 
مـــن عـــدم حـــدوث مضاعفـــات للمرضـــى، 
وتم فتح التبليـــغ االلكتروني لألطباء عن 

األدوية التي تسبب مضاعفات.

نقص األدوية عالمي و “كورونا” أغلقت مصانع وخفضت شحنات التصدير
فتح طرود األدوية بالجمارك والقانون يمنع االستيراد دون “روشتة”... رئيسة “نهرا”:

مريم الجالهمة

^وصـــف النائـــب ممـــدوح الصالح أزمة نقـــص األدوية 
بأنهـــا مشـــكلة محليـــة وعالميـــة بســـبب تداعيـــات جائحـــة 
األخـــرى  األمـــراض  بعـــض  وظهـــور   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
المستجدة في عدد من الدول، مما أدى ذلك لتأخير وصول 
شـــحنات األدويـــة لـــدى الـــوكالء المعتمديـــن محليًا بســـبب 

النقص العالمي.
ودعـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى أهميـــة الرجـــوع إلـــى مقترح 
مجلـــس النـــواب في العام 2019 إلنشـــاء مصنـــع أدوية في 
المملكـــة علـــى غـــرار تجـــارب الـــدول الصديقـــة، إذ إن فتح 
المجـــال إلنشـــاء مصانع أدويـــة محليًا سيســـاهم في زيادة 

األبحـــاث العلمية لرفـــع كفاءة األطبـــاء البحرينيين، إضافة 
لتوفير فرص عمل لعدد من العاطلين عن العمل.

وطالـــب الصالح بتكاتف مجلســـي الشـــورى والنواب للعمل 
على تشريعات الستدامة توفير األدوية والتعاون المشترك 
فـــي تبـــادل الخبرات بين أطبـــاء الدول المجـــاورة العاملين 
على األبحاث العلمية الطبية التي تساهم في إنتاج األدوية 
توفيرهـــا للمنطقـــة بأســـعار محددة وتســـهل علـــى المرضى 

االعتماد على األدوية المحلية والخليجية.
ودعـــا إلى تحويل أزمة شـــح الدواء إلى فـــرص للعمل على 
العلمـــي لتشـــجيع األبحـــاث الطبيـــة لتكـــون البحريـــن فـــي 

مصاف الدول الكبرى مســـتقبالً فـــي إنتاج األدوية مع خلق 
فـــرص التكافـــؤ لتوفيـــر األعمـــال لألكاديميين مـــن األطباء 

دة في الكوادر الطبية. والصيادلة، معتبرًا البحرين والَّ
ودعا إلى عمل مبادرة حكومية من خالل التنسيق المشترك 
بيـــن وزارتي الصحـــة والتربية والتعليم للتخطيط إلنشـــاء 
مصانـــع لألدويـــة بأيد واختراعـــات وطنية لتحقيـــق الرؤية 
االقتصادية 2030، مشددًا في ذات الوقت على أهمية فتح 
مجال االبتعاث لألطباء وطلبة الطب لمنحهم الثقة للدخول 
في مجاالت تصنيع األدوية، وذلك لتكون البحرين متقدمة 
في المســـتقبل القريـــب بالكفاءات الطبيـــة الوطنية القادرة 

علـــى الصناعـــة لألدوية، الفتـــًا إلى أن التفكيـــر في المصانع 
المحليـــة للدواء ســـيخفف من عبء موازنـــة وزارة الصحة 

البالغة 50 مليون دينار تصرف على األدوية واستدامتها.

