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محميد احملميد

حينما تعلن الشركات أرباحها الموسمية خالل العام 
فإنها تعلن في ذات الوقت مؤشر قوة نمو االقتصاد الوطني، 
وإعــــالن الــتــعــافــي االقــتــصــادي لــمــرحــلــة مــا بــعــد جائحة 
في  االستثمارية  الفرص  وفاعلية  حيوية  وإعــالن  كورونا، 
البورصة  في سوق  الشركات  وجــود  قوة  البالد، فضال عن 

واألسهم. 
لــنــتــجــاوز قليال الــحــديــث الــمــعــهــود بــدعــوة الــشــركــات 
األربـــاح  نظير  المجتمعية  األعــمــال  فــي  المساهمة  إلــى 
المعلنة، وتوزيع نسب منها على المساهمين، وكذلك على 
على  ولنركز  ســنــوي..  و»بــونــص«  مكافآت  من  الموظفين، 
عودة الشركات والقطاع الخاص إلى الربحية واالنتعاش، 
والــمــضــي فـــي الــمــســار الــربــحــي، الــــذي يــمــنــح االقــتــصــاد 
والمرتبة  المتميزة،  والمكانة  الطيبة،  السمعة  الوطني 

العالية إقليميا ودوليا.
ــر، ونــفــهــم مــغــزى إعــــالن أربـــاح  ــ وحــتــى نــســتــوعــب األمـ
الــشــركــات، فـــإن الــمــصــادر االقــتــصــاديــة اإلعــالمــيــة ُتــعــّرف 
تظهر  اقتصادية  »مــؤشــرات  بأنها:  الشركات  أربــاح  تقارير 
إلــى جزء  وتشير  زمنية محددة،  فترة  في  الشركات  أربــاح 
اإليرادات الذي يظل تحت تصرف الشركة بعد دفع جميع 
النفقات، كما تعد تلك التقارير من أبرز المؤشرات للتنبؤ 
ومعدل  الــقــومــي،  المحلي  والــنــاتــج  االقــتــصــادي،  ــاألداء  بــ
الــبــطــالــة، ومـــعـــدل الــتــضــخــم، وتــقــيــيــم إنــتــاجــيــة الــقــطــاع 
والتدخالت  الفائدة،  سعر  بشأن  قــرارات  واتخاذ  الخاص، 

االقتصادية األخرى«.
وال  تستهويه،  وال  تعنيه  ال  ربــمــا  البسيط  الــمــواطــن 
كانت  ولــربــمــا  الــشــركــات..  ــاح  أربــ تــقــاريــر  تستوقفه،  حــتــى 
ــام، من  مــســألــة الــربــحــيــة يــجــدهــا فــقــط عــنــد نــهــايــة كــل عـ
قد  كــان  إن  االستهالكية«،  »الجمعية  في  عضويته  خــالل 
اشترى أسهما منها ذات يوم، وحرص على شراء األغراض 
بترول  تعبئة  بجانب  الجمعية،  ســوق  مــن  واالحــتــيــاجــات 
االســتــهــالكــيــة  للجمعية  الــتــابــعــة  الــمــحــطــة  مــن  الــســيــارة 
تــعــلــيــق عــنــد بعض  ــإن أول  فــ ــا عــــدا ذلــــك  إن وجـــــدت، ومــ
فلوسنا..  »كله من  الشركات:  أرباح  إعالن  المواطنين عن 

وعطونا تخفيض أحسن«..!!
لــشــراء  الــنــاس وتــســابــقــوا  الكثير مــن  تــوجــه  ذات مـــرة 
النفس  ُيــمــنــي  وكـــل  الخليجية،  الــبــنــوك  أحـــد  فــي  أســهــم 
اليوم األبيض  أو جعلها كرصيد  بالحصول على األربــاح، 
ــاذا حــصــل بــعــد كــل تلك  فــي الــيــوم األســـــود، وال نــــدري مــ
وأربــاحــه،  الخليجي  البنك  ذلــك  على  والــســبــاق  الــهــوجــة 
التواصل  على حسابات  إعــالنــات محلية  نقرأ  نــزال  ال  إذ 

االجتماعي لشراء أسهم ذلك البنك..!!
وشركات،  إقامة مشاريع  إلى  اليوم  بحاجة  ربما نحن 
ــوة الــمــواطــنــيــن  ــ أو طـــرح أســهــم لــلــشــركــات الــقــائــمــة، ودعـ
توفير  أجل  من  فيها،  والمساهمة  لشرائها  والمتقاعدين 
مصدر  إيــجــاد  وفــي  والمتقاعد،  للمواطن  جــديــد  رصــيــد 
االقتصاد  دعــم  فــي  المساهمة  وكــذلــك  مستقبلي،  دخــل 
بشكل مباشر، بدال من صرف األموال في معرض الخريف 

وغيره.
وتشتري  الــفــرص،  تقتنص  الــحــال  الميسورة  الــنــاس 
األسهم، وتشارك في المساهمة مع الشركات وتنال األرباح 
الكتف، ويدرك  تؤكل  أين  البعض يعرف من  إن  بل  منها، 
أيـــن يــضــع أمـــوالـــه، فيما الــبــعــض يــركــز فــقــط عــلــى وضــع 
المال في ودائع البنوك وحسابات الفوز بالجوائز المالية، 
دينار..!!  بمليون  يوم  ذات  للفوز  باألحالم  النفس  ويمني 
وأعرف البعض ممن تشارك في شراء عمارة وشقق وقاموا 
على  فقط  يعتمد  اآلخــر  البعض  يظل  فيما  بتأجيرها، 
بين  الخاصة  الجمعيات  أو  التقاعد،  أو  الوظيفة  راتـــب 
األفراد، ويعيش في دوامة الحياة ومتطلباتها والتحلطم 

عليها.
إعــــالن أربــــاح الــشــركــات، بــجــانــب أنـــه إعــــالن للتعافي 
االقتصادي، فهو فرصة سانحة للتفكير »خارج الصندوق« 

بأفكار تسهم في توفير أرباح للناس كذلك.

malmahmeed7@gmail.com

اأرباح ال�شركات.. 

ــه والتعافي االقت�شادي ــانــ ــحــ ــبــ ســ اهلل  شـــــــــــاء 
بفيروس  أصــاب  أن  وتعالى 
ــا، والــحــمــد هلل الــذي  كـــورونـ
ال يحمد على مكروه سواه، 
ورغم ما سببه هذا الفيروس 
ــن مـــــن ألـــــــم وضـــيـــق  ــيـ ــعـ ــلـ الـ
أتلمس  أن  لــي  ــاح  أتـ أنـــه  إال 
وأعـــيـــش عــمــلــيــًا مـــا وفــرتــه 
الحكومة  مــشــكــورة  وهــيــأتــه 
الـــمـــوقـــرة بـــرئـــاســـة صــاحــب 
ــر  ــيــ ــو الـــمـــلـــكـــي األمــ ــمــ الــــســ
آل خليفة  سلمان بن حمد 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
بــعــمــره  أطـــــال اهلل  الــــــــوزراء 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
مـــــن خـــــدمـــــات وتـــســـهـــيـــالت 

لمن ابتالهم اهلل باإلصابة بهذا المرض. 
ــت الــمــحــطــة األولـــــــى فــــي مــســتــشــفــى  ــانـ كـ
الــبــحــريــن الــــدولــــي، حــيــث الحــظــت كيف 
والممرضين  االســتــقــبــال  موظفي  يــطــوق 
واألطــــــبــــــاء الــــمــــريــــض بــــحــــفــــاوة وحـــــــرارة 
اســتــقــبــال تــخــفــف عــنــه مــعــانــاة اإلصـــابـــة، 
والــخــدمــات  الــدقــيــق  بالتنظيم  وأعــجــبــت 
العامل،  للفريق  العالية  والكفاءة  الراقية 
التسجيل  قسم  فــي  قليلة  لحظات  وبــعــد 
الصحية  الــرعــايــة  قسم  إلــى  تحويلي  تــم 
األولية بالمستشفى والذي فيه يتم أخذ 
ــراء  ــ الـــمـــؤشـــرات الــحــيــويــة لــلــمــريــض وإجـ
الــدم  كفحص  عليه  الــالزمــة  الفحوصات 
ــعـــة عـــلـــى الــــصــــدر وتــخــطــيــط  وإجــــــــراء أشـ
القلب ويتم ذلك بسرعة ويسر دون عناء. 
المعالج  الطبيب  طمأنني  لــي  وبالنسبة 
ــعـــي الـــصـــحـــي ثــــم الحـــظـــت أنـــه  عـــلـــى وضـ
حولني مباشرة إلى قسم الرعاية الثانوية 
في ذات المستشفى واكتشفت أن ذلك كان 
على سالمة  التأكد  مــن  المزيد  أجــل  مــن 
بــعــدمــا الحـــظ الطبيب  الــصــحــي  وضــعــي 
ــة انــخــفــاضــا  ــ ــيـ ــ ــة األولـ ــايــ ــرعــ فــــي قـــســـم الــ
باألكسجين،  الــدم  تشبع  في  جــدًا  طفيفا 
البحرينيات  الطبيبات  إحــدى  قامت  وقــد 
مشكورة بفحصي مرة أخرى وإجراء الالزم 
من التحاليل إلى أن اطمأنت على حالتي 
وطلب  المستشفى،  بمغادرة  لي  وسمحت 
اليوم  المستشفى صباح  زيــارة  إعــادة  مني 
فقد خرجت  المرض  وطــأة  ورغــم  الثاني، 

ــا  ــ ــن الـــمـــســـتـــشـــفـــى وأنـ ــ مـ
طيبة.  نفسية  حالة  فــي 
التالي  اليوم  صباح  وفي 
عــــدت إلــــى الــمــســتــشــفــى 
إلجراء التقييم بالنسبة 
لحالتي،  األمثل  للعالج 
هل األجسام المضادة أو 
المضادة  األدويــــة  تــنــاول 
ــن طـــريـــق  ــ لـــلـــفـــيـــروس عـ
الـــفـــم )بـــاكـــســـولـــوفـــيـــد(، 
التقييم  بــعــد  تــقــرر  وقـــد 
الشامل لحالتي إعطائي 
جـــــرعـــــة مــــــن األجـــــســـــام 
ــد تــــم كــل  ــ ــادة، وقـ ــمــــضــ الــ
ــي فـــتـــرة وجـــيـــزة  ذلـــــك فــ
عالية،  وحرفية  بمهنية 
علمًا بأن اإلجراءات السابقة كانت تطبق 
كــورونــا  مــريــض مــصــاب بفيروس  كــل  على 
الحكومة  مــا تسهر عليه  إطــار  فــي  وذلــك 
من متابعة حاالت المصابين واالطمئنان 
عليهم وال تكتفي الحكومة بذلك بل كانت 
تتم متابعة حالة المصابين هاتفيًا، فلقد 
كنت أتلقى اتصااًل يوميًا من المستشفى 
لالطمئنان على حالتي ومتابعة األعراض 
تعافيت  أن  إلــى  عليها  طــارئ  أي  ومتابعة 

تمامًا بفضل اهلل من المرض. 
إن تبّوأ مملكة البحرين المركز األول 
عــالــمــيــًا فــي الــتــعــافــي مــن فــيــروس كــورونــا 
إنـــجـــاز مستحق  »نـــيـــكـــاي«  مـــؤشـــر  حــســب 
الحكومي يسير  العمل  بفضل قائد جعل 
بوتيرة متناغمة وفّعالة وهو صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وحماس  البحرين  لفريق  سموه  وبرئاسة 
وكفاءة طواقم الخطوط األمامية نجحت 
إن  كما  الــصــدارة.  هــذه  تبوء  البحرين في 
هذا اإلنجاز يضاف إلى اإلنجازات األخرى 
ــاحـــب الــســمــو  ــتـــي حــقــقــهــا صـ الـــكـــثـــيـــرة الـ
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  الملكي ولي 
لــتــعــزيــز تــنــافــســيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
المؤشرات  مختلف  ووفق  المجاالت  كافة 
صاحب  لحضرة  الميمون  العهد  ظل  في 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــلــك الــمــعــظــم أمـــد اهلل بــعــمــره، حفظ 
قيادتها  وأدام عزها في ظل  البحرين  اهلل 

الحكيمة.

ت�شدر البحرين م�ؤ�شر »نيكاي«… �شاهد جديد 

على اإنجازات �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء 

 بقلم: 
الدكتور ياسر بن عيسى الناصر

أكدت رباب عبداهلل شمسان 
الـــنـــاشـــطـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
واإلنسانية  الخيرية  المجاالت 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــن  مـ الـــكـــثـــيـــر  أن 
وبصفة خاصة األسر المحدودة 
الـــــدخـــــل واألســــــــــر الــمــتــعــفــفــة 
التنمية  وزارة  لــدى  والمسجلة 
ــــي تــســتــلــم  ــتـ ــ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الـــمـــســـاعـــدات الــشــهــريــة تــعــانــي 
التواصل مع  في  كثيرة  مشاكل 
الفتة  والـــمـــاء،  الــكــهــربــاء  وزارة 
الــســن وذوي  كــبــار  فــئــة  أن  إلـــى 
واألرامل  الخاصة  االحتياجات 
والـــمـــطـــلـــقـــات مــــن كـــبـــار الــســن 
أو دراية  ليست لديهم اي فكرة 
النظام  مع  التعامل  كيفية  عن 
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الــــجــــديــــد فـــــي الـ
بالكهرباء  واألفــراد  المسؤولين 

الكترونيا.
استقبال  عــدم  أن  وأضافت 
الـــمـــراجـــعـــيـــن لــمــكــاتــب خــدمــة 
كالكابوس  أصــبــح  المشتركين 
الكثير  حــيــاة  عــلــى  الــمــســيــطــر 
مــنــهــم، فــي ظــل الــفــواتــيــر التي 
تـــحـــتـــســـب عـــلـــى الــمــشــتــركــيــن 
المشترك  دفــع  حالة  فــي  حتى 
وعند  منتظمة  بصورة  فواتيره 
رغــبــة الــمــشــتــرك فــي الــتــواصــل 
األخطاء  هــذه  عــن  لالستفسار 
ــه بـــالـــمـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــواجـ ــ يـ
ــي الـــتـــواصـــل عـــبـــر الــهــاتــف  ــ وهـ
ــيــــة.  اإللــــكــــتــــرونــ ــة  ــحـ ــفـ الـــصـ او 

الدفع  فــي  التأخير  حــالــة  وفــي 
لحين إيجاد الحلول يتم قطع 

الخدمة عن المكان.
ودعـــــــــــــــــــــــــت الــــــــنــــــــاشــــــــطــــــــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وزيــــــر الــكــهــربــاء 
الكهرباء  هيئة  ورئــيــس  والــمــاء 
الى وضع حلول عاجلة  والماء 
لهذه المشكلة من خالل تشكيل 
لجان من أفراد ذوي خبرة تقوم 
بــزيــارة ودراســــة حــالــة كــل أســرة 
تتعسر في دفع فواتيرها وإيجاد 
وتقوم  األســر  هــذه  تساعد  آلية 
بتثقيفهم  الــلــجــان  هـــذه  ايــضــا 
الكهرباء  اســتــخــدام  كيفية  فــي 
ــة فــي  ــيـــحـ والــــطــــريــــقــــة الـــصـــحـ
ترشيد االستهالك، مشيرة إلى 
ان هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــحــلــول 
نستطيع بها جميعا وقف قطع 

الكهرباء عن المواطنين. 

حالة درا�سة  اإلى  تدعو  اجتماعية  نا�سطة 
كل اأ�سرة متع�سرة عن دفع فواتير الكهرباء

} رباب عبداهلل شمسان.

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل د. فاطمة ناصر.

استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
أمناء مجلس  رئيس مجلس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام 
التعليم العالي بمكتبها الدكتورة فاطمة ناصر، والتي أهدت نسخة 
واالجتماعية  الطبيعية  »المقومات  بعنوان:  الدكتوراه  رسالة  من 
دراســة  البحرين:  بمملكة  المستدامة  البيئية  السياحة  لتنمية 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية«.
وخالل اللقاء تقدمت األمين العام بالتهنئة للدكتورة فاطمة 
واعـــتـــزازهـــا بجهود  فــخــرهــا  مــعــربــة عــن  الـــدكـــتـــوراه،  درجــــة  لنيلها 
الكوادر الوطنية الشابة في رفع مؤهالتهم العلمية والحصول على 
العلمي،  البحث  مجال  في  البارزة  وإسهاماتهم  العليا،  الشهادات 

متمنية لها التوفيق في حياتها العلمية والمهنية.
ومـــن جــانــبــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة فــاطــمــة عــن اعــتــزازهــا بلقاء 
األمين العام، وعميق تقديرها وامتنانها لدعمها للكوادر الوطنية 
وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، األمر الذي يدفعهم للمزيد من 

الجهد والبحث العلمي.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

ن��ع��ت��ز ب��ج��ه��ود ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة 
ف����ي رف�����ع م���وؤه���ات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة

التطبيقية  العلوم  اإلداريــة في جامعة  العلوم  كلية  أكد عميد 
متميزة  تعليمية  برامج  تقدم  الكلية  أن  النخيلي  رمــزي  الدكتور 
يتواءم  بما  العليا  والدراسات  البكالوريوس  لطلبتها على مستوى 
واحــتــيــاجــات الــســوق المحلي والــخــارجــي اعــتــمــادًا عــلــى قــدراتــهــا 
اعــضــاء  كـــفـــاءات عــالــيــة مــتــمــيــزة مــن  بــوجــود  الــفــائــقــة  التنافسية 
هيئة الــتــدريــس الــحــاصــلــيــن عــلــى شــهــادة الــزمــالــة مــن أكــاديــمــيــة 
وتــوافــر  الــتــخــصــصــات،  مختلف  مــن  البريطانية  الــعــالــي  التعليم 

البنية التحتية المتطورة وفقًا ألعلى معايير الجودة واالعتماد.
لمواكبة  الـــدؤوب  سعيها  تواصل  الكلية  أن  إلــى  العميد  ونــوه   
والــتــدريــب  التعليم  فــي مــجــال  والـــتـــطـــورات  الــمــســتــجــدات  أحــــدث 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتزويد منتسبيها بسالح العلم 
والمعرفة، بما يسهم في تخريج الكفاءات القادرة على المنافسة 
فــي ســـوق الــعــمــل، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه، وخــاصــة أن الــجــامــعــة قد 
طرحت برنامج بكالوريوس جديدا في إدارة األعمال بالتعاون مع 
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبة 
الدراسي األول 2023-2022  البرنامج للفصل  المسجلين في هذا 
الدراسية  السنة  قيمتها 30% على  سيحصلون على نسبة خصم 
األولى، كما سيتم إعفاء جميع الطلبة المسجلين قبل نهاية شهر 

أغسطس 2022 من رسوم التسجيل.
وصرح عميد كلية العلوم اإلدارية أن الكلية أيضًا تطرح برامج 
األعمال،  إدارة  في  البكالوريوس  تخصصات  في  متميزة  أكاديمية 
نظم  والمحاسبة،  المالية  العلوم  المحاسبة،  السياسية،  العلوم 
األعمال،  إدارة  في  الماجستير  وتخصصات  ــة،  اإلداريـ المعلومات 

المحاسبة والتمويل، وإدارة الموارد البشرية.
وأشار الدكتور رمزي النخيلي إلى تزايد عدد طلبات االلتحاق 
بمختلف أقسام الكلية، وخاصة أن الجامعة حاصلة على االعتماد 
 ،)QAA( البريطانية العالي  التعليم  الدولي لوكالة ضمان جودة 
الجودة  ضمان  لمتطلبات  مستوفية  األكاديمية  برامجها  وجميع 

من هيئة جودة التعليم والتدريب.
جــديــر بــالــذكــر أن كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريــــــة فـــي جــامــعــة الــعــلــوم 
التطبيقية تعد إحدى الكليات الرائدة بين مثيالتها في مختلف 
الجامعات المحلية الحكومية والخاصة، ويشهد حجم اإلنجازات 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا حــتــى وقــتــنــا هــــذا حــصــولــهــا على 
المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  قبل  من  االعتمادية 
والمحاسبة  المالية  العلوم  في  البكالوريوس  لبرنامج   )ACCA(
االمتحانية  األوراق  بعض  من  إعفاء  على  الخريج  يحصل  حيث 
من مكون الشهادة التي تضم 14 مادة علمية، وتعتبر الشهادة التي 
تقدمها الجمعية من أعلى الشهادات المهنية الدولية العالمية في 

مجال المحاسبة.

اإعفاء من ر�سوم الت�سجيل للطلبة الم�ستكملين اإجراءات الت�سجيل قبل نهاية اأغ�سط�س

اإدارة الأعمال »العلوم التطبيقية« تطرح برنامج بكالوريو�س في 
30% للطلبة الم�سجلين فيه  بالتعاون مع جامعة بريطانية وخ�سم 

استضافت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين 
الطبية )RCSI Bahrain( اجتماًعا مع وفد من جامعة جورج واشنطن 
التدريب  فــرص  لمناقشة   )George Washington University(
رئــيــس جامعة  الــعــتــوم،  الــبــروفــيــســور سمير  وقـــام  والــخــريــجــيــن.  للطالب 
للطب  مشارك  عميد  أيــاس  هدى  الدكتورة  باستقبال  الطبية،  البحرين 
، والدكتور ستانلي نول، المدير الطبي  الدولي  بجامعة جورج واشنطن 
للطب الدولي لبحث فرص الزمالة البحثية والدورات السريرية لطالب 

وخريجي جامعة البحرين الطبية.
تبذلها  التي  بالجهود  هــدى  والــدكــتــورة  ستانلي  الــدكــتــور  أشــاد  كما  
جامعة البحرين الطبية لدعم الطالب والخريجين في مساعيهم لتطوير 
الطبية  البحرين  جامعة  تلتزم  السريرية.  والكفاءة  العملية  مهاراتهم 
والتدريب  التعلم  فــرص  فــي  االنــخــراط  فــي  والخريجين  الــطــالب  بدعم 
في الخارج، مما يسهم في تخريج أطباء وممرضين مجهزين بالمعرفة 

والمهارات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي في مجال الرعاية الصحية.

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال���ط���ب���ي���ة ت���ب���ح���ث ف���ر����س 
ال����ت����دري����ب م�����ع ج���ام���ع���ة ج��������ورج وا����س���ن���ط���ن

ا�ستط��اعا يج���ري  »درا�س���ات« 
الت��ب���رع  ح��������ول  لل��������راأي 
ب��الأع�����س��������اء ال��ب�����س�����ري��������ة
يـــقـــوم مـــركـــز الــبــحــريــن لـــلـــدراســـات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــطـــاقـــة 
المجتمع  لـــرأي  بــاســتــطــالع  )دراســـــات( 
ــرع بـــاألعـــضـــاء  ــبـ ــتـ الـــبـــحـــريـــنـــي حـــــول الـ
ــددا مـــن األســئــلــة  ــ الــبــشــريــة، تــضــمــن عـ
ــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــبـــرع  ــانــ ــيــ ــبــ ــتــ واالســ
باألعضاء البشرية، وحول ضرورة إنشاء 
مركز متخصص لنقل وزراعة األعضاء 
وموقف  البحرين،  مملكة  في  البشرية 
الــمــســتــطــلــعــيــن مـــن الــتــبــرع بــاألعــضــاء 
ــاة، وإمـــكـــانـــيـــة  ــيــ ــحــ ــة أثــــنــــاء الــ ــريـ ــبـــشـ الـ
التوصية بالتبرع باألعضاء بعد الوفاة، 
أثناء  بها  التبرع  يمكن  التي  واألعضاء 
بـــأن التبرع  ــدى اعــتــقــادهــم  الــحــيــاة، ومـ
باألعضاء البشرية يشكل خطرا صحيا.

المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد  الدكتور  أعلن 
أن  والتعليم  التربية  بـــوزارة  الــمــدارس  لشؤون  العام 
مــرشــًحــا   35 شــمــلــت  الــتــي  التقييم  عــمــلــيــات  نــتــائــج 
لشغل وظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي القادم قد 
أسفرت عن اختيار 11 مديرًا مساعدًا سيتم تكليفهم 
األول  الــدراســي  للفصل  مــدرســة  مدير  وظيفة  على 
اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، حيث ستبدأ عملية 
التكليف على دفعات تستمر حتى شهر يناير 2023، 
طبقًا لجدول الشواغر المتاحة التي سيتم التكليف 
المتأهلين على  عليها تدريجيًا، وذلك بعد حصول 
التي تمت من خالل  التقييم  أعلى درجــات عمليات 
فــريــق مــخــتــص عــكــف عــلــى مــقــابــلــة وتــقــيــيــم جميع 
ووفــق  الوظيفة،  إلــى  الترقية  لــشــروط  المستوفين 
مــعــايــيــر دقــيــقــة ارتـــكـــزت عــلــى الــخــبــرات الــتــراكــمــيــة، 
والــقــدرة على حــل الــمــشــكــالت، وقــيــادة فــرق العمل، 
واقع  تشخيص  بأسس  واإللــمــام  التربوية،  والقيادة 
المدارس، واالرتقاء بعمليات التعليم والتعلم، وغير 

ذلك.
وقد استقبل المدير العام لشؤون المدارس امس 
المتأهلين لهذه الوظيفة، حيث هنأهم بتحقيقهم 
أعلى نتائج التقييم، وناقش معهم مهامهم التعليمية 
الجديدة كقادة تعليميين يديرون مؤسسات مدرسية 
أن  المدارس  لشؤون  العام  المدير  بين  كما  حيوية. 
تكليف  أيًضا  يشهد  ســوف  الثاني  الــدراســي  الفصل 
عددهم  وأن  الوظيفة،  لهذه  المتأهلين  من  آخرين 

قـــد يــصــل إلـــى خــمــســة مــرشــحــيــن إضــافــيــيــن، حيث 
التي  التقييم  عمليات  ضمن  عليهم  االختيار  وقــع 
في  أسمائهم  إعــالن  سيتم  حيث  منها،  االنتهاء  تم 

مرحلة الحقة خالل الفصل الدراسي الثاني.
مدير  لوظيفة  المتأهلين  أن  بالذكر  والجدير 
مدرسة اعتبارًا من الفصل األول من العام الدراسي 

الجديد هم:
األستاذ السيد محمد عبداهلل معتوق.

األستاذ أحمد إسماعيل إسماعيل.
األستاذة أمينة حسن الهندي.

األستاذة نعمة علي سعيد العبدان.
األستاذ علي محمد كاظم عبدالحسين.

األستاذ عدنان محمد صالح.
األستاذة نوفة عبداهلل المضحكي.

األستاذة سها علي الكواري.
األستاذ عبداهلل صالح حمود.

األستاذ حسين إبراهيم محمد.
األستاذة بشرى سعد الشاعر.

وقـــد حــضــر االجــتــمــاع األســـتـــاذة نــــوال إبــراهــيــم 
واالستراتيجيات  للسياسات  الـــوزارة  وكيل  الخاطر 
الوكيل  البونوظة  عيسى  لطيفة  واألســتــاذة  واألداء، 
المساعد للتعليم، واألستاذ محمد غانم زايد مدير 
لطيفة  الشيخة  واألســتــاذة  البشرية،  الــمــوارد  إدارة 
إدارة  مدير  بأعمال  القائم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

التقييم واألداء. 

اختي�ار 11 متاأه�ا للف�س�ل الدرا�س�ي الأول
واإع���ان دفع���ة اأخ���رى للف�س���ل الثان���ي
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محميد احملميد

حينما تعلن الشركات أرباحها الموسمية خالل العام 
فإنها تعلن في ذات الوقت مؤشر قوة نمو االقتصاد الوطني، 
وإعــــالن الــتــعــافــي االقــتــصــادي لــمــرحــلــة مــا بــعــد جائحة 
في  االستثمارية  الفرص  وفاعلية  حيوية  وإعــالن  كورونا، 
البورصة  في سوق  الشركات  وجــود  قوة  البالد، فضال عن 

واألسهم. 
لــنــتــجــاوز قليال الــحــديــث الــمــعــهــود بــدعــوة الــشــركــات 
األربـــاح  نظير  المجتمعية  األعــمــال  فــي  المساهمة  إلــى 
المعلنة، وتوزيع نسب منها على المساهمين، وكذلك على 
على  ولنركز  ســنــوي..  و»بــونــص«  مكافآت  من  الموظفين، 
عودة الشركات والقطاع الخاص إلى الربحية واالنتعاش، 
والــمــضــي فـــي الــمــســار الــربــحــي، الــــذي يــمــنــح االقــتــصــاد 
والمرتبة  المتميزة،  والمكانة  الطيبة،  السمعة  الوطني 

العالية إقليميا ودوليا.
ــر، ونــفــهــم مــغــزى إعــــالن أربـــاح  ــ وحــتــى نــســتــوعــب األمـ
الــشــركــات، فـــإن الــمــصــادر االقــتــصــاديــة اإلعــالمــيــة ُتــعــّرف 
تظهر  اقتصادية  »مــؤشــرات  بأنها:  الشركات  أربــاح  تقارير 
إلــى جزء  وتشير  زمنية محددة،  فترة  في  الشركات  أربــاح 
اإليرادات الذي يظل تحت تصرف الشركة بعد دفع جميع 
النفقات، كما تعد تلك التقارير من أبرز المؤشرات للتنبؤ 
ومعدل  الــقــومــي،  المحلي  والــنــاتــج  االقــتــصــادي،  ــاألداء  بــ
الــبــطــالــة، ومـــعـــدل الــتــضــخــم، وتــقــيــيــم إنــتــاجــيــة الــقــطــاع 
والتدخالت  الفائدة،  سعر  بشأن  قــرارات  واتخاذ  الخاص، 

االقتصادية األخرى«.
وال  تستهويه،  وال  تعنيه  ال  ربــمــا  البسيط  الــمــواطــن 
كانت  ولــربــمــا  الــشــركــات..  ــاح  أربــ تــقــاريــر  تستوقفه،  حــتــى 
ــام، من  مــســألــة الــربــحــيــة يــجــدهــا فــقــط عــنــد نــهــايــة كــل عـ
قد  كــان  إن  االستهالكية«،  »الجمعية  في  عضويته  خــالل 
اشترى أسهما منها ذات يوم، وحرص على شراء األغراض 
بترول  تعبئة  بجانب  الجمعية،  ســوق  مــن  واالحــتــيــاجــات 
االســتــهــالكــيــة  للجمعية  الــتــابــعــة  الــمــحــطــة  مــن  الــســيــارة 
تــعــلــيــق عــنــد بعض  ــإن أول  فــ ــا عــــدا ذلــــك  إن وجـــــدت، ومــ
فلوسنا..  »كله من  الشركات:  أرباح  إعالن  المواطنين عن 

وعطونا تخفيض أحسن«..!!
لــشــراء  الــنــاس وتــســابــقــوا  الكثير مــن  تــوجــه  ذات مـــرة 
النفس  ُيــمــنــي  وكـــل  الخليجية،  الــبــنــوك  أحـــد  فــي  أســهــم 
اليوم األبيض  أو جعلها كرصيد  بالحصول على األربــاح، 
ــاذا حــصــل بــعــد كــل تلك  فــي الــيــوم األســـــود، وال نــــدري مــ
وأربــاحــه،  الخليجي  البنك  ذلــك  على  والــســبــاق  الــهــوجــة 
التواصل  على حسابات  إعــالنــات محلية  نقرأ  نــزال  ال  إذ 

االجتماعي لشراء أسهم ذلك البنك..!!
وشركات،  إقامة مشاريع  إلى  اليوم  بحاجة  ربما نحن 
ــوة الــمــواطــنــيــن  ــ أو طـــرح أســهــم لــلــشــركــات الــقــائــمــة، ودعـ
توفير  أجل  من  فيها،  والمساهمة  لشرائها  والمتقاعدين 
مصدر  إيــجــاد  وفــي  والمتقاعد،  للمواطن  جــديــد  رصــيــد 
االقتصاد  دعــم  فــي  المساهمة  وكــذلــك  مستقبلي،  دخــل 
بشكل مباشر، بدال من صرف األموال في معرض الخريف 

وغيره.
وتشتري  الــفــرص،  تقتنص  الــحــال  الميسورة  الــنــاس 
األسهم، وتشارك في المساهمة مع الشركات وتنال األرباح 
الكتف، ويدرك  تؤكل  أين  البعض يعرف من  إن  بل  منها، 
أيـــن يــضــع أمـــوالـــه، فيما الــبــعــض يــركــز فــقــط عــلــى وضــع 
المال في ودائع البنوك وحسابات الفوز بالجوائز المالية، 
دينار..!!  بمليون  يوم  ذات  للفوز  باألحالم  النفس  ويمني 
وأعرف البعض ممن تشارك في شراء عمارة وشقق وقاموا 
على  فقط  يعتمد  اآلخــر  البعض  يظل  فيما  بتأجيرها، 
بين  الخاصة  الجمعيات  أو  التقاعد،  أو  الوظيفة  راتـــب 
األفراد، ويعيش في دوامة الحياة ومتطلباتها والتحلطم 

عليها.
إعــــالن أربــــاح الــشــركــات، بــجــانــب أنـــه إعــــالن للتعافي 
االقتصادي، فهو فرصة سانحة للتفكير »خارج الصندوق« 

بأفكار تسهم في توفير أرباح للناس كذلك.

malmahmeed7@gmail.com

اأرباح ال�شركات.. 

ــه والتعافي االقت�شادي ــانــ ــحــ ــبــ ســ اهلل  شـــــــــــاء 
بفيروس  أصــاب  أن  وتعالى 
ــا، والــحــمــد هلل الــذي  كـــورونـ
ال يحمد على مكروه سواه، 
ورغم ما سببه هذا الفيروس 
ــن مـــــن ألـــــــم وضـــيـــق  ــيـ ــعـ ــلـ الـ
أتلمس  أن  لــي  ــاح  أتـ أنـــه  إال 
وأعـــيـــش عــمــلــيــًا مـــا وفــرتــه 
الحكومة  مــشــكــورة  وهــيــأتــه 
الـــمـــوقـــرة بـــرئـــاســـة صــاحــب 
ــر  ــيــ ــو الـــمـــلـــكـــي األمــ ــمــ الــــســ
آل خليفة  سلمان بن حمد 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
بــعــمــره  أطـــــال اهلل  الــــــــوزراء 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
مـــــن خـــــدمـــــات وتـــســـهـــيـــالت 

لمن ابتالهم اهلل باإلصابة بهذا المرض. 
ــت الــمــحــطــة األولـــــــى فــــي مــســتــشــفــى  ــانـ كـ
الــبــحــريــن الــــدولــــي، حــيــث الحــظــت كيف 
والممرضين  االســتــقــبــال  موظفي  يــطــوق 
واألطــــــبــــــاء الــــمــــريــــض بــــحــــفــــاوة وحـــــــرارة 
اســتــقــبــال تــخــفــف عــنــه مــعــانــاة اإلصـــابـــة، 
والــخــدمــات  الــدقــيــق  بالتنظيم  وأعــجــبــت 
العامل،  للفريق  العالية  والكفاءة  الراقية 
التسجيل  قسم  فــي  قليلة  لحظات  وبــعــد 
الصحية  الــرعــايــة  قسم  إلــى  تحويلي  تــم 
األولية بالمستشفى والذي فيه يتم أخذ 
ــراء  ــ الـــمـــؤشـــرات الــحــيــويــة لــلــمــريــض وإجـ
الــدم  كفحص  عليه  الــالزمــة  الفحوصات 
ــعـــة عـــلـــى الــــصــــدر وتــخــطــيــط  وإجــــــــراء أشـ
القلب ويتم ذلك بسرعة ويسر دون عناء. 
المعالج  الطبيب  طمأنني  لــي  وبالنسبة 
ــعـــي الـــصـــحـــي ثــــم الحـــظـــت أنـــه  عـــلـــى وضـ
حولني مباشرة إلى قسم الرعاية الثانوية 
في ذات المستشفى واكتشفت أن ذلك كان 
على سالمة  التأكد  مــن  المزيد  أجــل  مــن 
بــعــدمــا الحـــظ الطبيب  الــصــحــي  وضــعــي 
ــة انــخــفــاضــا  ــ ــيـ ــ ــة األولـ ــايــ ــرعــ فــــي قـــســـم الــ
باألكسجين،  الــدم  تشبع  في  جــدًا  طفيفا 
البحرينيات  الطبيبات  إحــدى  قامت  وقــد 
مشكورة بفحصي مرة أخرى وإجراء الالزم 
من التحاليل إلى أن اطمأنت على حالتي 
وطلب  المستشفى،  بمغادرة  لي  وسمحت 
اليوم  المستشفى صباح  زيــارة  إعــادة  مني 
فقد خرجت  المرض  وطــأة  ورغــم  الثاني، 

ــا  ــ ــن الـــمـــســـتـــشـــفـــى وأنـ ــ مـ
طيبة.  نفسية  حالة  فــي 
التالي  اليوم  صباح  وفي 
عــــدت إلــــى الــمــســتــشــفــى 
إلجراء التقييم بالنسبة 
لحالتي،  األمثل  للعالج 
هل األجسام المضادة أو 
المضادة  األدويــــة  تــنــاول 
ــن طـــريـــق  ــ لـــلـــفـــيـــروس عـ
الـــفـــم )بـــاكـــســـولـــوفـــيـــد(، 
التقييم  بــعــد  تــقــرر  وقـــد 
الشامل لحالتي إعطائي 
جـــــرعـــــة مــــــن األجـــــســـــام 
ــد تــــم كــل  ــ ــادة، وقـ ــمــــضــ الــ
ــي فـــتـــرة وجـــيـــزة  ذلـــــك فــ
عالية،  وحرفية  بمهنية 
علمًا بأن اإلجراءات السابقة كانت تطبق 
كــورونــا  مــريــض مــصــاب بفيروس  كــل  على 
الحكومة  مــا تسهر عليه  إطــار  فــي  وذلــك 
من متابعة حاالت المصابين واالطمئنان 
عليهم وال تكتفي الحكومة بذلك بل كانت 
تتم متابعة حالة المصابين هاتفيًا، فلقد 
كنت أتلقى اتصااًل يوميًا من المستشفى 
لالطمئنان على حالتي ومتابعة األعراض 
تعافيت  أن  إلــى  عليها  طــارئ  أي  ومتابعة 

تمامًا بفضل اهلل من المرض. 
إن تبّوأ مملكة البحرين المركز األول 
عــالــمــيــًا فــي الــتــعــافــي مــن فــيــروس كــورونــا 
إنـــجـــاز مستحق  »نـــيـــكـــاي«  مـــؤشـــر  حــســب 
الحكومي يسير  العمل  بفضل قائد جعل 
بوتيرة متناغمة وفّعالة وهو صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وحماس  البحرين  لفريق  سموه  وبرئاسة 
وكفاءة طواقم الخطوط األمامية نجحت 
إن  كما  الــصــدارة.  هــذه  تبوء  البحرين في 
هذا اإلنجاز يضاف إلى اإلنجازات األخرى 
ــاحـــب الــســمــو  ــتـــي حــقــقــهــا صـ الـــكـــثـــيـــرة الـ
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  الملكي ولي 
لــتــعــزيــز تــنــافــســيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
المؤشرات  مختلف  ووفق  المجاالت  كافة 
صاحب  لحضرة  الميمون  العهد  ظل  في 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــلــك الــمــعــظــم أمـــد اهلل بــعــمــره، حفظ 
قيادتها  وأدام عزها في ظل  البحرين  اهلل 

الحكيمة.