إلنشاء مصنع أدوية في البحرين
يوفر فرص عمل للعاطلين... الصالح:

ممدوح الصالح

وضع خطة تتبع 
ورصد إلكترونية 

لألدوية من التصنيع 
للصيدليات

 البحرين الوحيدة 
خليجيا تسمح باستيراد 
األدوية قبل االنتهاء 
من إجراءات التسجيل

أدوية غير متوافرة 
لعدم وجود أي 

وكيل محلي تقدم 
بتسجيلها 

أدعو األطباء لكتابة 
االسم العلمي 

لألدوية بدال من 
اسم الدواء

 80 % من الشركات 
المصنعة لألدوية 

سجلت بنظام “نهرا”  

 في الصيدليات أدوية 
بديلة مطروحة عن 

األصلية مطابقة 
للمواصفات والمعايير 

إجراءات رقابية 
لمنع دخول أدوية 

مزورة  

 استرجاع األدوية سالح 
ذو حدين وبعضها 

يحتاج لطرق معينة في 
الحفظ والتخزين
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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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الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  ^قـــال 
أحمـــد ســـالم العريـــض إنـــه يجـــب عمـــل 
استراتيجية لألمن الدوائي، وليس هناك 
مشـــكلة في توفير أدوية أصلية أو بديلة 
جنيســـة في حال وجود رقابة تعمل منذ 

5 عقود على األدوية.
وأضـــاف أن تأميـــن وفـــرة األدويـــة فـــي 
صناعـــة  تثبيـــت  إلـــى  يحتـــاج  المملكـــة 
األدويـــة أســـوة بباقـــي الـــدول الشـــقيقة 
الخليجيـــة مـــن خالل إنشـــاء مؤسســـات 
خليجيـــة بحثية يتم من خاللها تشـــجيع 
األطبـــاء وحثهـــم علـــى البحـــث العلمـــي 
مـــن  يمكـــن  وأمصـــال  أدويـــة  واختـــراع 
التـــي  المحليـــة  األدويـــة  خاللهـــا توفيـــر 
الصحـــي  القطـــاع  احتياجـــات  ســـتغطي 
في الســـنوات العشـــر المقبلة، لتغني دول 
المنطقة من استيراد األدوية من الخارج، 

فالميزانيـــات التـــي تصـــرف علـــى شـــراء 
األدوية ضخمة.

وقـــال إن ما نحتاج إليـــه اليوم التصريح 
لبنـــاء مراكـــز يمكـــن مـــن خاللهـــا صناعة 
األدويـــة بالتعـــاون مـــع الـــدول المجاورة، 
الخليجيـــة  المنطقـــة  فـــي  توجـــد  إذ 
األبحـــاث  عمـــل  يمكنهـــا  مستشـــفيات 
العلمية والدراسات التي بعد فشل بعض 
التجـــارب فـــي االعتماد علـــى مصانع من 
دول بعيـــدة، مشـــددا علـــى ضرورة ســـن 
تشـــريعات لالســـتفادة مـــن خلـــق مصانع 
أدويـــة بعـــد العمل على األبحـــاث العلمية 

لبراءات االختراع.
ونصح العريـــض األطباء بعـــدم الترويج 
معينـــة  شـــركات  مـــن  محـــددة  ألدويـــة 
تمنح بعض األطبـــاء فرصة الحضور في 
المؤتمـــرات العلميـــة، حيـــث هنـــاك أطباء 

ألدويـــة  الترويـــج  فـــي  حماســـة  لديهـــم 
وأجهزة طبية معينة من شركات محددة، 
ألصنـــاف  ترويجـــي  أمـــر  ذلـــك  ويعتبـــر 
والمصانـــع  الشـــركات  تخـــدم  محـــددة 

الخارجية.
وقـــال: هنـــاك دور مهـــم للصيادلـــة بشـــأن 
تعريـــف المرضـــى بالفـــرق بيـــن األدويـــة 
مـــن  الجنيســـة، والمطلـــوب  أو  األصليـــة 
ودقـــة  بوضـــوح  الشـــرح  الصيدالنـــي 
الـــدواء  بروتوكـــوالت  عـــن  متناهيـــة 
والبدائل التي تختلف عن بعض منتجات 
األدويـــة لذات العـــالج، موضحا أن بعض 
األدويـــة البديلة تكون نتائجها أفضل من 
أدويـــة أصلية في فاعليتها، وتم االختبار 
لبعـــض األدوية ونجحـــت بعض التجارب 
لعدد كبيـــر من األدوية الجنيســـة، وليس 
كل دواء مســـتورد مـــن دول أوروبـــا أو 