ت�شدر البحرين م�ؤ�شر »نيكاي«… �شاهد جديد 

على اإنجازات �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء 

 بقلم: 
الدكتور ياسر بن عيسى الناصر

أكدت رباب عبداهلل شمسان 
الـــنـــاشـــطـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
واإلنسانية  الخيرية  المجاالت 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــن  مـ الـــكـــثـــيـــر  أن 
وبصفة خاصة األسر المحدودة 
الـــــدخـــــل واألســــــــــر الــمــتــعــفــفــة 
التنمية  وزارة  لــدى  والمسجلة 
ــــي تــســتــلــم  ــتـ ــ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الـــمـــســـاعـــدات الــشــهــريــة تــعــانــي 
التواصل مع  في  كثيرة  مشاكل 
الفتة  والـــمـــاء،  الــكــهــربــاء  وزارة 
الــســن وذوي  كــبــار  فــئــة  أن  إلـــى 
واألرامل  الخاصة  االحتياجات 
والـــمـــطـــلـــقـــات مــــن كـــبـــار الــســن 
أو دراية  ليست لديهم اي فكرة 
النظام  مع  التعامل  كيفية  عن 
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الــــجــــديــــد فـــــي الـ
بالكهرباء  واألفــراد  المسؤولين 

الكترونيا.
استقبال  عــدم  أن  وأضافت 
الـــمـــراجـــعـــيـــن لــمــكــاتــب خــدمــة 
كالكابوس  أصــبــح  المشتركين 
الكثير  حــيــاة  عــلــى  الــمــســيــطــر 
مــنــهــم، فــي ظــل الــفــواتــيــر التي 
تـــحـــتـــســـب عـــلـــى الــمــشــتــركــيــن 
المشترك  دفــع  حالة  فــي  حتى 
وعند  منتظمة  بصورة  فواتيره 
رغــبــة الــمــشــتــرك فــي الــتــواصــل 
األخطاء  هــذه  عــن  لالستفسار 
ــه بـــالـــمـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــواجـ ــ يـ
ــي الـــتـــواصـــل عـــبـــر الــهــاتــف  ــ وهـ
ــيــــة.  اإللــــكــــتــــرونــ ــة  ــحـ ــفـ الـــصـ او 

الدفع  فــي  التأخير  حــالــة  وفــي 
لحين إيجاد الحلول يتم قطع 

الخدمة عن المكان.
ودعـــــــــــــــــــــــــت الــــــــنــــــــاشــــــــطــــــــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وزيــــــر الــكــهــربــاء 
الكهرباء  هيئة  ورئــيــس  والــمــاء 
الى وضع حلول عاجلة  والماء 
لهذه المشكلة من خالل تشكيل 
لجان من أفراد ذوي خبرة تقوم 
بــزيــارة ودراســــة حــالــة كــل أســرة 
تتعسر في دفع فواتيرها وإيجاد 
وتقوم  األســر  هــذه  تساعد  آلية 
بتثقيفهم  الــلــجــان  هـــذه  ايــضــا 
الكهرباء  اســتــخــدام  كيفية  فــي 
ــة فــي  ــيـــحـ والــــطــــريــــقــــة الـــصـــحـ
ترشيد االستهالك، مشيرة إلى 
ان هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــحــلــول 
نستطيع بها جميعا وقف قطع 

الكهرباء عن المواطنين. 

حالة درا�سة  اإلى  تدعو  اجتماعية  نا�سطة 
كل اأ�سرة متع�سرة عن دفع فواتير الكهرباء

} رباب عبداهلل شمسان.

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل د. فاطمة ناصر.

استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
أمناء مجلس  رئيس مجلس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام 
التعليم العالي بمكتبها الدكتورة فاطمة ناصر، والتي أهدت نسخة 
واالجتماعية  الطبيعية  »المقومات  بعنوان:  الدكتوراه  رسالة  من 
دراســة  البحرين:  بمملكة  المستدامة  البيئية  السياحة  لتنمية 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية«.
وخالل اللقاء تقدمت األمين العام بالتهنئة للدكتورة فاطمة 
واعـــتـــزازهـــا بجهود  فــخــرهــا  مــعــربــة عــن  الـــدكـــتـــوراه،  درجــــة  لنيلها 
الكوادر الوطنية الشابة في رفع مؤهالتهم العلمية والحصول على 
العلمي،  البحث  مجال  في  البارزة  وإسهاماتهم  العليا،  الشهادات 

متمنية لها التوفيق في حياتها العلمية والمهنية.
ومـــن جــانــبــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة فــاطــمــة عــن اعــتــزازهــا بلقاء 
األمين العام، وعميق تقديرها وامتنانها لدعمها للكوادر الوطنية 
وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، األمر الذي يدفعهم للمزيد من 

الجهد والبحث العلمي.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

ن��ع��ت��ز ب��ج��ه��ود ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة 
ف����ي رف�����ع م���وؤه���ات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة

التطبيقية  العلوم  اإلداريــة في جامعة  العلوم  كلية  أكد عميد 
متميزة  تعليمية  برامج  تقدم  الكلية  أن  النخيلي  رمــزي  الدكتور 
يتواءم  بما  العليا  والدراسات  البكالوريوس  لطلبتها على مستوى 
واحــتــيــاجــات الــســوق المحلي والــخــارجــي اعــتــمــادًا عــلــى قــدراتــهــا 
اعــضــاء  كـــفـــاءات عــالــيــة مــتــمــيــزة مــن  بــوجــود  الــفــائــقــة  التنافسية 
هيئة الــتــدريــس الــحــاصــلــيــن عــلــى شــهــادة الــزمــالــة مــن أكــاديــمــيــة 
وتــوافــر  الــتــخــصــصــات،  مختلف  مــن  البريطانية  الــعــالــي  التعليم 

البنية التحتية المتطورة وفقًا ألعلى معايير الجودة واالعتماد.
لمواكبة  الـــدؤوب  سعيها  تواصل  الكلية  أن  إلــى  العميد  ونــوه   
والــتــدريــب  التعليم  فــي مــجــال  والـــتـــطـــورات  الــمــســتــجــدات  أحــــدث 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتزويد منتسبيها بسالح العلم 
والمعرفة، بما يسهم في تخريج الكفاءات القادرة على المنافسة 
فــي ســـوق الــعــمــل، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه، وخــاصــة أن الــجــامــعــة قد 
طرحت برنامج بكالوريوس جديدا في إدارة األعمال بالتعاون مع 
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبة 
الدراسي األول 2023-2022  البرنامج للفصل  المسجلين في هذا 
الدراسية  السنة  قيمتها 30% على  سيحصلون على نسبة خصم 
األولى، كما سيتم إعفاء جميع الطلبة المسجلين قبل نهاية شهر 

أغسطس 2022 من رسوم التسجيل.
وصرح عميد كلية العلوم اإلدارية أن الكلية أيضًا تطرح برامج 
األعمال،  إدارة  في  البكالوريوس  تخصصات  في  متميزة  أكاديمية 
نظم  والمحاسبة،  المالية  العلوم  المحاسبة،  السياسية،  العلوم 
األعمال،  إدارة  في  الماجستير  وتخصصات  ــة،  اإلداريـ المعلومات 

المحاسبة والتمويل، وإدارة الموارد البشرية.
وأشار الدكتور رمزي النخيلي إلى تزايد عدد طلبات االلتحاق 
بمختلف أقسام الكلية، وخاصة أن الجامعة حاصلة على االعتماد 
 ،)QAA( البريطانية العالي  التعليم  الدولي لوكالة ضمان جودة 
الجودة  ضمان  لمتطلبات  مستوفية  األكاديمية  برامجها  وجميع 

من هيئة جودة التعليم والتدريب.
جــديــر بــالــذكــر أن كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريــــــة فـــي جــامــعــة الــعــلــوم 
التطبيقية تعد إحدى الكليات الرائدة بين مثيالتها في مختلف 
الجامعات المحلية الحكومية والخاصة، ويشهد حجم اإلنجازات 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا حــتــى وقــتــنــا هــــذا حــصــولــهــا على 
المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  قبل  من  االعتمادية 
والمحاسبة  المالية  العلوم  في  البكالوريوس  لبرنامج   )ACCA(
االمتحانية  األوراق  بعض  من  إعفاء  على  الخريج  يحصل  حيث 
من مكون الشهادة التي تضم 14 مادة علمية، وتعتبر الشهادة التي 
تقدمها الجمعية من أعلى الشهادات المهنية الدولية العالمية في 

مجال المحاسبة.

اإعفاء من ر�سوم الت�سجيل للطلبة الم�ستكملين اإجراءات الت�سجيل قبل نهاية اأغ�سط�س

اإدارة الأعمال »العلوم التطبيقية« تطرح برنامج بكالوريو�س في 
30% للطلبة الم�سجلين فيه  بالتعاون مع جامعة بريطانية وخ�سم 

استضافت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين 
الطبية )RCSI Bahrain( اجتماًعا مع وفد من جامعة جورج واشنطن 
التدريب  فــرص  لمناقشة   )George Washington University(
رئــيــس جامعة  الــعــتــوم،  الــبــروفــيــســور سمير  وقـــام  والــخــريــجــيــن.  للطالب 
للطب  مشارك  عميد  أيــاس  هدى  الدكتورة  باستقبال  الطبية،  البحرين 
، والدكتور ستانلي نول، المدير الطبي  الدولي  بجامعة جورج واشنطن 
للطب الدولي لبحث فرص الزمالة البحثية والدورات السريرية لطالب 

وخريجي جامعة البحرين الطبية.
تبذلها  التي  بالجهود  هــدى  والــدكــتــورة  ستانلي  الــدكــتــور  أشــاد  كما  
جامعة البحرين الطبية لدعم الطالب والخريجين في مساعيهم لتطوير 
الطبية  البحرين  جامعة  تلتزم  السريرية.  والكفاءة  العملية  مهاراتهم 
والتدريب  التعلم  فــرص  فــي  االنــخــراط  فــي  والخريجين  الــطــالب  بدعم 
في الخارج، مما يسهم في تخريج أطباء وممرضين مجهزين بالمعرفة 

والمهارات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي في مجال الرعاية الصحية.

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال���ط���ب���ي���ة ت���ب���ح���ث ف���ر����س 
ال����ت����دري����ب م�����ع ج���ام���ع���ة ج��������ورج وا����س���ن���ط���ن

ا�ستط��اعا يج���ري  »درا�س���ات« 
الت��ب���رع  ح��������ول  لل��������راأي 
ب��الأع�����س��������اء ال��ب�����س�����ري��������ة
يـــقـــوم مـــركـــز الــبــحــريــن لـــلـــدراســـات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــطـــاقـــة 
المجتمع  لـــرأي  بــاســتــطــالع  )دراســـــات( 
ــرع بـــاألعـــضـــاء  ــبـ ــتـ الـــبـــحـــريـــنـــي حـــــول الـ
ــددا مـــن األســئــلــة  ــ الــبــشــريــة، تــضــمــن عـ
ــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــبـــرع  ــانــ ــيــ ــبــ ــتــ واالســ
باألعضاء البشرية، وحول ضرورة إنشاء 
مركز متخصص لنقل وزراعة األعضاء 
وموقف  البحرين،  مملكة  في  البشرية 
الــمــســتــطــلــعــيــن مـــن الــتــبــرع بــاألعــضــاء 
ــاة، وإمـــكـــانـــيـــة  ــيــ ــحــ ــة أثــــنــــاء الــ ــريـ ــبـــشـ الـ
التوصية بالتبرع باألعضاء بعد الوفاة، 
أثناء  بها  التبرع  يمكن  التي  واألعضاء 
بـــأن التبرع  ــدى اعــتــقــادهــم  الــحــيــاة، ومـ
باألعضاء البشرية يشكل خطرا صحيا.

المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد  الدكتور  أعلن 
أن  والتعليم  التربية  بـــوزارة  الــمــدارس  لشؤون  العام 
مــرشــًحــا   35 شــمــلــت  الــتــي  التقييم  عــمــلــيــات  نــتــائــج 
لشغل وظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي القادم قد 
أسفرت عن اختيار 11 مديرًا مساعدًا سيتم تكليفهم 
األول  الــدراســي  للفصل  مــدرســة  مدير  وظيفة  على 
اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، حيث ستبدأ عملية 
التكليف على دفعات تستمر حتى شهر يناير 2023، 
طبقًا لجدول الشواغر المتاحة التي سيتم التكليف 
المتأهلين على  عليها تدريجيًا، وذلك بعد حصول 
التي تمت من خالل  التقييم  أعلى درجــات عمليات 
فــريــق مــخــتــص عــكــف عــلــى مــقــابــلــة وتــقــيــيــم جميع 
ووفــق  الوظيفة،  إلــى  الترقية  لــشــروط  المستوفين 
مــعــايــيــر دقــيــقــة ارتـــكـــزت عــلــى الــخــبــرات الــتــراكــمــيــة، 
والــقــدرة على حــل الــمــشــكــالت، وقــيــادة فــرق العمل، 
واقع  تشخيص  بأسس  واإللــمــام  التربوية،  والقيادة 
المدارس، واالرتقاء بعمليات التعليم والتعلم، وغير 

ذلك.
وقد استقبل المدير العام لشؤون المدارس امس 
المتأهلين لهذه الوظيفة، حيث هنأهم بتحقيقهم 
أعلى نتائج التقييم، وناقش معهم مهامهم التعليمية 
الجديدة كقادة تعليميين يديرون مؤسسات مدرسية 
أن  المدارس  لشؤون  العام  المدير  بين  كما  حيوية. 
تكليف  أيًضا  يشهد  ســوف  الثاني  الــدراســي  الفصل 
عددهم  وأن  الوظيفة،  لهذه  المتأهلين  من  آخرين 

قـــد يــصــل إلـــى خــمــســة مــرشــحــيــن إضــافــيــيــن، حيث 
التي  التقييم  عمليات  ضمن  عليهم  االختيار  وقــع 
في  أسمائهم  إعــالن  سيتم  حيث  منها،  االنتهاء  تم 

مرحلة الحقة خالل الفصل الدراسي الثاني.
مدير  لوظيفة  المتأهلين  أن  بالذكر  والجدير 
مدرسة اعتبارًا من الفصل األول من العام الدراسي 

الجديد هم:
األستاذ السيد محمد عبداهلل معتوق.

األستاذ أحمد إسماعيل إسماعيل.
األستاذة أمينة حسن الهندي.

األستاذة نعمة علي سعيد العبدان.
األستاذ علي محمد كاظم عبدالحسين.

األستاذ عدنان محمد صالح.
األستاذة نوفة عبداهلل المضحكي.

األستاذة سها علي الكواري.
األستاذ عبداهلل صالح حمود.

األستاذ حسين إبراهيم محمد.
األستاذة بشرى سعد الشاعر.

وقـــد حــضــر االجــتــمــاع األســـتـــاذة نــــوال إبــراهــيــم 
واالستراتيجيات  للسياسات  الـــوزارة  وكيل  الخاطر 
الوكيل  البونوظة  عيسى  لطيفة  واألســتــاذة  واألداء، 
المساعد للتعليم، واألستاذ محمد غانم زايد مدير 
لطيفة  الشيخة  واألســتــاذة  البشرية،  الــمــوارد  إدارة 
إدارة  مدير  بأعمال  القائم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

التقييم واألداء. 

اختي�ار 11 متاأه�ا للف�س�ل الدرا�س�ي الأول
واإع���ان دفع���ة اأخ���رى للف�س���ل الثان���ي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16215/pdf/1-Supplime/16215.pdf?fixed5754
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://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16215/pdf/3-MAIN/4.pdf?fixed04605#page=1&zoom=auto,-20,1663
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305406
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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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محميد احملميد

حينما تعلن الشركات أرباحها الموسمية خالل العام 
فإنها تعلن في ذات الوقت مؤشر قوة نمو االقتصاد الوطني، 
وإعــــالن الــتــعــافــي االقــتــصــادي لــمــرحــلــة مــا بــعــد جائحة 
في  االستثمارية  الفرص  وفاعلية  حيوية  وإعــالن  كورونا، 
البورصة  في سوق  الشركات  وجــود  قوة  البالد، فضال عن 

واألسهم. 
لــنــتــجــاوز قليال الــحــديــث الــمــعــهــود بــدعــوة الــشــركــات 
األربـــاح  نظير  المجتمعية  األعــمــال  فــي  المساهمة  إلــى 
المعلنة، وتوزيع نسب منها على المساهمين، وكذلك على 
على  ولنركز  ســنــوي..  و»بــونــص«  مكافآت  من  الموظفين، 
عودة الشركات والقطاع الخاص إلى الربحية واالنتعاش، 
والــمــضــي فـــي الــمــســار الــربــحــي، الــــذي يــمــنــح االقــتــصــاد 
والمرتبة  المتميزة،  والمكانة  الطيبة،  السمعة  الوطني 

العالية إقليميا ودوليا.
ــر، ونــفــهــم مــغــزى إعــــالن أربـــاح  ــ وحــتــى نــســتــوعــب األمـ
الــشــركــات، فـــإن الــمــصــادر االقــتــصــاديــة اإلعــالمــيــة ُتــعــّرف 
تظهر  اقتصادية  »مــؤشــرات  بأنها:  الشركات  أربــاح  تقارير 
إلــى جزء  وتشير  زمنية محددة،  فترة  في  الشركات  أربــاح 
اإليرادات الذي يظل تحت تصرف الشركة بعد دفع جميع 
النفقات، كما تعد تلك التقارير من أبرز المؤشرات للتنبؤ 
ومعدل  الــقــومــي،  المحلي  والــنــاتــج  االقــتــصــادي،  ــاألداء  بــ
الــبــطــالــة، ومـــعـــدل الــتــضــخــم، وتــقــيــيــم إنــتــاجــيــة الــقــطــاع 
والتدخالت  الفائدة،  سعر  بشأن  قــرارات  واتخاذ  الخاص، 

االقتصادية األخرى«.
وال  تستهويه،  وال  تعنيه  ال  ربــمــا  البسيط  الــمــواطــن 
كانت  ولــربــمــا  الــشــركــات..  ــاح  أربــ تــقــاريــر  تستوقفه،  حــتــى 
ــام، من  مــســألــة الــربــحــيــة يــجــدهــا فــقــط عــنــد نــهــايــة كــل عـ
قد  كــان  إن  االستهالكية«،  »الجمعية  في  عضويته  خــالل 
اشترى أسهما منها ذات يوم، وحرص على شراء األغراض 
بترول  تعبئة  بجانب  الجمعية،  ســوق  مــن  واالحــتــيــاجــات 
االســتــهــالكــيــة  للجمعية  الــتــابــعــة  الــمــحــطــة  مــن  الــســيــارة 
تــعــلــيــق عــنــد بعض  ــإن أول  فــ ــا عــــدا ذلــــك  إن وجـــــدت، ومــ
فلوسنا..  »كله من  الشركات:  أرباح  إعالن  المواطنين عن 

وعطونا تخفيض أحسن«..!!
لــشــراء  الــنــاس وتــســابــقــوا  الكثير مــن  تــوجــه  ذات مـــرة 
النفس  ُيــمــنــي  وكـــل  الخليجية،  الــبــنــوك  أحـــد  فــي  أســهــم 
اليوم األبيض  أو جعلها كرصيد  بالحصول على األربــاح، 
ــاذا حــصــل بــعــد كــل تلك  فــي الــيــوم األســـــود، وال نــــدري مــ
وأربــاحــه،  الخليجي  البنك  ذلــك  على  والــســبــاق  الــهــوجــة 
التواصل  على حسابات  إعــالنــات محلية  نقرأ  نــزال  ال  إذ 

االجتماعي لشراء أسهم ذلك البنك..!!
وشركات،  إقامة مشاريع  إلى  اليوم  بحاجة  ربما نحن 
ــوة الــمــواطــنــيــن  ــ أو طـــرح أســهــم لــلــشــركــات الــقــائــمــة، ودعـ
توفير  أجل  من  فيها،  والمساهمة  لشرائها  والمتقاعدين 
مصدر  إيــجــاد  وفــي  والمتقاعد،  للمواطن  جــديــد  رصــيــد 
االقتصاد  دعــم  فــي  المساهمة  وكــذلــك  مستقبلي،  دخــل 
بشكل مباشر، بدال من صرف األموال في معرض الخريف 

وغيره.
وتشتري  الــفــرص،  تقتنص  الــحــال  الميسورة  الــنــاس 
األسهم، وتشارك في المساهمة مع الشركات وتنال األرباح 
الكتف، ويدرك  تؤكل  أين  البعض يعرف من  إن  بل  منها، 
أيـــن يــضــع أمـــوالـــه، فيما الــبــعــض يــركــز فــقــط عــلــى وضــع 
المال في ودائع البنوك وحسابات الفوز بالجوائز المالية، 
دينار..!!  بمليون  يوم  ذات  للفوز  باألحالم  النفس  ويمني 
وأعرف البعض ممن تشارك في شراء عمارة وشقق وقاموا 
على  فقط  يعتمد  اآلخــر  البعض  يظل  فيما  بتأجيرها، 
بين  الخاصة  الجمعيات  أو  التقاعد،  أو  الوظيفة  راتـــب 
األفراد، ويعيش في دوامة الحياة ومتطلباتها والتحلطم 

عليها.
إعــــالن أربــــاح الــشــركــات، بــجــانــب أنـــه إعــــالن للتعافي 
االقتصادي، فهو فرصة سانحة للتفكير »خارج الصندوق« 

بأفكار تسهم في توفير أرباح للناس كذلك.

malmahmeed7@gmail.com

اأرباح ال�شركات.. 

ــه والتعافي االقت�شادي ــانــ ــحــ ــبــ ســ اهلل  شـــــــــــاء 
بفيروس  أصــاب  أن  وتعالى 
ــا، والــحــمــد هلل الــذي  كـــورونـ
ال يحمد على مكروه سواه، 
ورغم ما سببه هذا الفيروس 
ــن مـــــن ألـــــــم وضـــيـــق  ــيـ ــعـ ــلـ الـ
أتلمس  أن  لــي  ــاح  أتـ أنـــه  إال 
وأعـــيـــش عــمــلــيــًا مـــا وفــرتــه 
الحكومة  مــشــكــورة  وهــيــأتــه 
الـــمـــوقـــرة بـــرئـــاســـة صــاحــب 
ــر  ــيــ ــو الـــمـــلـــكـــي األمــ ــمــ الــــســ
آل خليفة  سلمان بن حمد 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
بــعــمــره  أطـــــال اهلل  الــــــــوزراء 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
مـــــن خـــــدمـــــات وتـــســـهـــيـــالت 

لمن ابتالهم اهلل باإلصابة بهذا المرض. 
ــت الــمــحــطــة األولـــــــى فــــي مــســتــشــفــى  ــانـ كـ
الــبــحــريــن الــــدولــــي، حــيــث الحــظــت كيف 
والممرضين  االســتــقــبــال  موظفي  يــطــوق 
واألطــــــبــــــاء الــــمــــريــــض بــــحــــفــــاوة وحـــــــرارة 
اســتــقــبــال تــخــفــف عــنــه مــعــانــاة اإلصـــابـــة، 
والــخــدمــات  الــدقــيــق  بالتنظيم  وأعــجــبــت 
العامل،  للفريق  العالية  والكفاءة  الراقية 
التسجيل  قسم  فــي  قليلة  لحظات  وبــعــد 
الصحية  الــرعــايــة  قسم  إلــى  تحويلي  تــم 
األولية بالمستشفى والذي فيه يتم أخذ 
ــراء  ــ الـــمـــؤشـــرات الــحــيــويــة لــلــمــريــض وإجـ
الــدم  كفحص  عليه  الــالزمــة  الفحوصات 
ــعـــة عـــلـــى الــــصــــدر وتــخــطــيــط  وإجــــــــراء أشـ
القلب ويتم ذلك بسرعة ويسر دون عناء. 
المعالج  الطبيب  طمأنني  لــي  وبالنسبة 
ــعـــي الـــصـــحـــي ثــــم الحـــظـــت أنـــه  عـــلـــى وضـ
حولني مباشرة إلى قسم الرعاية الثانوية 
في ذات المستشفى واكتشفت أن ذلك كان 
على سالمة  التأكد  مــن  المزيد  أجــل  مــن 
بــعــدمــا الحـــظ الطبيب  الــصــحــي  وضــعــي 
ــة انــخــفــاضــا  ــ ــيـ ــ ــة األولـ ــايــ ــرعــ فــــي قـــســـم الــ
باألكسجين،  الــدم  تشبع  في  جــدًا  طفيفا 
البحرينيات  الطبيبات  إحــدى  قامت  وقــد 
مشكورة بفحصي مرة أخرى وإجراء الالزم 
من التحاليل إلى أن اطمأنت على حالتي 
وطلب  المستشفى،  بمغادرة  لي  وسمحت 
اليوم  المستشفى صباح  زيــارة  إعــادة  مني 
فقد خرجت  المرض  وطــأة  ورغــم  الثاني، 

ــا  ــ ــن الـــمـــســـتـــشـــفـــى وأنـ ــ مـ
طيبة.  نفسية  حالة  فــي 
التالي  اليوم  صباح  وفي 
عــــدت إلــــى الــمــســتــشــفــى 
إلجراء التقييم بالنسبة 
لحالتي،  األمثل  للعالج 
هل األجسام المضادة أو 
المضادة  األدويــــة  تــنــاول 
ــن طـــريـــق  ــ لـــلـــفـــيـــروس عـ
الـــفـــم )بـــاكـــســـولـــوفـــيـــد(، 
التقييم  بــعــد  تــقــرر  وقـــد 
الشامل لحالتي إعطائي 
جـــــرعـــــة مــــــن األجـــــســـــام 
ــد تــــم كــل  ــ ــادة، وقـ ــمــــضــ الــ
ــي فـــتـــرة وجـــيـــزة  ذلـــــك فــ
عالية،  وحرفية  بمهنية 
علمًا بأن اإلجراءات السابقة كانت تطبق 
كــورونــا  مــريــض مــصــاب بفيروس  كــل  على 
الحكومة  مــا تسهر عليه  إطــار  فــي  وذلــك 
من متابعة حاالت المصابين واالطمئنان 
عليهم وال تكتفي الحكومة بذلك بل كانت 
تتم متابعة حالة المصابين هاتفيًا، فلقد 
كنت أتلقى اتصااًل يوميًا من المستشفى 
لالطمئنان على حالتي ومتابعة األعراض 
تعافيت  أن  إلــى  عليها  طــارئ  أي  ومتابعة 

تمامًا بفضل اهلل من المرض. 
إن تبّوأ مملكة البحرين المركز األول 
عــالــمــيــًا فــي الــتــعــافــي مــن فــيــروس كــورونــا 
إنـــجـــاز مستحق  »نـــيـــكـــاي«  مـــؤشـــر  حــســب 
الحكومي يسير  العمل  بفضل قائد جعل 
بوتيرة متناغمة وفّعالة وهو صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وحماس  البحرين  لفريق  سموه  وبرئاسة 
وكفاءة طواقم الخطوط األمامية نجحت 
إن  كما  الــصــدارة.  هــذه  تبوء  البحرين في 
هذا اإلنجاز يضاف إلى اإلنجازات األخرى 
ــاحـــب الــســمــو  ــتـــي حــقــقــهــا صـ الـــكـــثـــيـــرة الـ
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  الملكي ولي 
لــتــعــزيــز تــنــافــســيــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
المؤشرات  مختلف  ووفق  المجاالت  كافة 
صاحب  لحضرة  الميمون  العهد  ظل  في 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الــمــلــك الــمــعــظــم أمـــد اهلل بــعــمــره، حفظ 
قيادتها  وأدام عزها في ظل  البحرين  اهلل 

الحكيمة.

ت�شدر البحرين م�ؤ�شر »نيكاي«… �شاهد جديد 

على اإنجازات �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء 

 بقلم: 
الدكتور ياسر بن عيسى الناصر

أكدت رباب عبداهلل شمسان 
الـــنـــاشـــطـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
واإلنسانية  الخيرية  المجاالت 
الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــن  مـ الـــكـــثـــيـــر  أن 
وبصفة خاصة األسر المحدودة 
الـــــدخـــــل واألســــــــــر الــمــتــعــفــفــة 
التنمية  وزارة  لــدى  والمسجلة 
ــــي تــســتــلــم  ــتـ ــ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الـــمـــســـاعـــدات الــشــهــريــة تــعــانــي 
التواصل مع  في  كثيرة  مشاكل 
الفتة  والـــمـــاء،  الــكــهــربــاء  وزارة 
الــســن وذوي  كــبــار  فــئــة  أن  إلـــى 
واألرامل  الخاصة  االحتياجات 
والـــمـــطـــلـــقـــات مــــن كـــبـــار الــســن 
أو دراية  ليست لديهم اي فكرة 
النظام  مع  التعامل  كيفية  عن 
ــل مــع  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الــــجــــديــــد فـــــي الـ
بالكهرباء  واألفــراد  المسؤولين 

الكترونيا.
استقبال  عــدم  أن  وأضافت 
الـــمـــراجـــعـــيـــن لــمــكــاتــب خــدمــة 
كالكابوس  أصــبــح  المشتركين 
الكثير  حــيــاة  عــلــى  الــمــســيــطــر 
مــنــهــم، فــي ظــل الــفــواتــيــر التي 
تـــحـــتـــســـب عـــلـــى الــمــشــتــركــيــن 
المشترك  دفــع  حالة  فــي  حتى 
وعند  منتظمة  بصورة  فواتيره 
رغــبــة الــمــشــتــرك فــي الــتــواصــل 
األخطاء  هــذه  عــن  لالستفسار 
ــه بـــالـــمـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــواجـ ــ يـ
ــي الـــتـــواصـــل عـــبـــر الــهــاتــف  ــ وهـ
ــيــــة.  اإللــــكــــتــــرونــ ــة  ــحـ ــفـ الـــصـ او 

الدفع  فــي  التأخير  حــالــة  وفــي 
لحين إيجاد الحلول يتم قطع 

الخدمة عن المكان.
ودعـــــــــــــــــــــــــت الــــــــنــــــــاشــــــــطــــــــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وزيــــــر الــكــهــربــاء 
الكهرباء  هيئة  ورئــيــس  والــمــاء 
الى وضع حلول عاجلة  والماء 
لهذه المشكلة من خالل تشكيل 
لجان من أفراد ذوي خبرة تقوم 
بــزيــارة ودراســــة حــالــة كــل أســرة 
تتعسر في دفع فواتيرها وإيجاد 
وتقوم  األســر  هــذه  تساعد  آلية 
بتثقيفهم  الــلــجــان  هـــذه  ايــضــا 
الكهرباء  اســتــخــدام  كيفية  فــي 
ــة فــي  ــيـــحـ والــــطــــريــــقــــة الـــصـــحـ
ترشيد االستهالك، مشيرة إلى 
ان هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــحــلــول 
نستطيع بها جميعا وقف قطع 

الكهرباء عن المواطنين. 

حالة درا�سة  اإلى  تدعو  اجتماعية  نا�سطة 
كل اأ�سرة متع�سرة عن دفع فواتير الكهرباء

} رباب عبداهلل شمسان.

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل د. فاطمة ناصر.

استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
أمناء مجلس  رئيس مجلس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام 
التعليم العالي بمكتبها الدكتورة فاطمة ناصر، والتي أهدت نسخة 
واالجتماعية  الطبيعية  »المقومات  بعنوان:  الدكتوراه  رسالة  من 
دراســة  البحرين:  بمملكة  المستدامة  البيئية  السياحة  لتنمية 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية«.
وخالل اللقاء تقدمت األمين العام بالتهنئة للدكتورة فاطمة 
واعـــتـــزازهـــا بجهود  فــخــرهــا  مــعــربــة عــن  الـــدكـــتـــوراه،  درجــــة  لنيلها 
الكوادر الوطنية الشابة في رفع مؤهالتهم العلمية والحصول على 
العلمي،  البحث  مجال  في  البارزة  وإسهاماتهم  العليا،  الشهادات 

متمنية لها التوفيق في حياتها العلمية والمهنية.
ومـــن جــانــبــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة فــاطــمــة عــن اعــتــزازهــا بلقاء 
األمين العام، وعميق تقديرها وامتنانها لدعمها للكوادر الوطنية 
وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم، األمر الذي يدفعهم للمزيد من 

الجهد والبحث العلمي.

الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:

ن��ع��ت��ز ب��ج��ه��ود ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة 
ف����ي رف�����ع م���وؤه���ات���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة

التطبيقية  العلوم  اإلداريــة في جامعة  العلوم  كلية  أكد عميد 
متميزة  تعليمية  برامج  تقدم  الكلية  أن  النخيلي  رمــزي  الدكتور 
يتواءم  بما  العليا  والدراسات  البكالوريوس  لطلبتها على مستوى 
واحــتــيــاجــات الــســوق المحلي والــخــارجــي اعــتــمــادًا عــلــى قــدراتــهــا 
اعــضــاء  كـــفـــاءات عــالــيــة مــتــمــيــزة مــن  بــوجــود  الــفــائــقــة  التنافسية 
هيئة الــتــدريــس الــحــاصــلــيــن عــلــى شــهــادة الــزمــالــة مــن أكــاديــمــيــة 
وتــوافــر  الــتــخــصــصــات،  مختلف  مــن  البريطانية  الــعــالــي  التعليم 

البنية التحتية المتطورة وفقًا ألعلى معايير الجودة واالعتماد.
لمواكبة  الـــدؤوب  سعيها  تواصل  الكلية  أن  إلــى  العميد  ونــوه   
والــتــدريــب  التعليم  فــي مــجــال  والـــتـــطـــورات  الــمــســتــجــدات  أحــــدث 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتزويد منتسبيها بسالح العلم 
والمعرفة، بما يسهم في تخريج الكفاءات القادرة على المنافسة 
فــي ســـوق الــعــمــل، وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــه، وخــاصــة أن الــجــامــعــة قد 
طرحت برنامج بكالوريوس جديدا في إدارة األعمال بالتعاون مع 
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، مشيرًا إلى أن جميع الطلبة 
الدراسي األول 2023-2022  البرنامج للفصل  المسجلين في هذا 
الدراسية  السنة  قيمتها 30% على  سيحصلون على نسبة خصم 
األولى، كما سيتم إعفاء جميع الطلبة المسجلين قبل نهاية شهر 

أغسطس 2022 من رسوم التسجيل.
وصرح عميد كلية العلوم اإلدارية أن الكلية أيضًا تطرح برامج 
األعمال،  إدارة  في  البكالوريوس  تخصصات  في  متميزة  أكاديمية 
نظم  والمحاسبة،  المالية  العلوم  المحاسبة،  السياسية،  العلوم 
األعمال،  إدارة  في  الماجستير  وتخصصات  ــة،  اإلداريـ المعلومات 

المحاسبة والتمويل، وإدارة الموارد البشرية.
وأشار الدكتور رمزي النخيلي إلى تزايد عدد طلبات االلتحاق 
بمختلف أقسام الكلية، وخاصة أن الجامعة حاصلة على االعتماد 
 ،)QAA( البريطانية العالي  التعليم  الدولي لوكالة ضمان جودة 
الجودة  ضمان  لمتطلبات  مستوفية  األكاديمية  برامجها  وجميع 

من هيئة جودة التعليم والتدريب.
جــديــر بــالــذكــر أن كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريــــــة فـــي جــامــعــة الــعــلــوم 
التطبيقية تعد إحدى الكليات الرائدة بين مثيالتها في مختلف 
الجامعات المحلية الحكومية والخاصة، ويشهد حجم اإلنجازات 

الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــنــذ نــشــأتــهــا حــتــى وقــتــنــا هــــذا حــصــولــهــا على 
المعتمدين  القانونيين  المحاسبين  جمعية  قبل  من  االعتمادية 
والمحاسبة  المالية  العلوم  في  البكالوريوس  لبرنامج   )ACCA(
االمتحانية  األوراق  بعض  من  إعفاء  على  الخريج  يحصل  حيث 
من مكون الشهادة التي تضم 14 مادة علمية، وتعتبر الشهادة التي 
تقدمها الجمعية من أعلى الشهادات المهنية الدولية العالمية في 

مجال المحاسبة.

اإعفاء من ر�سوم الت�سجيل للطلبة الم�ستكملين اإجراءات الت�سجيل قبل نهاية اأغ�سط�س

اإدارة الأعمال »العلوم التطبيقية« تطرح برنامج بكالوريو�س في 
30% للطلبة الم�سجلين فيه  بالتعاون مع جامعة بريطانية وخ�سم 

استضافت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين 
الطبية )RCSI Bahrain( اجتماًعا مع وفد من جامعة جورج واشنطن 
التدريب  فــرص  لمناقشة   )George Washington University(
رئــيــس جامعة  الــعــتــوم،  الــبــروفــيــســور سمير  وقـــام  والــخــريــجــيــن.  للطالب 
للطب  مشارك  عميد  أيــاس  هدى  الدكتورة  باستقبال  الطبية،  البحرين 
، والدكتور ستانلي نول، المدير الطبي  الدولي  بجامعة جورج واشنطن 
للطب الدولي لبحث فرص الزمالة البحثية والدورات السريرية لطالب 

وخريجي جامعة البحرين الطبية.
تبذلها  التي  بالجهود  هــدى  والــدكــتــورة  ستانلي  الــدكــتــور  أشــاد  كما  
جامعة البحرين الطبية لدعم الطالب والخريجين في مساعيهم لتطوير 
الطبية  البحرين  جامعة  تلتزم  السريرية.  والكفاءة  العملية  مهاراتهم 
والتدريب  التعلم  فــرص  فــي  االنــخــراط  فــي  والخريجين  الــطــالب  بدعم 
في الخارج، مما يسهم في تخريج أطباء وممرضين مجهزين بالمعرفة 

والمهارات الالزمة إلحداث تأثير إيجابي في مجال الرعاية الصحية.

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ال���ط���ب���ي���ة ت���ب���ح���ث ف���ر����س 
ال����ت����دري����ب م�����ع ج���ام���ع���ة ج��������ورج وا����س���ن���ط���ن

ا�ستط��اعا يج���ري  »درا�س���ات« 
الت��ب���رع  ح��������ول  لل��������راأي 
ب��الأع�����س��������اء ال��ب�����س�����ري��������ة
يـــقـــوم مـــركـــز الــبــحــريــن لـــلـــدراســـات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــطـــاقـــة 
المجتمع  لـــرأي  بــاســتــطــالع  )دراســـــات( 
ــرع بـــاألعـــضـــاء  ــبـ ــتـ الـــبـــحـــريـــنـــي حـــــول الـ
ــددا مـــن األســئــلــة  ــ الــبــشــريــة، تــضــمــن عـ
ــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــبـــرع  ــانــ ــيــ ــبــ ــتــ واالســ
باألعضاء البشرية، وحول ضرورة إنشاء 
مركز متخصص لنقل وزراعة األعضاء 
وموقف  البحرين،  مملكة  في  البشرية 
الــمــســتــطــلــعــيــن مـــن الــتــبــرع بــاألعــضــاء 
ــاة، وإمـــكـــانـــيـــة  ــيــ ــحــ ــة أثــــنــــاء الــ ــريـ ــبـــشـ الـ
التوصية بالتبرع باألعضاء بعد الوفاة، 
أثناء  بها  التبرع  يمكن  التي  واألعضاء 
بـــأن التبرع  ــدى اعــتــقــادهــم  الــحــيــاة، ومـ
باألعضاء البشرية يشكل خطرا صحيا.

المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد  الدكتور  أعلن 
أن  والتعليم  التربية  بـــوزارة  الــمــدارس  لشؤون  العام 
مــرشــًحــا   35 شــمــلــت  الــتــي  التقييم  عــمــلــيــات  نــتــائــج 
لشغل وظيفة مدير مدرسة للعام الدراسي القادم قد 
أسفرت عن اختيار 11 مديرًا مساعدًا سيتم تكليفهم 
األول  الــدراســي  للفصل  مــدرســة  مدير  وظيفة  على 
اعتبارًا من شهر سبتمبر 2022، حيث ستبدأ عملية 
التكليف على دفعات تستمر حتى شهر يناير 2023، 
طبقًا لجدول الشواغر المتاحة التي سيتم التكليف 
المتأهلين على  عليها تدريجيًا، وذلك بعد حصول 
التي تمت من خالل  التقييم  أعلى درجــات عمليات 
فــريــق مــخــتــص عــكــف عــلــى مــقــابــلــة وتــقــيــيــم جميع 
ووفــق  الوظيفة،  إلــى  الترقية  لــشــروط  المستوفين 
مــعــايــيــر دقــيــقــة ارتـــكـــزت عــلــى الــخــبــرات الــتــراكــمــيــة، 
والــقــدرة على حــل الــمــشــكــالت، وقــيــادة فــرق العمل، 
واقع  تشخيص  بأسس  واإللــمــام  التربوية،  والقيادة 
المدارس، واالرتقاء بعمليات التعليم والتعلم، وغير 

ذلك.
وقد استقبل المدير العام لشؤون المدارس امس 
المتأهلين لهذه الوظيفة، حيث هنأهم بتحقيقهم 
أعلى نتائج التقييم، وناقش معهم مهامهم التعليمية 
الجديدة كقادة تعليميين يديرون مؤسسات مدرسية 
أن  المدارس  لشؤون  العام  المدير  بين  كما  حيوية. 
تكليف  أيًضا  يشهد  ســوف  الثاني  الــدراســي  الفصل 
عددهم  وأن  الوظيفة،  لهذه  المتأهلين  من  آخرين 

قـــد يــصــل إلـــى خــمــســة مــرشــحــيــن إضــافــيــيــن، حيث 
التي  التقييم  عمليات  ضمن  عليهم  االختيار  وقــع 
في  أسمائهم  إعــالن  سيتم  حيث  منها،  االنتهاء  تم 

مرحلة الحقة خالل الفصل الدراسي الثاني.
مدير  لوظيفة  المتأهلين  أن  بالذكر  والجدير 
مدرسة اعتبارًا من الفصل األول من العام الدراسي 

الجديد هم:
األستاذ السيد محمد عبداهلل معتوق.

األستاذ أحمد إسماعيل إسماعيل.
األستاذة أمينة حسن الهندي.

األستاذة نعمة علي سعيد العبدان.
األستاذ علي محمد كاظم عبدالحسين.

األستاذ عدنان محمد صالح.
األستاذة نوفة عبداهلل المضحكي.

األستاذة سها علي الكواري.
األستاذ عبداهلل صالح حمود.

األستاذ حسين إبراهيم محمد.
األستاذة بشرى سعد الشاعر.

وقـــد حــضــر االجــتــمــاع األســـتـــاذة نــــوال إبــراهــيــم 
واالستراتيجيات  للسياسات  الـــوزارة  وكيل  الخاطر 
الوكيل  البونوظة  عيسى  لطيفة  واألســتــاذة  واألداء، 
المساعد للتعليم، واألستاذ محمد غانم زايد مدير 
لطيفة  الشيخة  واألســتــاذة  البشرية،  الــمــوارد  إدارة 
إدارة  مدير  بأعمال  القائم  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

التقييم واألداء. 

اختي�ار 11 متاأه�ا للف�س�ل الدرا�س�ي الأول
واإع���ان دفع���ة اأخ���رى للف�س���ل الثان���ي
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ــــدأت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى  ــ ب
ــة األولـــــــــى مــحــاكــمــة  ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
ــر شـــهـــادة  ــزويــ طــبــيــب بــتــهــمــة تــ
لزوجته  كــورونــا  فيروس  فحص 
المحكمة  نــظــرت  حــيــث  وآخــــر، 
أولـــــى جــلــســات الــقــضــيــة أمــس 
ــة  ــسـ ــلـ ــجـ وأمـــــــــــــرت بــــتــــأجــــيــــل الـ
ــوع الـــــقـــــادم  ــ ــبـ ــ ــــأسـ الـــــقـــــادمـــــة لـ
لــتــقــديــم الــمــرافــعــة والــتــصــريــح 
لدفاع المتهم بنسخة من أوراق 

الدعوى.
قد  المتهم  الطبيب  وكـــان 
قدم شهادات تفيد اجراء زوجته 
لموظف  كــورونــا  لفحص  واخـــر 
ــاء حـــضـــورهـــمـــا  ــ ــنـ ــ بـــالـــمـــطـــار اثـ
لــلــمــمــلــكــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
إلــزامــيــا لجميع  الــفــحــص  كـــان 
القادمين بمطار البحرين حيث 
بنفسه  الــشــهــادات  المتهم  قــدم 
ــه هــــو مــن  ــ ــبــــر الـــمـــوظـــف أنـ وأخــ

أجرى الفحص كونه طبيبا.
الــســريــة  الــتــحــريــات  أن  إال 
عمله  اثــنــاء  المتهم  أن  كشفت 
ــا تــــواصــــل مــع  ــيـ ــيـــدانـ طــبــيــبــا مـ
ببيانات  وأمــده  الموظفين  أحد 
شخصين وأمره أن يقوم بطباعة 

وقام  بهما  الخاصة  الملصقات 
بــوضــع عــيــنــات وهــمــيــة بــداخــل 
ــلــــب الــــخــــاصــــة بــالــفــحــص  ــعــ الــ
ــدون أســمــاء  ــ وعــلــيــهــا مــلــصــق مـ
ــاع بــذلــك  ــطـ ــتـ الــشــخــصــيــن واسـ
لمملكة  الدخول  تمكينهما من 
البحرين من دون اجراء الفص 

الفعلي بالمخالفة.
للمتهم  الــنــيــابــة  ــدت  ــنـ وأسـ
أنــــه فـــي غـــضـــون شــهــر نــوفــمــبــر 
أمن  بــدائــرة  الماضي  العام  من 

بطريق  اشترك  البحرين  مطار 
الــمــســاعــدة مـــع مـــوظـــف حسن 
الــنــيــة فــي ارتــكــاب تــزويــر نتائج 
ــا  ــورونــ ــكــ ــفــــحــــص الـــــخـــــاص بــ الــ
ــنــــســــوب صــــــدورهــــــا لــــــــوزارة  الــــمــ
الصحة بالطرق المبينة قانونا 
واصطناعها على غرار الحقيقة 
بـــنـــيـــة اســـتـــعـــمـــالـــهـــا كـــمـــحـــررات 
بناء  الجريمة  وتمت  صحيحة 

على ذلك االتفاق.

اإلداريــــــة منتفعا  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  ألـــزمـــت 
متأخرات  دينار  ألــف   22 ســداد  الكهرباء  بخدمات 
لــصــالــح الــهــيــئــة الــتــي لــجــات إلـــى الــمــحــكــمــة بعد 
عليه، حيث  المستحق  ســداد  عليه  المدعى  رفض 
والماء  الكهرباء  اتفاقية  من  نسخة  الهيئة  قدمت 
ونسخة من كشف حساب بالرسوم المستحقة على 
المدعى عليه  أن  إلى  اشــارت  المدعى عليه، حيث 
تعاقد مع الهيئة على إدخال الخدمة وقد استفاد 
عليه  المستحقة  الــرســوم  ســداد  عــن  وتقاعس  بها 

فترصد بذمته المبلغ المطالب به. 
وحيث قالت المحكمة إن مفاد نص المادة )5( 
من المرسوم بقانون رقم )1( لسنة 1996 في شأن 
ُيستهلك من وحدات  ما  كمية  أن  والماء  الكهرباء 
الــعــدادات  بــواســطــة  قياسها  يتم  والــمــاء  الــكــهــربــاء 
بالطرق  أو  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء  وزارة  تــوفــرهــا  الــتــي 
واألساليب األخرى التي تراها مناسبة لذلك، على 
والماء  الكهرباء  استهالك  رســوم  تحصيل  يتم  أن 
على  بناًء  تعد  فاتورة  بموجب  األخــرى  والخدمات 
القراءة التي تسجلها العدادات التي توفرها الوزارة 
التي  بالتقديرات  أو  تعتمدها  التي  باألساليب  أو 
تــراهــا مناسبة فــي حــالــة حـــدوث خــلــل فــي الــعــداد 
ويجب دفع رسوم االستهالك خالل المدة أو المدد 

التي تحددها الوزارة لذلك.

وأشارت إلى أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت 
بخدمات  انتفع  قد  عليه  المدعى  أن  األوراق  من 
وكان  والماء  الكهرباء  حساب  خــالل  من  المدعية 
ــاء والــكــشــف  ــمــ ــورة الـــكـــهـــربـــاء والــ ــاتــ الـــثـــابـــت مـــن فــ
والتي  ذمــتــه  فــي  المترصدة  بالمبالغ  التفصيلي 
في  متأخرات  وجــود  لرقابتها  المحكمة  تخضعها 
ذمته لم يسددها إلى الهيئة المدعية بقيمة اثنين 

وعشرين ألفا وأربعمائة دينار.
 وأوضحت المحكمة أن تلك الفواتير تعبر عن 
المستحق والتي صدرت  الفعلي  قيمة االستهالك 
الهيئة  لـــدى  الــمــقــررة  المحاسبية  لــأســس  وفــقــا 
عليه حتى  الــمــدعــى  لــم يحضر  حــيــث  الــمــدعــيــة، 
يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع رغم إعالنه قانونا، 
ــه بـــســـداد المبلغ  ــزامـ األمــــر الــــذي يــتــعــيــن مــعــه إلـ
الفائدة  طلب  عــن  وقــالــت  للمدعية،  بــه  المطالب 

القانونية فالمحكمة تقدرها 
ــزام  ــإلـ فـــلـــهـــذه األســــبــــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة بـ
المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغا مقداره 
وأربــعــمــائــة وخمسة  ألــفــا  وعــشــرون  )اثــنــان   22485
وثمانون دينارا وسبعمائة وتسعون فلسا( والفائدة 
بواقع 2% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام 
وألــزمــتــه بــالــمــصــاريــف ومــبــلــغ مــائــة ديــنــار مقابل 

أتعاب المحاماة. 

بــــاإلدارة  الــمــخــدرات  مكافحة  شــرطــة  تمكنت 
قضيتين  فــي  الجنائية  واألدلـــة  للمباحث  العامة 
تتراوح  آسيويين   5 على  القبض  مــن  منفصلتين 
بترويج  لقيامهم  عــامــًا  و42(   25( بــيــن  أعــمــارهــم 

وتعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت اإلدارة بأنه فور ورود معلومات حول 
القضيتين، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري 

ــة الـــمـــذكـــوريـــن  ــويـ ــتــــي أســــفــــرت عــــن تـــحـــديـــد هـ والــ
والقبض عليهم وبحوزتهم المواد المخدرة، حيث 
دينارا   )16150( بحوالي  المضبوطات  سعر  يقدر 
واألدلة  للمباحث  العامة  اإلدارة  وأشــارت  بحرينيا 
واتخاذ  المضبوطات،  أنه تم تحريز  إلى  الجنائية 
ـــراءات الــقــانــونــيــة الـــالزمـــة، تــمــهــيــدًا إلحــالــة  ــ اإلجــ

القضيتين إلى النيابة العامة.

ب��ح��وزت��ه��م  �آ���س��ي��وي��ي��ن   5 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض 
دي����ن����ار األ����������ف   16 ب�������  م�������خ�������در�ت 

بعد نق�ض التمييز ونظر الق�ضية مجددا..

ال���س��ت��ئ��ن��اف ت��ح��ج��ز ط��ع��ون »ال��م�����س��ت��ق��ب��ل الإي����ران����ي«
ل��ل��ح��ك��م.. وت����اأم����ر ب��ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اأح�����د ال��م��ت��ه��م��ي��ن

العليا  االســتــئــنــاف  مــحــكــمــة  حــجــزت 
في  للحكم  سبتمبر   29 جلسة  الجنائية 
صــدرت  أحــكــام  على  الــعــامــة  النيابة  طعن 
المستقبل  بنك  مسؤولي  مــن   5 بمعاقبة 
اإليراني بالسجن مدة عشر سنوات والحكم 
مدة خمس سنوات،  بالسجن  ســادس  على 
حــيــث حــضــر األخــيــر جلسة أمـــس وأمـــرت 
الحكم،  لجلسة  عليه  بالقبض  المحكمة 
وذلــــك بــعــد إعـــــادة نــظــر الــقــضــيــة مــجــددا 
امام محكمة االستئناف بهيئة مغايرة بعد 

نقض محكمة التمييز للحكم.
وكان المتهم السادس طعن على حكم 
الــذي قضى بمعاقبته بالسجن  أول درجــة 
5 ســـنـــوات وتــغــريــمــه، كــمــا طــعــنــت الــنــيــابــة 
الغرامة  عقوبة  بتشديد  وطالبت  العامة 
بحق  األصلية  الجريمة  عقوبة  وبتوقيع 
أن  إال  الــقــانــون  مــوجــبــات  وفـــق  المتهمين 
درجة  أول  أيــدت حكم  االستئناف  محكمة 
فطعنت عليه النيابة أمام محكمة التمييز 

وطعن المتهم السادس.
وقالت  الحكم  التمييز  نقضت  حيث 
أول  مــحــكــمــة  إن  حــكــمــهــا  حـــيـــثـــيـــات  فــــي 
درجـــة قــضــت بـــأن الــجــرائــم الــمــســنــدة إلــى 
البعض  ببعضها  ارتــبــطــت  قــد  المتهمين 
بعقوبة  وقضت  التجزئة  يقبل  ال  ارتباطا 
بينما جريمة  الجريمة األشد،  واحدة عن 
باقي  عــن  مستقلة  جريمة  األمـــوال  غسل 

بها  المطعون ضدهم  أديــن  التي  الجرائم 
عقوبة  وتوقيع  العقوبات  تعدد  يوجب  ما 
مــســتــقــلــة عـــن بــاقــي الـــجـــرائـــم، وأضـــافـــت: 
خالف  قــد  فيه  المطعون  الحكم  كــان  إذا 
بــالــمــادة 66 مــن قانون  النظر وعــمــال  هــذا 
الــعــقــوبــات، وأوقــــع عــلــى كــل مــنــهــم عقوبة 
تطبيق  فــي  بالخطأ  معيبا  يــكــون  ــدة  واحــ

القانون ما يوجب نقضه.
ــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــــد أعــلــنــت  وكــ

سابًقا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط 
ضخم لغسل مليارات الدوالرات عبر بنك 
مملكة  فــي  تأسيسه  تــم  الـــذي  المستقبل 
الــبــحــريــن والــتــحــكــم فــيــه مــن قــبــل بنكين 
إيــران، هما  إيرانيين مملوكين لجمهورية 
ــلـــي« وبــنــك  ــي »مـ ــرانــ الــبــنــك الــوطــنــي اإليــ
المعامالت  إيــران، وذلــك لتمرير  صــادرات 
الـــمـــالـــيـــة الــمــشــبــوهــة لـــصـــالـــح الــكــيــانــات 
اإليـــرانـــيـــة، عــلــى رأســـهـــا الــبــنــك الــمــركــزي 

اإليراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، إذ 
كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها 
الــعــامــة عــن مــمــارســات مصرفية  الــنــيــابــة 
حيث  القانون  أحكام  خــالف  على  أجريت 
ــي  ــرانــ ثـــبـــت قـــيـــام الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي اإليــ
المستقبل  بــنــك  ــى  إلـ تــعــلــيــمــاتــه  بـــإصـــدار 
بشأن استخدام نظام تحويالت بديل غير 
معتمد إلتمام العمليات المصرفية، وذلك 
بـــغـــرض إخـــفـــاء مـــصـــدر وحـــركـــة األمـــــوال 
ــن خـــاللـــه ولـــصـــالـــح الــبــنــوك  الــمــحــولــة مـ
اإليرانية والتحايل على العقوبات الدولية 
الــمــفــروضــة عــلــى الــكــيــانــات اإليــرانــيــة في 
لــضــرورات  المصرفية  الــمــعــامــالت  مــجــال 
اإلرهــاب،  وتمويل  األمـــوال  غسل  مكافحة 
ــــك ســـيـــطـــرة بــنــكــي مــلــي  مــســتــغــاًل فــــي ذلـ
ــران الــتــشــغــيــلــيــة على  ــ ــران وصــــــادرات إيـ ــ إيـ
فضاًل  سياساته  وتوجيه  المستقبل  بنك 
للحكومة  الــوقــت  ذات  فــي  تبعيتهما  عــن 
ــة والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي اإليــــرانــــي؛  ــيـ ــرانـ اإليـ
مسؤولو  قـــام  التعليمات  لتلك  وتــنــفــيــًذا 
آخــريــن  مــع  بــاالشــتــراك  المستقبل  بــنــك 
مــن مــســؤولــي الــبــنــوك اإليــرانــيــة والــبــنــك 
إرسال  عمليات  بتنفيذ  اإليراني  المركزي 
وثالثمائة  مليار  من  أكثر  وتلقي  وتحويل 
ذلك  استخدام  عبر  أمريكي  دوالر  مليون 
ــــك ضــمــن مخطط  الــنــظــام الـــبـــديـــل، وذلـ

ضخم لغسل األموال. 

����س���ه���ادة  زور  ط���ب���ي���ب  م���ح���اك���م���ة 
ف����ح���������ض ك�������ورون�������ا ل����زوج����ت����ه

} تعبيرية. نظر ا�ستئناف اآ�سيوية مدانة بال�سجن 10 �سنوات لالتجار بفتاة
تــنــظــر مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا 
الــجــنــائــيــة اســتــئــنــاف آســيــويــة مــحــكــومــة 
ألفي  والغرامة  سنوات   10 مــدة  بالسجن 
دينار واإلبعاد بعد أن استدرجت فتاة من 
ثم  منزلية،  كعاملة  العمل  بوهم  بلدها 
والتكسب  الدعارة  ممارسة  على  أجبرتها 

من ورائها.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إلــــى بــالغ 
أثناء  بأنها  يفيد  عليها  المجني  قدمته 
وجــودهــا فــي بلدها اآلســيــوي عــرض زوج 
المتهمة عليها العمل في البحرين عاملة 
ــراءات واألوراق  ــ إنــهــاء اإلجــ وبــعــد  مــنــزل، 
المتهمة  وكــانــت  الــبــحــريــن  إلـــى  حــضــرت 
في استقبالها في المطار، ومن ثم قامت 
القضيبية  منطقة  فــي  شقة  إلــى  بنقلها 
وتــــم حــجــز حــريــتــهــا مـــن قــبــل الــمــتــهــمــة 
دائم  بشكل  ومراقبتها  الشقة  بــاب  وغلق 
الدعارة  في  سيكون  عملها  أن  وأخبرتها 
على  إجبارها  تــم  أن  إلــى  رفضت  أنها  إال 
ممارسة الدعارة تحت التهديد مع زبائن 

مختلفة.
كما أشارت إلى أنها تعرضت للضرب 

إلجــبــارهــا عــلــى الــعــمــل فــي مــقــابــل كانت 
من  مالية  مبالغ  على  تحصل  المتهمة 

إلى  مبالغ  أي  تسليمها  يتم  وال  الزبائن 
أن سنحت لها الفرصة واستغلت إمكانية 
خروجها من الشقة وتوجهت إلى الشارع، 
إلــى  الـــمـــارة لنقلها  حــيــث ســاعــدهــا أحـــد 
مركز الشرطة، حيث دلت التحريات على 
القبض  وتـــم  ســنــة(   42( المتهمة  هــويــة 

عليها وتبين تورطها في الواقعة.
وأســنــدت إلــيــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة أنها 
بأن  عليها  المجني  شخص  فــي  اتــجــرت 
استقبلتها ونقلتها وآوتها في شقة بأحد 
بغرض  وذلــك  حريتها  وحــجــزت  المباني 
ــارة،  ــدعـ إســـــاءة اســتــغــاللــهــا فـــي أعـــمـــال الـ
عليها  المجني  حــريــة  حــجــزت  أنــهــا  كــمــا 
التكسب  وذلك بغرض  قانوني  بغير وجه 
ــارة، كما  ــدعـ مــن إجــبــارهــا عــلــى أعــمــال الـ
ــا حـــرضـــت الــمــجــنــي عــلــيــهــا والــغــيــر  ــهـ أنـ
ــارة، كــمــا أنــهــا اعــتــمــدت  ــ ــكـــاب دعــ عــلــى ارتـ
على  جــزئــيــة  أو  كلية  بصفة  حياتها  فــي 
من  وغــيــرهــا  عليها  المجني  تكتسبه  مــا 

ممارسة الدعارة.