آســـيا يعتبـــر هـــو األفضـــل، حيـــث هنـــاك 
تجـــارب بينـــت نجاح الكثير مـــن األدوية 

التي تصنع دول عربية وآسيوية.
وتســـاءل عن الشـــراء الخليجـــي الموحد 

لألدويـــة فـــي ظـــل شـــح الـــدواء اليـــوم، 
حيـــث اســـتفادت الـــدول الخليجية على 
مـــدى 3 عقود من الشـــراء الخليجي وتم 
توفيـــر ماليين الدنانير التي تصرف على 

شـــراء األدويـــة خالل الســـنوات الماضية 
بفضـــل الشـــراء الموحد، معتبـــرا اإلصرار 
علـــى الشـــراء الخليجي الموحـــد لألدوية 
علـــى  االعتمـــاد  مـــن  المنطقـــة  ســـيغني 

األسواق الصغيرة التي تنتج األدوية.
وشـــدد بضـــرورة الرقابـــة المســـبقة لعدم 
دخول أدوية مزورة ليس لها مفعول، في 
الوقـــت الذي يشـــكو فيه بعـــض المرضى 
من عدم توافر األدوية، معتبرا من يروج 
لألدويـــة المزيفة فـــي المنصـــات الرقمية 
يرتكـــب جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القانـــون 

بحسب اإلجراءات المتبعة في المملكة.
أمـــن  منظمـــة  إنشـــاء  بأهميـــة  وأوصـــى 
للدواء عبر التعاون مع مؤسســـات عربية 
وخليجيـــة للعمل على بـــراءات االختراع 
بمجـــال األدويـــة والفحـــص الدوائـــي في 

الجامعات الطبية.

أطباء يروجون ألدوية شركات تمنحهم فرص السفر وحضور المؤتمرات
مقترحا إطالق استراتيجية لألمن الدوائي... الشوري العريض:

أحمد العريض

األطبـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  ^قـــال 
البحرينيـــة عامر الدرازي إن نقص األدوية 
يســـبب مشـــكالت بين المرضى والعاملين 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة إضافة إلى 
العبء علـــى القطاع الصحي في المملكة، 
إذ يعانـــي الكثيـــر من األطباء من مشـــكلة 
نقـــص الـــدواء محليـــا، وليـــس لديهم علم 
عـــن قوائـــم األدويـــة غيـــر المتوافـــرة في 
أنـــه حيـــن  الصيدليـــات يوميـــا، موضحـــا 
يكتـــب الطبيـــب الوصفة الطبيـــة للمريض 
فـــي  لـــه  المحـــدد  الـــدواء  يجـــد  ال  الـــذي 
الصيدليات تبدأ بداية التوتر في العالقة.

وذكـــر الدرازي أن بعـــض مرضى األمراض 
المزمنة تكون لديهم مضاعفات تصل في 
بعـــض األحيان إلـــى الحاجة إلى النوم في 
المستشـــفيات مـــع المالحظات المســـتمرة 
لعدم توافر األدوية، فشـــح الدواء يســـبب 
عبئـــا اقتصاديـــا علـــى الجهـــات الصحيـــة 
فـــي المملكـــة، موضحـــا أنه في حـــال أخذ 
المريـــض العالج والدواء الصحيح ســـيتم 

تفادي المضاعفـــات التي تؤثر على صحة 
المريض، فمشـــكلة نقص الدواء موجودة 
قبـــل جائحـــة كورونا )كوفيد 19( بحســـب 
سلســـلة اإلمدادات لألدويـــة التي تبدأ من 