اإل��������زام م��ت��ق��اع�����ض ع����ن �����س����داد ف��وات��ي��ر 
للهيئة دي���ن���ار  األ����ف   22 ����س���داد  ال��ك��ه��رب��اء 

ــا حــــجــــزت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى  ــمـ كـ
في  أشعل حريقا  الجنائية قضية شاب 
شقة كان يقطن بها بعد تعاطيه المواد 
حيث  للحكم،  غد  جلسة  إلــى  المخدرة 
أقر بإشعال الحريق عن طريق سيجارة 
الـــمـــتـــهـــم مــن  أن  ــات  ــريـ ــتـــحـ الـ وكـــشـــفـــت 
المواد  تعاطي  في  االسبقيات  أصحاب 

المخدرة. 
تلقي  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 

الجهات األمنية بالغا من أحد الجيران 
يفيد بأنه في يوم الواقعة واثناء وجوده 
أصوات  المبنى سمع  بذات  بمقر سكنه 
حــطــام واتـــــالف زجــــاج وعــلــيــه نــــزل من 
ــى الــطــابــق األرضــــــي، وشــاهــد  شــقــتــه إلــ
مشتعلة  والنيران  تنزف  ورجله  المتهم 
في شقة المتهم مضيفا أنه على الفور 
البناية رفقة أسرته خوفا من  خرج من 
امتداد الحريق إلى شقته وقام بمساعدة 

المتهم واتصل بالطوارئ، حيث باشرت 
الــمــدنــي اخــمــاد الحريق  الـــدفـــاع  قـــوات 
وثبت بتقرير الدفاع المدني أن الحريق 
بتقرير  ثبت  كما  فــاعــل،  بفعل  مفتعل 
طاقم مسرح الجريمة أن الحريق ناتج 
عن إيصال مصدر حراري خارجي على 
ــدالع الــحــريــق  ــ الــكــرســي مـــا أدى الـــى انـ
بالكرسي وتضرر محتويات الشقة جراء 
بإشعال  المتهم  اعترف  حيث  الحريق، 

الــحــريــق بــالــشــقــة عـــن طــريــق ســيــجــارة 
فوجهت  المخدرة  الــمــواد  تعاطي  اثناء 
اليه النيابة العامة أنه حال كونه عائدا 
أنه أشعل عمدًا حريقا في محل للسكن، 
وكــــان مـــن شـــأن هـــذا الــحــريــق تعريض 
انه  كما  للخطر،  وأموالهم  الناس  حياة 
ــاز وأحـــــرز بــقــصــد الــتــعــاطــي الــمــؤثــر  حــ
في  وذلـــك  )الميتامفيتامين(  العقلي 

غير االحوال المرخص بها.

بتهمتي االحتيال والحرق الجنائي..

غ��د� ���س��ن��و�ت   8 �سجنه  ع��ل��ى  ���س��اب��ق  ن��ائ��ب  م��ع��ار���س��ة  ف��ي  ال��ح��ك��م 
الكبرى  المحكمة  حــجــزت 
للحكم  غـــد  جــلــســة  الــجــنــائــيــة 
فــي مــعــارضــة نــائــب ســابــق على 
أحــدهــمــا  بــحــقــه  صـــدر  حكمين 
واآلخــــــر  ــوات  ــ ــنـ ــ سـ  5 ــالـــســـجـــن  بـ
قضيتي  في  سنوات   3 بالسجن 
ــريــــق والــــــشــــــروع فــي  إشــــعــــال حــ
التأمين،  شركة  على  االحتيال 
للغير  هــويــة  بطاقة  واستعمال 
مــن دون وجـــه حـــق، وكــــان دفــاع 
المتهم أشار في آخر جلسة إلى 
بعارض صحي،  يمر  المتهم  أن 
بضرورة  أمــرت  المحكمة  أن  إال 
حــــضــــوره، حـــيـــث حـــضـــر جــلــســة 
أمس على كرسي متحرك رفقة 
مـــمـــرضـــة وحــــجــــزت الــمــحــكــمــة 
 16 الــى  بالحكم  النطق  جلسة 

أغسطس. 

وتــــعــــود تــفــاصــيــل الــقــضــيــة 
كـــان  الـــمـــتـــهـــم  أن  إلـــــى  األولــــــــى 
ــة لــكــن  ــيــ ــاضــ ــلـــك صــــالــــة ريــ ــمـ يـ
ــدم  بــســبــب قـــلـــة الــــمــــدخــــول وعــ
ــارات،  قــدرتــه عــلــى ســــداد اإليـــجـ
ــام بــــحــــرق الـــصـــالـــة  ــيــ ــقــ قــــــرر الــ
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مبلغ 
التأمين،  شــركــة  مــن  التعويض 
وطـــلـــب مـــن الـــعـــامـــل اآلســـيـــوي 
ــات بــتــرول  فــي الــصــالــة مـــلء دبــ
بعدها  قام  ثم  للصالة،  وجلبها 
التأمين  شــركــة  مــع  بــالــتــواصــل 
طــلــبــًا لـــصـــرف مــبــلــغ الــتــأمــيــن 
على الصالة والبالغ 1.5 مليون 
دينار، لكن الشركة طلبت تقديم 
بـــعـــض الـــمـــســـتـــنـــدات الــخــاصــة 
ــق إال  ــريـ ــحـ ــاب حــــــدوث الـ ــبـ ــأسـ بـ
للشركة،  البيانات  يقدم  لم  أنــه 

والـــــتـــــي انــــتــــظــــرت تــحــقــيــقــات 
ــادث وتـــم  ــ ــحـ ــ الـــشـــرطـــة حـــــول الـ

كشف االمر.

فيما تعود تفاصيل القضية 
ــه اثــنــاء مــا كــان  الــثــانــيــة إلـــى انـ
افــراد الشرطة على واجب  أحد 

بوجود  يفيد  بالغا  تلقى  عمله 
ان  بمنطقة سند حيث  المتهم 
األخير هارب من ومطلوب على 
ذمة قضايا جنائيا، حيث توجه 
رجال الشرطة الى مكان البالغ 
سيارته  بداخل  شخصا  وشاهد 
المتهم  تشبه  الجسدية  بنيته 

الهارب بشكل كبير.
إليه  الــشــرطــي  تــوجــه  حيث 
وطلب منه بطاقة هويته وما ان 
تــحــدث تــأكــد الــشــرطــي أن ذلك 
الــشــخــص هــو الــمــتــهــم الــهــارب، 
حيث ما لبث أن اعطى المتهم 
وانطلق  الهوية  الشرطة بطاقة 
هاربا  ســرعــة  بأقصى  بــالــســيــارة 
البطاقة  أن  وتبين  المكان،  من 
ــي بــطــاقــة الــهــويــة  الــمــقــدمــة هـ

الخاصة بشقيق المتهم.

.. والحك���م ف���ي ق�سي���ة  �س���اب ح���رق �س���قة ب�س���يجارة مخ���درة 

5 �سنوات �سجنا لمهرب كب�سولت مخدرات 
االســتــئــنــاف  محكمة  أيـــدت 
عقوبة السجن 5 سنوات آلسيوي 
حاول تهريب ما يقرب من 100 
كبسولة مخدرة بداخل أحشائه 
بعد وصوله إلى مطار البحرين، 
حــيــث ظــهــر عليه االرتـــبـــاك، ما 
لتحويله  الجمارك  دفع ضابط 
إلــــــى الــــــى مــســتــشــفــى الــقــلــعــة 
ــره كـــونـــه مــهــربــا  ــ لــلــشــك فــــي أمــ
حولته  حيث  الــمــخــدرة،  للمواد 
الــمــســتــشــفــى إلـــــى الــســلــمــانــيــة 
ــتـــي كــشــفــت  ــراء األشــــعــــة الـ ــ ــ إلجـ
وجــــــــــود األقـــــــــــــراص الــــمــــخــــدرة 
المحكمة  إلى  وقادته  بأحشائه 

الجنائية.
ــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة  ــعــ وتــ
مطار  إلـــى  المتهم  حــضــور  إلـــى 

ــة  ــلـ ــن رحـ ــتــ ــى مــ ــلــ ــن عــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
مظاهر  وعليه  بــالده  من  قادمة 
االرتباك ويتصبب عرقا، فطلب 
التوجه  الــجــمــارك  ضــابــط  منه 
عن  وسأله  األحمر  المسار  إلــى 
أنه  فــادعــى  يــحــوزه  وعما  حالته 
ال يحوز ممنوعات فشك ضابط 
الجمارك وعرضه على الطبيب 
ــاك حــالــتــه  ــ ــبـ ــ الــــــذي الحـــــظ ارتـ
وطلب تحويله إلى المستشفى.

وبإجراء التحاليل واألشعة 
لــلــمــتــهــم تــبــيــن وجــــــود أجـــســـام 
وبتضييق  أحــشــائــه،  فــي  غــريــبــة 
الــخــنــاق عــلــى الــمــتــهــم اعــتــرف 
بــوجــود أقـــراص مــخــدرة بداخل 
اإلجــراءات  اتخاذ  فتم  أحشائه، 
الستخراجها  الــالزمــة  الطبية 

ليتبين وجود ما يقرب من 100 
للمواد  مضغوط  مــخــدر  قــرص 
بأنه  المتهم  واعترف  المخدرة، 
الحشيش  مــــادة  بــتــحــضــيــر  قـــام 
كبسوالت  في  ووضعها  بلده  في 
لمحاولة تهريبها إلى البحرين.
األمــنــيــة  الــتــحــريــات  أن  إال 
ضمن  يعمل  المتهم  أن  كشفت 
المخدرة  المواد  لتهريب  شبكة 
وتمت إحالته إلى النيابة العامة 
التي أسندت إليه انه بدائرة أمن 
الــبــحــريــن جــلــب بقصد  مـــطـــار 
ــار بــــالــــمــــواد الـــمـــخـــدرة  ــ ــجــ ــ االتــ
العقلية،  والــمــؤثــرات  الحشيش 
ــادة  ــمــ ــا أنــــــه حــــــاز وأحــــــــرز الــ ــمـ كـ
والمؤثرات  الحشيش  المخدرة 

العقلية بقصد التعاطي. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16215/pdf/1-Supplime/16215.pdf?fixed5754
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/section/EVNT
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305409
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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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وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  اأكد     

اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  التحتية  البنية 

خليفة اأن قطاع ال�شكن الجتماعي ي�شهد حتولاً 

اخلدمات؛  تقدمي  �شرعة  �شعيد  على  اإيجابياًا 

حل�شرة  ال�شامية  امللكية  التوجيهات  بف�شل 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة 

برئا�شة  احلكومة  تنتهجها  التي  وال�شيا�شات 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

جديدة  برامج  ابتكار  على  القائمة  اهلل،  حفظه 

توفر حلولاً فورية للمواطنني.

ه يف هذا ال�شدد بربنامج التمويالت   ونوَّ

تطوير  حقوق  وبرنامج  اجلديدة،  الإ�شكانية 

ترجمة  من  متثله  وما  احلكومية،  الأرا�شي 

لنجاح املبادرات احلكومية الرامية اإىل تعزيز 

ا  ال�شراكة مع القطاع اخلا�س الذي ُيعد �شريكاً

املواطنني على  ا لت�شهيل عملية ح�شول  رئي�شاً

ال�شكن الجتماعي املالئم.

اآل خليفة   وكان ال�شيخ خالد بن عبد اهلل 

اأغ�شط�س   14( الأحد  اأم�س  �شباح  اأجرى  قد 

2022( زيارة ميدانية اإىل مدينة خليفة، رافقه 

لالطالع  وامل�شوؤولني،  الوزراء  من  عدد  فيها 

والتخطيط  الإ�شكان  وزارة  ا�شتعدادات  على 

العمراين مع قرب البدء يف م�شروع تنفيذ 372 

وحدة �شكنية جديدة باملدينة بقيمة 17 مليون 

تنفيذه  ت�شتغرق فرتة  اأن  املقرر  اإذ من  دينار، 

الإ�شكانية  اللتزامات  اإطار  يف  وذلك  عامني، 

الواردة يف برنامج احلكومة احلايل )2019-

.)2022

املخ�ش�شة  الأرا�شي  مواقع  تفّقد  كما 

الأرا�شي  تطوير  حقوق  لربنامج  املدنية  يف 

ال�شنوات  احلكومية، والتي �شتوفر على مدى 

�شيتم  �شكنية  وحدة   3300 من  اأكرث  املقبلة 

من  امل�شتفيدين  تنا�شب  باأ�شعار  طرحها 

عنها  املعلن  اجلديدة  الإ�شكانية  التمويالت 

الوزارات  وّجه  فقد  ال�شدد،  هذا  ويف  موؤخراًا. 

واجلهات احلكومية اخلدمية ذات العالقة اإىل 

ال�شروع يف تهيئة اأعمال البينة التحتية الالزمة 

لتنفيذ هذا امل�شروع، وفق جدول زمني حمدد 

والتدفقات النقدية املطلوبة.

واأ�شار يف هذا اجلانب اإىل اأن املرحلة املقبلة 

م�شاريع  تنفيذ  �شعيد  على  ا  تو�شعاً �شت�شهد 

احلكومية،  الأرا�شي  تطوير  حقوق  برنامج 

وذلك من خالل اإ�شناد عملية بناء اآلف الوحدات 

الأخرى  الإ�شكانية واملواقع  املدن  ال�شكنية يف 

اخلا�س؛  القطاع  اإىل  املحافظات  مبختلف 

من  امل�شتفيدين  املواطنني  اأمام  اإتاحتها  بهدف 

التمويالت الإ�شكانية اجلديدة.

من جانبها، ثّمنت اآمنة بنت اأحمد الرميحي 

زيارة  العمراين  والتخطيط  الإ�شكان  وزيرة 

ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س 

اإىل  التحتية  البنية  ووزير  الوزراء  جمل�س 

مدينة خليفة، وذلك بالتزامن مع قرب الوزارة 

يف تنفيذ م�شروع بناء 372 وحدة �شكنية التي 

تاأتي �شمن اخلطط الرامية اإىل تلبية الطلبات 

اجلنوبية،  باملحافظة  للمواطنني  الإ�شكانية 

منوهة يف الوقت نف�شه بحر�شه الدائم على دعم 

جهود الوزارة يف تنفيذ املبادرات الإ�شكانية.

اإىل  الوزارة  »ت�شعى  الوزيرة:  وقالت 

ليتم  امل�شروع  هذا  تنفيذ  اإجناز  ن�شب  ت�شريع 

له،  املعد  الزمني  اجلدول  وفق  منه  النتهاء 

ت�شميم  مناذج  تطبيق  امل�شروع  �شي�شهد  كما 

والتي طورتها  امل�شتحدثة،  ال�شكنية  الوحدات 

البدء  ومت  املا�شية  املرحلة  خالل  الوزارة 

�شلمان  القائمة مبدينة  امل�شاريع  بتنفيذها يف 

ومدينة �شرق �شرتة«.

على  يحتوي  امل�شروع  اأن  واأو�شحت 

وم�شجد  العامة،  واملرافق  للخدمات  م�شاحة 

وحمال جتارية، وحديقة وملعب، بينما تتكون 

الوحدات ال�شكنية وفقاًا لنموذج البناء امل�شتخدم 

وجمل�س،  و�شالتني،  نوم،  غرف  اأربع  من 

ومطبخ، واأربع دورات مياه، وخمزن.

تطوير  حقوق  مب�شروع  يتعلق  وفيما 

الأرا�شي احلكومية، فقد اأكدت الوزيرة الرميحي 

�شركات  لتنفيذ  اأرا�شي  خ�ش�شت  الوزارة  اأن 

التطوير العقاري اأكرث من 3300 وحدة �شكنية 

م�شرية  املقبلة،  ال�شنوات  مدى  على  باملدينة 

اإىل ما يهدف اإليه الربنامج من زيادة وتنويع 

املعرو�س من الوحدات ال�شكنية اأمام املواطنني 

امل�شتفيدين من التمويالت الإ�شكانية اجلديدة، 

ا يف تنفيذه خالل  واأن الربنامج �شي�شهد تو�شعاً

بعد  لها  املخ�ش�شة  املواقع  املقبلة يف  املرحلة 

جناح املرحلة التجريبية والتي ت�شمنت 132 

وحدة �شكنية.
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لدى ا�صتقبالها وفًدا من اجلمعية.. وزيرة ال�صحة:

دعم جمعية الأطباء ومتكينها من خدمة الطبيب البحريني

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

جواد ح�شن وزيرة ال�شحة وفداًا من جمعية 

عامر  الدكتور  برئا�شة  البحرينية  الأطباء 

الدرازي.

وزيرة  رحّبت  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

جمعية  بدور  م�شيدة  باحل�شور،  ال�شحة 

فاعالاً  ا  �شريكاً بو�شفها  البحرينية  الأطباء 

دعم  يف  املهم  دورها  على  مثنية  للوزارة، 

جهود الرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات التي 

يقدمها القطاع ال�شحي مبملكة البحرين. 

واأكدت حر�س وزارة ال�شحة على دعم 

من  ومتكينها  البحرينية  الأطباء  جمعية 

خدمة الطبيب البحريني والنهو�س به على 

امل�شتويات كافة، وتعزيز مكانته يف تقدمي 

للمواطنني  والطبية  ال�شحية  اخلدمات 

اأهمية  اإىل  لفتة  اململكة،  يف  واملقيمني 

املبادرات والربامج وامل�شروعات التي تعمل 

عليها جمعية الأطباء خلدمة القطاع الطبي 

وتطويره يف مملكة البحرين.

كما اأعربت وزيرة ال�شحة عن متنياتها 

جلمعية الأطباء البحرينية وللقائمني عليها 

كافة كل التوفيق والنجاح.

ا�صتمرار جهود زيادة الطاقة الإنتاجية مل�صاتل الوزارة.. املبارك: 

اإنتاج 20 األف �صتلة يف مركز احلا�صنات الزراعية بهورة عايل

»البلديات« تعلن بدء �صريان قرار حظر �صيد اأ�صماك الكنعد

والزراعة  البلديات  �شوؤون  وزير  قال 

الوزارة  اإن  املبارك  نا�شر  بن  وائل  املهند�س 

م�شاتل  من  كل  يف  الإنتاج  زيادة  على  تعمل 

احل�شانات  ومركز  بالبديع  الزراعة  �شوؤون 

الزراعية يف هورة عايل، وذلك من اأجل موا�شلة 

اجلهود لزيادة ن�شبة الت�شجري يف اململكة. 

منظومة  اأعدت  الوزارة  »اأن  الوزير  واأكد 

واملزروعات  الت�شجري  اأعمال  لزيادة  متكاملة 

العامة  وامليادين  وال�شوارع  احلدائق  يف 

املزروعات  تكثيف  اىل  بالإ�شافة  والتقاطعات، 

اأعمال  تكثيف  اأن  اإىل  م�شرياًا  املناطق«،  بجميع 

ا�شرتاتيجية  وفق  ي�شري  والتخ�شري  الت�شجري 

متكاملة لدى وزارة �شوؤون البلديات والزراعة.

احلا�شنات  مركز  اأن  املبارك  واأو�شح 

الزراعية بهورة عايل قام باإنتاج 20 األف �شتلة 

يف اأثنني من البيوت املحمية يف الهورة.

اىل  بها  قام  تفقدية  زيارة  خالل  ذلك  جاء 

الوزارة  وكيل  بح�شور  عايل،  بهورة  امل�شتل 

لرثوة احليوانية الدكتور خالد اأحمد، والوكيل 

عبدالعزيز  الدكتور  الزراعة  ل�شوؤون  امل�شاعد 

املهند�س  النباتية  الرثوة  اإدارة  ومدير  حممد، 

عبا�س.  الطيب  واملهند�س  الليث،  ح�شني 

واأ�شاف: »نعمل على اأن يكون مركز احلا�شنات 

يف  الزراعية  التجارب  لتنفيذ  ا  مركزاً الزراعية 

ليكون  تهيئته  على  عالوة  البحرين،  مملكة 

القطاع  يف  املحلية  الكفاءات  لتدريب  حمطة 

الزراعي ورواد الأعمال الزراعيني«.

املركز  من  ال�شتفادة  تعظيم  �شعيد  وعلى 

الوزارة  اأن  املبارك  بنّي  التدريب،  جمال  يف 

و�شعت �شمن ا�شرتاتيجيتها توظيف اخلربات 

لإطالق  املركز  وجود  بف�شل  لديها  املرتاكمة 

تربة،  بدون  الزراعة  مبجالت  تدريبية  برامج 

واإكثار الأ�شجار املثمرة والزينة والعناية بها، 

ووقاية النبات، واملمار�شات الزراعية احلديثة، 

واأ�شاليب الري احلديثة، وذلك لتدريب الكوادر 

�شعياًا  احلديثة؛  الزراعة  جمالت  يف  الوطنية 

اأهمية  ي�شكل  الذي  القطاع  هذا  يف  لإدماجهم 

امل�شتدامة  الزراعية  التنمية  كبرية على �شعيد 

يف اململكة.

لروؤية  ترجمة  ياأتي  املركز  اأن  على  و�شّدد 

الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  وتوجيهات 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل البالد 

رئي�شة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  املعظم 

لتنمية  الوطنية  للمبادرة  ال�شت�شاري  املجل�س 

تطوير  على  الوكالة  تقوم  اإذ  الزراعي،  القطاع 

املركز باأحدث التقنيات الزراعية احلديثة.

و�شمن  الزراعة  �شوؤون  اأن  وبنّي 

ا�شرتاتيجيتها للنهو�س بالقطاع الزراعي تعمل 

يف الوقت احلايل على حتديد اأف�شل املمار�شات 

املحا�شيل  من  املحلي  الإنتاج  لو�شـــائل 

املناخية،  الظروف  مع  يتوافق  مبا  الزراعية، 

ورفع الإنتاج املحلي.

والرثوة  الزراعة  �شوؤون  اأعلنت 

�شيد  حظر  فرتة  �شريان  بدء  البحرية 

اأ�شماك الكنعد بوا�شطة ال�شباك وتداوله 

وبيعه، ابتداءاً من 15 اأغ�شط�س اجلاري 

حتى 15 اأكتوبر املقبل.

الزراعة  »�شوؤون  واأو�شحت 

�شوؤون  وزارة  يف  البحرية«  والرثوة 

ياأتي  القرار  اأن  والزراعة  البلديات 

الكنعد  اأ�شماك  خمزون  زيادة  بهدف 

يف  الكلي  ال�شمكي  املخزون  �شمن 

اململكة، وتنظيم عملية ال�شيد، وجتنب 

مبا  الكنعد،  اأ�شماك  م�شائد  ا�شتنزاف 

يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية، 

كل  اتخاذ  �شيتم  اأنه  على  م�شددة 

الإجراءات الالزمة لتطبيق قرار احلظر.

وحظر القرار عر�س وتداول اأ�شماك 

يف  احلظر  �شريان  فرتة  خالل  الكنعد 

اأو  الت�شويق  لغر�س  العامة  الأماكن 

اأحكام  يخالف  من  كل  وُيعاقب  البيع، 

هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها 

ل�شنة   )20( رقم  بقانون  املر�شوم  يف 

وا�شتغالل  �شيد  تنظيم  ب�شاأن   2002

وحماية الرثوة البحرية.

يف  ال�شيد  حظر  اأن  وذكرت 

اأف�شل  من  ُيعد  الأ�شماك  تكاثر  مو�شم 

على  للمحافظة  العلمية  الأ�شاليب 

احلفاظ  و�شمان  ال�شمكي،  املخزون 

البحرية،  الأحياء  ا�شتمرارية  على 

التعاون  ال�شيادين  كل  نا�شدت  كما 

القرار  هذا  لتنفيذ  املخت�شة  الإدارة  مع 

ا على الرثوة البحرية. حفاظاً

طرح 3300 وحدة �صمن برنامج تطوير الأرا�صي احلكومية باأ�صعار تنا�صب امل�صتفيدين من التمويالت

 بـدء تنفيـذ 372 وحـدة اإ�صكانيـة مبدينـة خليفـة بــ17 مليـون دينـار

وزير العدل يبحث تعزيز

 التعاون العديل مع ال�صفري املاليزي

اأم�س،  ا�شتقبل نواف بن حممد املعاودة وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، 

ال�شفري �شازريل بن زاهريان �شفري ماليزيا لدى مملكة البحرين.

وخالل اللقاء، اأ�شاد وزير العدل مب�شتوى العالقات الثنائية املتميزة التي تربط بني 

مملكة البحرين وماليزيا ال�شديقة، وما ت�شهده من تطور م�شتمر يف املجالت كافة.

كما جرى بحث �شبل تعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك يف املجالني العديل والقانوين.
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النعيمي يبحث التعاون مع جامعة 

حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية

الع�سفور ي�ستعر�ض مع ال�سفري الكوري 

جتربة مملكة البحرين يف املجال التنموي

ا�ستقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

خالد  بن  عبداهلل  كلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعليم 

زايد  بن  حممد  جامعة  من  وفًدا  االإ�سالمية،  للدرا�سات 

للعلوم االإن�سانية، برئا�سة الدكتور خليفة مبارك الظاهري 

نائب مدير اجلامعة واملدير التنفيذي لل�سوؤون االأكادميية، 

وذلك مبنا�سبة زيارتهم ململكة البحرين.

واأ�ساد الوزير بالعالقات املتميزة التي تربط بني مملكة 

البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة يف كل 

املتميز  التعليمي  للم�ستوى  تقديره  عن  معرًبا  املجاالت، 

من  تقّدمه  وما  االإن�سانية،  للعلوم  زايد  بن  جلامعة حممد 

اآفاق  بحث  اللقاء  وقد مت خالل  متطورة،  اأكادميية  برامج 

التعاون بني هذه اجلامعة وكلية عبداهلل بن خالد للدرا�سات 

امل�ساريع  الوفد على عدد من  الوزير  اأطلع  االإ�سالمية، كما 

التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها. 

ا�ستقبل وزير التنمية االجتماعية اأ�سامة بن اأحمد خلف 

الع�سفور، يف مكتبه، �سفري جمهورية كوريا اجلنوبية لدى 

مملكة البحرين هاي كوان ت�سونغ ، وذلك لبحث العالقات 

وفر�س  ال�سديقني  البلدين  بني  جتمع  التي  امل�سرتكة 

تطويرها وتنميتها.

وخالل اللقاء، رّحب الع�سفور بال�سفري الكوري، م�سيًدا 

بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تربط بني مملكة البحرين 

وجمهورية كوريا اجلنوبية ال�سديقة، حيث مت ا�ستعرا�س 

جهود مملكة البحرين يف تعزيز احلماية واالأمن االجتماعي 

بال�سراكة  التنموية  امل�سروعات  من  العديد  تنفيذ  عرب 

واالأهلية،  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  مع  املجتمعية 

من  املتبادلة  واال�ستفادة  القائم  التعاون  تعزيز  اإىل  داعًيا 

التجارب الرائدة يف جمال التنمية االجتماعية.

من جانبه، اأكد �سفري جمهورية كوريا اجلنوبية اأهمية 

وامل�سالح  لالأهداف  حتقيًقا  الثنائية،  العالقات  تعزيز 

امل�سرتكة بني مملكة البحرين وجمهورية كوريا اجلنوبية، 

البحرين من تطور ومناء يف  م�سيًدا مبا حتظى به مملكة 

لتعزيز  بالده  حكومة  رغبة  عن  معرًبا  املجاالت،  خمتلف 

التعاون يف املجاالت التنموية مبا يحقق تطلعات البلدين 

وال�سعبني ال�سديقني.

وكيل »الداخلية« يت�سلم �سهادة اآيزو للربنامج الذي يكافح الإدمان والعنف

»مًعا« اأول جهة معتمدة لنظام خدمات التعلم خارج التعليم الر�سمي

هيئة الف�ساء ت�سارك يف منتدى »املناخ وال�سحة«.. الدكتور الع�سريي: 

تغيــــر املنــــاخ اأكبـــر تهديــــد �سحـــي يواجـــه الب�سريـــة

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  ت�سلّم 

ل�سوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

رئي�س  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�سية 

�سهادة  واالإدمان  العنف  مكافحة  جلنة 

دولًيا  املعتمدة   29993:2017 اآيزو 

هي  لتعترب  »مًعا«  برنامج  حققها  والتي 

البحرين،  مملكة  يف  اعتماد  ن�سخة  اأول 

برنامج  مدير  اأميني  اأحمد  علي  قام  حيث 

بت�سليم  »مًعا«  واالإدمان  العنف  مكافحة 

االإجراءات  ا جميع  ال�سهادة له، م�ستعر�سً

التي مت اتخاذها لتحقيق املتطلبات الالزمة 

حل�سد االعتماد الدويل من املنظمة الدولية 

.ISO للمعايري

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  واأ�ساد 

من  املنبثق  االإجناز  هذا  بتحقيق 

ال�سيخ  اأول  للفريق  ال�سديدة  التوجيهات 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 

وروؤيته امل�ستقبلية يف حتقيق االأمن لكافة 

يعك�س  اأنه  كما  واأطيافه،  املجتمع  فئات 

العمل  موا�سلة  يف  مًعا  برنامج  التزام 

وفق اأعلى املعايري الدولية لنظام خدمات 

املعتمد  الر�سمي  التعليم  خارج  التعلم 

وتتوافق  للمعايري،  الدولية  املنظمة  لدى 

بها  والعمل  الالزمة  العاملية  النظم  مع 

للتما�سي مع ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية 

يف التطوير وحتقيق التناف�سية.

برنامج  مدير  اأو�سح  جانبه،  من 

»مًعا« باأن �سهادة االآيزو 29993:2017 

خارج  التعلم  خدمات  نظام  يف  متنح 

ال�سهادة  هذه  وت�سمل  الر�سمي،  التعليم 

خدمة  مزود  يقدمها  تعليمية  خدمات  اأي 

اأنف�سهم  للمتعلمني  موجهة  وهي  التعلم 

اإىل  وكذلك  والتدريب،  التاأهيل  وبرامج 

اخلدمات  على  يح�سلون  الذين  الرعاة 

برنامج  حققه  وما  املتعلمني،  عن  نيابة 

مكافحة العنف واالإدمان »مًعا« يوؤكد على 

التي  املعايري  تطبيق  يف  الربنامج  التزام 

متثلت يف قيا�س جودة الربامج التدريبية 

للربنامج، والت�سل�سل  التوعوية  واملناهج 

�سمان  مع  التدري�س،  لعملية  الفعال 

التعلم  ال�ساملة خلدمات  املخرجات  توافر 

خارج التعليم الر�سمي، الكت�ساب املعرفة 

وحت�سني فاعلية وكفاءة و�سفافية خدمات 

خالل  من  التوعوي،  والربنامج  التعلم 

املعلومات  مثل  العنا�سر  جميع  تقدمي 

املقدمة للمتعلمني.

لعلوم  الوطنية  الهيئة  تلقت 

التعاون  منظمة  من  دعوة  الف�ساء 

 )OECD( والتنمية  االقت�سادي 

اخلا�س  منتداها  يف  للم�ساركة 

الهيئة  مثل  وقد  وال�سحة«،  »املناخ 

هذه  يف  الف�ساء  لعلوم  الوطنية 

الدكتور  التنفيذي  امل�ساركة رئي�سها 

حممد اإبراهيم الع�سريي.

الدكتور  قال  م�ساركته  حول 

حممد الع�سريي: »ُيعترب تغري املناخ 

الب�سرية،  اأكرب تهديد �سحي يواجه 

من  حزمة  املنتدى  ناق�س  وقد 

املخاطر  من  للتخفيف  االطروحات 

املناخ،  بتغري  املرتبطة  ال�سحية 

وبحث �سبل اإيجاد حلول طويلة االأجل 

ك�سفت  لقد  امل�ستقبلية.  للتحديات 

مدى  عن   19-COVID جائحة 

جمتمعاتنا  عمل  يف  ال�سحة  اأهمية 

واقت�ساداتنا، باالإ�سافة اإىل رفاهيتنا 

اليومية. حاليا  ال�سخ�سية وحياتنا 

والعديد  الع�سرين  جمموعة  تعمل 

والتجارية  احلكومية  املنظمات  من 

ومنظمات املجتمع املدين بجد للتاأكد 

اأف�سل  ب�سكل  الب�سرية  ا�ستعداد  من 

هو  االأمل  القادم«.  »الوباء  ملواجهة 

اأنه من خالل اال�ستثمار يف اال�ستعداد 

اإما منع  اأف�سل، ميكن  املبكر وب�سكل 

اأو  التالية  العاملية  ال�سحية  االأزمة 

احتوائها ب�سكل اأكرث فعالية. بال �سك 

اأن نركز على ما  ال�سروري  انه من 

حيث  االآن،  به  القيام  علينا  يتعني 

ب�سرعة،  التحرك  اإىل  العامل  مييل 

مركز  اجلديدة  االأزمات  احتالل  مع 

ال�سدارة يف كافة مناحي احلياة«.

الع�سريي:  الدكتور  واأ�ساف 

التحديات  م�ستوى  اإىل  »لالرتقاء 

من  العاملية،  وال�سحية  البيئية 

بكيفية  االعرتاف  مبكان  االأهمية 

والتوقف  ببع�س  بع�سها  تقاطعها 

عن  مبعزل  كل  معها  التعامل  عن 

  19-COVID �سلط  لقد  االآخر. 

تغري  بني  ال�سلة  على  الرتكيز 

البيولوجي  التنوع  وفقدان  املناخ 

وظهور االأمرا�س احليوانية املن�ساأ - 

االأمرا�س التي تنتقل بني احليوانات 

والب�سر - لذلك يجب اأن يكون اأحد 

الرئي�سية  اال�سرتاتيجية  املجاالت 

ب�سكل  اال�ستعداد  حول  املناق�سة  يف 

اأف�سل للم�ستقبل هو التاأثري الوا�سع 

�سحتنا.  على  املناخ  لتغري  النطاق 

جلان  خل�ست  احلايل،  الوباء  قبل 

اأن  اإىل  بالفعل  الدوليني  اخلرباء 

تغري املناخ ميثل اأهم تهديد لل�سحة 

نق�س  هناك  يزال  ال  ولكن  العاملية، 

املناخ  تغري  بني  الروابط  فهم  يف 

وال�سحة، �سواء بني عامة النا�س اأو 

بع�س �سناع القرار«.

ت�سريحه:  الع�سريي  واختتم 

»اأكد املنتدى على اأهمية التو�سع يف 

اال�ستثمار يف التقنيات احلديثة ومن 

ذلك ح�سن ا�ستغالل تقنيات الف�ساء 

املناخي  التغري  مراقبة  يف  وعلومه 

لتزويد اجلهات املعنية ب�سكل م�ستمر 

ليتم  املتغريات  باأبرز  عالية  وبدقة 

درا�ستها وحتديد �سلتها بالتاأثريات 

اجراء  خالل  من  الب�سر  �سحة  على 

لتاأكيد  الالزمة  والبحوث  التحاليل 

ل�سناع  املعلومات  وتوفري  ال�سالت 

وفهم  املبكر  التحرك  ل�سمان  القرار 

حلماية  اأف�سل  ب�سكل  امل�سببات 

�سحية  كوارث  من  الدويل  املجتمع 

اجلائحة  من  فتًكا  اأ�سد  اأو  مماثلة 

احلالية«.

قّدمه  الذي  املنتدى  يف  �سارك 

اأكرث  الدوليني  اخلرباء  من  اأربعة 

من 210 من املخت�سني من خمتلف 

جمموعة  عن  وممثلني  العامل،  دول 

بينها  من  الدولية  املنظمات  من 

مكتب االأمم املتحدة ل�سوؤون الف�ساء 

ونخبة   ،)UNOOSA( اخلارجي 

عدة  عن  وممثلني  االأكادمييني  من 

وكاالت وهيئات و�سركات ا�ست�سارية 

وكيانات اقت�سادية وخرباء بارزين 

يف القطاعات ذات ال�سلة.

د. حممد الع�سريي

ت�ستقبل املتدربني من خمتلف التخ�س�سات.. »الأ�سغال«:

تكثيف التعاون مع اجلامعات لتاأهيل الكوادر الوطنية املوؤهلة

اأكدت وزارة االأ�سغال اأنها تويل اهتماًما 

كبرًيا بالكوادر الوطنية ال�سابة باعتبارها 

اأن  اإىل  م�سرًيا  بها،  اال�ستثمار  يجب  ثروة 

يف  احلكومة  توجهات  و�سمن  الوزارة 

بالعمل  تقوم  الوطني  بالعن�سر  االهتمام 

املواطن  جلعل  الظروف  كافة  تهيئة  على 

كوادر  �سمن  العمل  يف  االأول  اخليار  هو 

الوزارة.

وقالت الوزارة اإن الوزارة تويل اهتماًما 

حيث  الب�سري،  العن�سر  بتنمية  كبرًيا 

تعمل على تكثيف التعاون مع اجلامعات 

التخ�س�سات  خمتلف  يف  الطلبة  لتدريب 

التخ�س�سات  اخل�سو�س  وجه  وعلى 

وذلك  الوزارة،  حتتاجها  التي  الهند�سية 

عالية،  كفاءة  ذات  وطنية  كوادر  الإعداد 

وامل�سرتكة  الكاملة  اال�ستفادة  ومبا يحقق 

كوادر  لتخريج  واجلامعات  الوزارة  بني 

يف  العمل  �سوق  اإثراء  ت�ستطيع  موؤهلة 

خمتلف القطاعات والتخ�س�سات.

التدريبية  الربامج  اأن  اإىل  واأ�سارت 

للطلبة متثل جزًءا اأ�سا�سًيا من ا�سرتاتيجية 

امل�سوؤولية املجتمعية لدى الوزارة، والتي 

ت�سعى من خاللها اإىل اإعداد كوادر �سبابية 

وطنية موؤهلة تتمتع باملهارات واخلربات 

العملية متهيًدا لتوليهم م�سوؤوليات ومهام 

اآخر  م�ستقبالً، والعمل على اطالعهم على 

وجمابهة  التطور  ملواكبة  امل�ستجدات 

التحديات واملتغريات.

الكوادر  تاأهيل  اأهمية  على  واأكدت 

امل�ستقبل  متثل  التي  ال�سابة  الوطنية 

خمتلف  يف  الوظائف  خمتلف  لتويل 

الوزارة  حر�س  اإىل  م�سرًيا  التخ�س�سات، 

على تنفيذ الربامج واملبادرات الرامية اإىل 

تطوير الكوادر الب�سرية املوؤهلة وتوجيهها 

لتلبية احتياجات �سوق العمل.

و�سمن  الوزارة  اأنها  واأو�سحت 

اأهمية  التدريب  تويل  احلكومة،  توجهات 

اإعداد  يف  ي�سهم  ذلك  اإن  حيث  كربى، 

وامل�ساركة  العطاء  على  القادرة  الكفاءات 

للبناء  ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف 

العمل  مواقع  خمتلف  يف  والتطوير 

واملجاالت.