مواد الخام.
وأيـــد فكرة تصنيـــع األدوية فـــي البحرين 
اســـتراتيجية  دراســـات  علـــى  والعمـــل 
بحسب المعايير في آلية وكيفية التصنيع 
والتخزيـــن المحلي وطـــرق حفظ األدوية 
التي تحتاج لمواصفات لوجســـتية معينة 
أو  للحفـــظ  الحـــرارة  درجـــات  بحســـب 

التخزين وطرق التوزيع.
وقـــال: حـــان الوقـــت للعمـــل علـــى مراقبة 
األدوية وحصر مشـــكالت وأسباب النقص 
األدويـــة  كميـــات  فـــي  الدقـــة  ومعرفـــة 
المســـتوردة مـــن الخـــارج ومعرفـــة حجـــم 
االســـتهالك لـــكل صنف ونوع مـــن األدوية 
ألجل تفادي حاالت النقص في المســـتقبل 
من خـــالل معرفة التنبؤات المســـبقة قبل 
حـــدوث أزمـــات صحية تؤثر علـــى وجود 

مخزون الدواء. وأشـــار إلى تجارب بعض 
بالنقـــص  تتنبـــأ  التـــي  المتقدمـــة  الـــدول 
المســـبق  العـــالج  علـــى  وتعمـــل  لألدويـــة 
لتوفير المخزون الدوائي حتى ال يتهافت 
المرضـــى المســـتهلكون علـــى الصيدليـــات 
لتخزيـــن كميات من األدوية تؤدي للنقص 
فـــي الصيدليات. وطالب بإعادة النظر في 
سياسة تكديس األدوية من بعض مرضى 
األمـــراض المزمنة، فهناك مرضى يأخذون 

كميات مـــن مصروف األدويـــة لمدة تصل 
إلـــى 6 أشـــهر، وهـــو أحـــد العوامـــل التـــي 
تؤدي للنقص في الصيدليات، وهو ســـلوك 
يحتاج إلى تصحيح بتوعية المرضى عن 

عدم تكديس األدوية.
وأضاف أن سياســـة توزيع الدواء تحتاج 
لمراجعـــة مـــن بعـــض األطبـــاء؛ للحـــد مـــن 
اإلفـــراط فـــي وصـــف األدويـــة المعرضـــة 
للشـــح والنقـــص، فهنـــاك أطبـــاء يصرفون 

بعـــض األدوية بصـــورة كبيرة وهـــذا األمر 
يحتاج إلى مراجعة لتفادي النقص.

ولفت الدرازي إلى أن تجارب بعض الدول 
تحث المرضى على استرجاع األدوية في 
حال الشفاء، وهو سلوك جيد في الشراكة 
المجتمعية ويحد من أزمات نقص األدوية 

القابلة إلعادة الصرف أو البيع.

التعامل العاجل

كيفيـــة  عـــن  “البـــالد”  ســـؤال  علـــى  وردا 
التعامـــل العاجل في حال نقـــص األدوية، 
قال الدرازي: البحث عن البدائل الجنيسة 
مـــن مصانـــع أخـــرى معتمـــدة بالمكونـــات 
العلميـــة المعتمـــدة ذاتهـــا يســـهم في الحد 
من نقص األدوية، إضافة لتوفير خيارات 
للمرضـــى عـــدة عبـــر توفـــر أكثر مـــن بديل 
للعالج، ولكن هناك بعض األدوية ال توجد 
لديهـــا بدائل جنيســـة، األمر الـــذي يتطلب 
الوعي لعدم اإلســـراف في وصف األدوية 

بكثرة تؤدي للشح من الصيدليات. 
وأثنى الـــدرازي علـــى دور الهيئة الوطنية 

الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
)نهـــرا( في مكافحة الشـــراء عبر المنصات 
الذكيـــة،  للهواتـــف  الرقميـــة  والتطبيقـــات 
فهناك حاجة لتوعية المستهلكين المرضى 
بأهمية معرفة األدوية الجنيسة المعتمدة 
فـــي الصيدليـــات والمرخصة مـــن الجهات 
المنصـــات  عبـــر  الشـــراء  أمـــا  الرســـمية، 
الرقمية، فهـــو أمر غير مضمون من ناحية 
طرق حفـــظ األدوية مقارنة بالمتوافر في 

الصيدليات المحلية.
وأوصـــى جمعيـــة األطبـــاء بالعمـــل علـــى 
تغييـــر ثقافـــة المرضـــى لمعرفـــة األدويـــة 
الجنيســـة، وتغييـــر النمـــط الســـلوكي فـــي 
مســـألة تكديس األدوية، ورصـــد ومتابعة 
حجم وكميـــات األدوية المســـتوردة لعدم 
حـــدوث نقص، وعمـــل التنبؤات المســـبقة 
لمعرفة مؤشر الشح لألدوية، والبحث عن 
طـــرق للتعامل مـــع أزمات نقـــص األدوية، 
فكل دولة تتعامـــل بطرق معينة للحد من 

نقص األدوية.

مرضى يأخذون كميات من مصروف األدوية لمدة 6 أشهر
أطباء ال يعلمون بقوائم األدوية غير المتوافرة بالصيدليات... رئيس جمعية األطباء:

عامر الدرازي

الصيادلـــة  جمعيـــة  رئيـــس  ^قالـــت 
شـــكاوى  إن  النعيمـــي  رحـــاب  البحرينيـــة 
واستفسارات عدة وردت للجمعية عن نقص 
بعض األدوية مثـــل أقراص دواء “البنادول”، 
ولكـــن تتوافـــر هنـــاك الكثيـــر مـــن البدائل من 
شـــركات مختلفـــة عـــدة، األمـــر الـــذي يجهله 
بعـــض المرضى عن وجود األدوية الجنيســـة 

أو البديلة.
وذكـــرت أن جمعيـــة الصيادلـــة ســـتعمل فـــي 
توضيـــح  برنامـــج  علـــى  المقبلـــة  الفتـــرات 
الفوارق بين األدوية المتوافرة في األســـواق 

والصيدليات ســـواء كانت جنيســـة أو أصلية 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــة  االســـتعانة  عبـــر 
المهن والخدمـــات الصحية )نهرا( للعمل على 
التوعيـــة والتثقيـــف للمرضى والمســـتهلكين 
عـــن أنـــواع األدويـــة المبتكـــرة أو الجنيســـة 
مـــع التـــي تعتبـــر أدوية مشـــتركة فـــي المادة 
الفعاليـــة ومطابقة بـــذات الجـــودة والمعايير 

لألدوية المبتكرة بحسب براءة االختراع.
الصيادلـــة  مراجعـــة  إلـــى  المرضـــى  ودعـــت 
الخارجيـــة  الصيدليـــات  فـــي  العامليـــن 
والمستشـــفيات؛ للبحث عن استخدام بدائل 

األدوية الناقصة، إذ هناك بدائل جنيســـة غير 
معروفة عند المرضى ومن الممكن استعمالها 
كأدوية بديلة عـــن األدوية المبتكرة األصلية 

غير المتوافرة.
ولفتـــت إلى أن بعض المستشـــفيات الخاصة 
تطلب كميات قليلة من األدوية وهذا يسبب 
عدم توافرهـــا في صيدليـــات القطاع الطبي 
الخـــاص في حـــال وجود نقص أو شـــح لدى 
وكالء توزيـــع األدويـــة، داعيـــة فـــي الوقـــت 
ذاتـــه إلـــى إشـــراك القطـــاع الطبـــي الخـــاص 
المشـــترك  للشـــراء  الوطنيـــة  اللجنـــة  ضمـــن 

مـــع المستشـــفيات الحكومية وفق مســـاعي 
المجلس األعلى للصحة.

وردا علـــى ســـؤال “البـــالد” عـــن الفـــرق بيـــن 
أوضحـــت  والمـــزورة،  المبتكـــرة  األدويـــة 
النعيمـــي أن األدوية المزيفـــة ال تحتوي على 
فاعليـــة وال تمنـــح المريض المفعـــول للعالج 
كما هو في الدواء األصلي المبتكر أو الدواء 

الجنيس.
وحثـــت علـــى ضـــرورة االبتعـــاد عـــن طلـــب 
شـــراء األدوية عبر المنصـــات الرقمية مواقع 

“السوشال ميديا”.

ال تطلبوا األدوية عبر منصات “السوشال ميديا”
بدائل لـ “البنادول” ومرضى يجهلون األدوية الجنيسة... رئيسة جمعية الصيادلة:

منسق الندوة ومديرها: حسن عبدالرسول

اإلسناد التقني: عبدالله عيسى ومعاذ توفيق

التصحيح والتحرير: قسم التصحيح والديسك المركزي

تنفيذ الملحق وتصميم اإلعالنات: قسم اإلنتاج الفني

 فريق عمل ندوة “^”  

ندوة “^” تبحث تحديات نقص األدوية
“البـــالد”  نـــدوة  فـــي  المتحدثـــون  ^ناقـــش 
جهـــود اســـتدامة األدويـــة وأســـباب نقص وشـــح 
األدويـــة محلًيا وخليجًيا وعالمًيا في الصيدليات 

والمستشفيات.
وبحث المشاركون في الندوة أهمية حث المرضى 
ألخـــذ أدوية جنيســـة بديلة عـــن األدوية األصلية 
المبتكرة التي تعتبر معتمدة ومرخصة من الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية )نهرا(؛ 
للحد من نقص األدوية المبتكرة، إضافة إلشـــاعة 
تثقيـــف المرضـــى بأنـــواع البدائـــل المتوافرة في 
الصيدليات؛ للحد مـــن ظاهرة توتر العالقات بين 

األطباء والمرضى بسبب نقص األدوية.
واتفـــق المتحدثـــون علـــى أهمية حاجـــة المملكة 
لمصانـــع أدويـــة فـــي المســـتقبل، عبر بنـــاء مراكز 
بحوث علمية ودراســـات طبيـــة يمكن من خاللها 
إنشـــاء مصانع أدوية وأمصال توفـــر على الدولة 
والوكالء ميزانيات شراء األدوية المستوردة من 

دول عدة ودول كبرى.
وناقشـــوا أهميـــة مكافحـــة مظاهـــر بيـــع وشـــراء 
األدويـــة من خـــالل التطبيقات الرقميـــة للهواتف 

الذكية ومواقع التواصل االجتماعي.
وتناول المشـــاركون في الندوة أهمية العمل على 
برامج قياس مؤشـــرات توافر األدوية من خالل 
التنبـــؤات المســـبقة للتعامل العاجـــل قبل حدوث 
شـــح، إضافـــة إلـــى النظـــر فـــي الترويـــج لثقافـــة 
اســـترجاع األدويـــة للصيدليـــات والمستشـــفيات 
بعـــد شـــفاء المرضى، حتـــى تعم الفائـــدة لمرضى 

آخرين وتفادي النقص لألدوية.
وشـــدد المتحدثـــون علـــى أهميـــة عـــدم صـــرف 
كميات كبيـــرة من األدوية المحددة من شـــركات 
معينة؛ إلتاحة المجال لتنويع اســـتخدام األدوية 
فـــي  ببيعهـــا  والمرخـــص  المعتمـــدة  الجنيســـة 

الصيدليات.
وناقشـــت النـــدوة التـــي أدارها الصحافي حســـن 
عبدالرســـول أســـباب النقـــص وإعـــادة النظـــر في 
سياســـة تكديـــس األدوية من قبـــل بعض مرضى 

األمراض المزمنة.

الزميل حسن عبدالرسول مدير الندوة

رحاب النعيمي 
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