اإىل  االأ�سغال  وزارة  واأ�سارت 

الوطني  دورها  و�سمن  الوزارة  اأن 

طالًبا   129 حوايل  ا�ستقبلت  واملجتمعي 

واجلامعات  البحرين  جامعة  من  متدرًبا 

�سبتمرب  من  املمتدة  الفرتة  خالل  االأخرى 

وذلك   2022 اأغ�سط�س  وحتى   2021

وذلك  درا�سية،  ف�سول  ثالث  مدى  على 

ملتطلبات  املعتمدة  ال�ساعات  �سمن 

تخ�س�سات  خمتلف  يف  الطالب  تخرج 

وامليكانيكية  واملعمارية  املدنية  الهند�سة 

وتخ�س�سات  والكيمائية،  والكهربائية 

املحا�سبة والقانون واإدارة االعمال، حيث 

تعمل  التي  امل�ساريع  يف  تدريبهم  يتم 

الوزارة على تنفيذها يف خمتلف القطاعات 

مما  واملباين(  ال�سحي  وال�سرف  )الطرق 

العمل  ملعاي�سة  الفر�سة  املتدرب  يعطي 

امليداين الهند�سي ب�سكل واقعي مبا ي�سهم 

ال�سلك  ودخول  للعمل  املتدرب  تاأهيل  يف 

العملي باحرتافية.

وتعمل وزارة اال�سغال على دمج طلبة 

ال�سيفي  التدريب  برنامج  اجلامعة �سمن 

الذي تتبناه الوزارة ب�سكل �سنوي يف اإطار 

خالل  من  وذلك  املجتمعية،  م�سوؤوليتها 

التعاون مع جامعة البحرين وغريها من 

الربنامج يف  هذا  ي�سهم  اجلامعات، حيث 

العمل  �سوق  يف  للدخول  الطلبة  تاأهيل 

الوزارة  اإميان  منطلق  من  تخرجهم،  بعد 

هامة  دعامة  من  ال�سباب  فئة  ت�سكله  مبا 

للم�ستقبل، واإمكانية اال�ستزادة من خربات 

واإثبات  االإدارات  خمتلف  من  املهند�سني 

التجربة  هذه  خالل  والقدرات  املهارات 

اجلانب  و�سقل  الوزارة  يف  الفريدة 

مقاعد  يف  اكت�سابه  مت  الذي  النظري 

الدرا�سة باجلانب العملي التطبيقي

يف ق�سيتني منف�سلتني.. �سرطة »مكافحة املخدرات«: 

القب�ض على 5 اآ�سيويني لرتويجهم املواد املخدرة وتعاطيها

متّكنت �سرطة مكافحة املخدرات باالإدارة العامة 

للمباحث واالأدلة اجلنائية يف ق�سيتني منف�سلتني من 

القب�س على 5 اآ�سيويني ترتاوح اأعمارهم بني )25 

و42( عاًما لقيامهم برتويج وتعاطي املواد املخدرة. 

حول  معلومات  ورود  فور  باأنه  االإدارة  واأو�سحت 

والتحري  البحث  اأعمال  مبا�سرة  متت  الق�سيتني، 

والتي اأ�سفرت عن حتديد هوية املذكورين والقب�س 

�سعر  يقدر  حيث  املخدرة،  املواد  وبحوزتهم  عليهم 

امل�سبوطات حوايل )16150( ديناًرا.

واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  واأ�سارت 

واتخاذ  امل�سبوطات،  حتريز  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية 

االإجراءات القانونية الالزمة.
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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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ال�صالح يعزي جمهورية 

م�صر ب�صحايا حريق كني�صة املنرية

بعث علي بن �صالح ال�صالح، رئي�س جمل�س 

ال�صورى، برقيتي تعزية وموا�صاة اإىل امل�صت�صار 

عبدالوهاب عبدالرازق رئي�س جمل�س ال�صيوخ، 

وامل�صت�صار الدكتور حنفي جبايل رئي�س جمل�س 

ال�صقيقة،  العربية  م�صر  بجمهورية  النواب 

حادث  �صحايا  يف  التعازي  خال�س  �صّمنهما 

الذي  اجليزة،  مبحافظة  املنرية  كني�صة  حريق 

اأدى اإىل وفاة واإ�صابة الع�صرات من االأ�صخا�س، 

واأ�صر  معاليهما  يلهم  اأن  وجل  عز  اهلل  �صائلاً 

جميل  ال�صقيق  امل�صري  وال�صعب  ال�صحايا 

ال�صحايا  يتغّمد  واأن  العزاء،  وح�صن  ال�صرب 

بوا�صع رحمته، واأن ميّن على امل�صابني بال�صفاء 

العاجل.

وبعث رئي�س جمل�س ال�صورى برقية تعزية 

مماثلة اإىل يا�صر حممد �صعبان، �صفري جمهورية 

م�صر العربية لدى مملكة البحرين.

يف �صوء ما ن�صرته »الأيام«.. النائب الأول لرئي�س النواب:

ندعم توّجهات »املركزي« با�صتحداث فر�س واعدة لل�صباب

بالتعاون مع اجلمعيات.. مقرتح برملاين:

بنــك لـ»الــدواء اخليـــري« حلـــل م�صكلـــة نقـــ�س الأدويـــة

اأكد النائب عبدالنبي �صلمان اأن النائب االول لرئي�س 

جمل�س النواب اأهمية توجهات م�صرف البحرين املركزي 

ب�صاأن الرتكيز خلل الفرتة القادمة على ا�صتحداث فر�س 

املفتوحة  ال�صريفة  جماالت  يف  ومتنوعة  جديدة  عمل 

والبنوك الرقمية والتكنولوجيا املالية واأنظمة الت�صويات 

امل�صتحدثة،  املالية  والتخ�ص�صات  املالية  والتحويلت 

وذلك وفق ما ن�صرته �صحيفة »االأيام«.

و�صّدد على انه لتطوير �صناعة ال�صريفة يف البحرين 

والتطورات  الرتاكمية  اخلربات  من  ُي�صتفاد  اأن  يجب 

و�صابات  �صباب  فيها  اثبت  التي  ال�صريفة  �صناعة  يف 

العديد  منها  ا�صتفادت  طاملا  ا�صتثنائية،  قدرات  البحرين 

توجد  اأن  هو  الطموح  فاإن  وبالتايل  اجلوار،  دول  من 

وخطط  وا�صح  افق  ذات  وطنية  ا�صرتاتيجية  لدينا 

خم�صية الإحلل العمالة الوطنية املوؤهلة باأحدث الربامج 

والتي  الواعدة،  ال�صناعة  هذه  يف  واالأكادميية  العلمية 

الكبرية  وامكاناتها  كعبها  علو  ب�صبابها  البحرين  اثبتت 

اأن  اأن  �صلم  النائب  ا�صاف  كما  وال�صمنية.  الوا�صحة 

ن�صبة الـ60% للبحرنة يف هذا القطاع يفرت�س اأال تكون 

حتى  وال  املركزي  البحرين  م�صرف  قبل  من  مقبولة 

تو�صعها  و�صح  التي  البحرين،  يف  العاملة  البنوك  من 

الكبري يف جماالت ال�صريفة بكل تفرعاتها، وال بد من اأن 

ياأخذنا الطموح للو�صول تدريجيا اىل ن�صبة تفوق %90، 

اأن لدينا اهم مركز تدريب م�صريف على م�صتوى  خا�صة 

املنطقة بل وال�صرق االأو�صط برمته، وهو مبنزلة جامعة 

البحرين لتدريب امل�صرفيني  متكاملة حتت م�صمى معهد 

لدى  دوليا  بها  معرتف  وعاملية  علمية  وبقدرات   BIBF
اأهم اجلامعات العاملة يف هذا املجال، وكذلك االإ�صهامات 

مقدمتها  ويف  املحلية  اجلامعات  تقدمها  التي  الكربى 

جامعة البحرين.

و�صّدد النائب �صلمان على اأن قطاع البنوك واملوؤ�ص�صات 

القومي  الدخل  من  واأ�صا�صياًا  ا  مهماً جانباًا  ي�صكل  املالية 

ا بعد اآخر، وال بد من  للبحرين، وهو يف منو م�صطرد عاماً

واعدة،  ا�صرتاتيجيات  له  تو�صع  واأن  اأكرب  اأهمية  اإيلئه 

خا�صة يف جوانب اإعطاء الفر�صة كاملة ل�صباب و�صابات 

الوطن، ولن يتحقق ذلك اال بت�صافر اجلهود بني خمتلف 

اجلهات و�صمن خطة ا�صرتاتيجية ووطنية �صنظل نطالب 

بها لكي يجد اأبناء الوطن فر�صتهم يف االإ�صهام اجلدي يف 

عملية التنمية.

عبدالنبي �سلمان

بوجنمة: �صنوا�صل تبّني املبادرات الداعمة لل�صباب

القائم باأعمال اأمني عام »ال�صورى«:

تعزيز دور ال�صباب عرب براجمنا التثقيفية والتوعوية

االأمني  بوجنمة  حممد  را�صد  امل�صت�صار  اأ�صاد 

البحريني  ال�صباب  بدور  النواب  ملجل�س  العام 

وا�صهاماتهم الفاعلة يف رفد م�صرية التنمية التي 

ح�صرة  قيادة  ظل  يف  البحرين،  مملكة  ت�صهدها 

اآل خليفة  بن عي�صى  امللك حمد  �صاحب اجلللة 

ملك البلد املعظم.

تبنتها  التي  املبادرات  بوجنمة  وثّمن 

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  احلكومة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جمل�س الوزراء، لتمكني ال�صباب وتنمية طاقاتهم 

وطموحاتهم وابتكاراتهم، م�صرياًا يف الوقت ذاته 

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة  دعم  اإىل 

االإن�صانية  للأعمال  امللك  جللة  خليفة  ممثل  اآل 

و�صوؤون ال�صباب رئي�س  املجل�س االأعلى لل�صباب 

والريا�صة.

واأكد اأن االأمانة العامة ملجل�س النواب حري�صة 

كل احلر�س على متكني ودعم الطاقات ال�صبابية، 

من  والتنمية،  البناء  يف  الفاعل  بدورها  اإمياناًا 

املوؤ�ص�صة  تبنتها  التي  والربامج  املبادرات  خلل 

ومنها على �صبيل املثال فعالية »برملان ال�صباب«، 

وبرنامج الثقافة الربملانية الذي �صيخ�ص�س لفئة 

ال�صباب يف مرحلته الثانية.

القائم  العبا�صي  حممد  كرمية  اأكدت 

اأن  ال�صورى،  ملجل�س  العام  االأمني  باأعمال 

اجلللة  ل�صاحب  ال�صامية  امللكية  الروؤية 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البلد 

بالدور  الرا�صخ  جللته  واإميان  املعظم، 

موا�صلة  يف  البحريني  لل�صباب  احليوي 

م�صرية البناء لنه�صة الوطن، ت�صكل منهج 

عمل لكافة املوؤ�ص�صات لتوجيه اجلهود عرب 

خمتلف الربامج واخلطط لتعزيز اإ�صهامات 

ال�صباب االإيجابية يف رفعة وازدهار مملكة 

البحرين.

الدور  اأهمية  على  العبا�صي  و�صددت 

البحريني،  ال�صباب  به  ي�صطلع  الذي 

م�صرية  رفد  يف  الفاعلة  وا�صهاماتهم 

الكبرية  باجلهود  منوهةاً  باململكة،  التنمية 

برئا�صة  املوقرة،  احلكومة  تبذلها  التي 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد 

االإمكانيات  ت�صخري  اهلل، يف  الوزراء حفظه 

بدعم  وذلك  البحريني،  ال�صباب  لتمكني 

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  من  ومتابعة 

للأعمال  امللك  جللة  خليفة  ممثل  اآل 

االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب رئي�س  املجل�س 

�صموه  ودور  والريا�صة  لل�صباب  االأعلى 

واإطلق  ال�صبابية،  املواهب  ت�صجيع  يف 

ابداعاتهم يف خمتلف املجاالت.

توليه  ما  على  العبا�صي  اأكدت  فيما 

االأمانة العامة ملجل�س ال�صورى من اهتمام 

البحريني  ال�صباب  دور  تعزيز  جتاه 

معايل  لتوجيهات  تنفيذا  املجتمع،  يف 

رئي�س  ال�صالح  �صالح  بن  علي  ال�صيد 

تنفيذ  عرب  �صواء  وذلك  ال�صورى،  جمل�س 

التوعوية  والربامج  اخلطط  من  العديد 

مدارك  تو�صيع  يف  ت�صهم  التي  والتثقيفية 

اأو  الت�صريعي،  بالعمل  ووعيهم  ال�صباب 

امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون  خلل  من 

ودعم  واالأهلية،  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  مع 

من  وال�صباب،  للنا�صئة  املوجهة  براجمها 

اخلام�صة  للن�صخة  املجل�س  رعاية  بينها 

تنظمه  الذي  الربملاين  ال�صاب  برنامج  من 

وا�صتقبال  ال�صبابية،  الريادة  جمعية 

امللكية  للأكادميية  ال�صيفي  املع�صكر  وفود 

لطلبة  زيارات  تنظيم  وكذلك  لل�صرطة، 

امل�صاهمة  جانب  اإىل  واملدار�س،  اجلامعات 

كاأحد  للطلبة  املنا�صب  التدريب  توفري  يف 

الربامج  هذه  اأن  مبينة  التخرج،  متطلبات 

الوالء  روح  تعزيز  اإىل  جمتمعة  تهدف 

ال�صراكة  وتدعم  ال�صباب،  لدى  واالنتماء 

الطاقات  ا�صتثمار  على  القائمة  املجتمعية 

الوطنية يف تعزيز النجاحات التي حتققها 

اململكة �صمن م�صريتها التنموية.

ال�صالح:»ويل جري« فريق ُملهم

 وي�صتحق كّل الدعم الأهلي والر�صمي

على  ال�صالح  ممدوح  النائب  اأّكد 

جري«  »ويل  لفريق  الكبري  دعمه 

بحرينيني  �صباب  عّدة  من  املكّون 

رفع  اإىل  ويتطلعون  وملهمني  مبدعني 

املحافل  يف  خّفافةاً  بلدهم  وراية  ا�صم 

الريا�صية العاملية.

الر�صمية  اجلهات  ال�صالح  ودعا 

هذا  دعم  ب�صرورة  املعنية  واالأهلية 

امل�صاندة  اأ�صكال  كافة  وتقدمي  الفريق 

ا من الدعم املايل وت�صهيل االإجراءات  بدءاً

بالدعم  ا  مروراً والتنظيمية  االإدارية 

والرعاية  واالحت�صان  اللوج�صتي 

واملتابعة.

من  يتكون  الفريق  باأن  وقال 

االإرادة  اأ�صحاب  ال�صباب  من  جمموعة 

ذوي  ا�صتقطاب  على  يعمل  الكبرية 

الكرا�صي  م�صتخدمي  من  االإعاقة 

االأن�صطة  يف  للم�صاركة  املتحركة 

اململكة  م�صتوى  على  �صواء  الريا�صية 

اأو امل�صاركات اخلارجية.

هذا  تبّني  �صرورة  على  و�صّدد 

يف  كبري  دور  من  به  يقوم  ملا  الفريق 

وت�صجيع  املجتمع  يف  الوعي  ن�صر 

ممار�صة  على  العمرية  الفئات  جميع 

التناف�س  روح  وتعزيز  الريا�صة 

والثقة بالنف�س وتنمية روح امل�صاركة 

ومتثيل اململكة يف املحافل الدولية.

واأ�صاف، »هوؤالء االأبطال ومببادرة 

بامل�صوؤولية،  منهم  ا  ا�صت�صعاراً ذاتية 

منذ  الفريق  هذا  ت�صكيل  اإىل  بادور 

الفريق  خطى  وقد  �صنوات،   3 حوايل 

ال�صباب  ا�صتقطاب  يف  كبرية  خطوات 

على  وت�صجيعهم  االإعاقة  ذوي  من 

ممار�صة الريا�صة والتي تقدم لهم فوائد 

علجية وترفيهية و�صحّية، ويجب اأن 

يف  الدعم  اأنواع  جميع  على  يح�صلوا 

فعالياتهم وبراجمهم واأن�صطتهم«.

وتابع: »اأنا من موقعي يف جمل�س 

النواب ويف العمل االجتماعي، ف�صوف 

اأعمل على دعمهم باأق�صى ما لدّي، وقد 

امل�صوؤولية  وح�ّس  بتجربتهم  اأُعجبت 

به  يتحلّون  الذين  الكبري  والوعي 

يدعمهم  اأن  واأطمح  اجلاّدة،  واالإرادة 

اجلميع«.

واأ�صار ال�صالح اإىل اأن ثّمة معوقات 

ومنها  الفريق  هذا  تواجه  و�صعوبات 

والكرا�صي  االأجهزة  اأ�صعار  ارتفاع 

تت�صافر  اأن  يجب  ولذلك  املتحركة، 

واملوؤ�ص�صات  الر�صمية  اجلهات  جهود 

االأهلية والتجارية يف دعمهم.

الهمم جزء  اأن ذوي  ال�صالح  واأّكد 

اإتاحة  ويجب  املجتمع  من  يتجزاأ  ال 

هواياته  ليزاول  له  الفر�س  كافة 

ا  منتجاً ا  ع�صواً يكون  واأن  واأن�صطته 

ا باإيجابية  وفّعاالاً يف املجتمع وم�صاركاً

يطمح  الواعد  الفريق  وهذا  ا،  ومندجماً

اإىل حتقيق ذلك، واأّنه ال يوجد ما مينع 

ذوي الهمم من اأن يحّقق اأف�صل النتائج 

واالإجنازات الريا�صية.

را�سد حممد بوجنمة

فاطمة �صلمان:

تدر�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب 

»بنك  باإن�صاء  يق�صي  برملانية  ا  مقرتحاً

للدواء اخلريي«.

وتقوم فكرة االقرتاح على قيام وزارة 

ال�صحة باإن�صاء بنك للأدوية من خلل جمع 

والفائ�صة  لل�صتخدام  ال�صاحلة  االأدوية 

عن حاجة املواطنني.

الوزارة  تقوم  اأن  املقرتح على  وين�ّس 

املتخ�ص�صني  وتعيني  االأدوية  با�صتقبال 

االإ�صراف على هذا  يتم عن طريقهم  الذين 

اخلريية،  اجلمعيات  مع  بالتعاون  البنك 

املادية،  التربعات  البنك  ي�صتقبل  كما 

باالإ�صافة اإىل تربعات الدواء.

للمقرتح  االإي�صاحية  املذكرة  وجاء يف 

اأنه  العامر  اأحمد  النائب  به  تقّدم  الذي 

يهدف اإىل م�صاعدة الفئات من ذوي الدخل 

املحدود عن طريق توفري العلج املنا�صب 

لهم، وذلك يف حال عدم القدرة على �صراء 

بع�س االأدوية.

يف  االإي�صاحية  املذكرة  واأ�صارت 

اإىل »االرتفاع  املرّبرات  �صياق احلديث عن 

يف  الرت�صيد  و�صرورة  الدواء  اأ�صعار  يف 

ا�صتخدام االأدوية من اأجل تر�صيد املوازنات 

الكبرية التي ُت�صرف على العلج واالأدوية 

من قبل خزينة الدولة«.

كما اأ�صارت اإىل اأن املقرتح �صي�صهم يف 

بعدم  تتعلق  التي  امل�صاكل  من  الكثري  حّل 

وال�صعي  وندرتها  االأدوية  بع�س  توافر 

الإيجاد احللول ملثل هذه امل�صكلة.

بنك  اإن  االإي�صاحية  املذكرة  وقالت 

العامل،  دول  من  العديد  يف  مطّبق  الدواء 

واأّنه حرٌي مبملكة البحرين االقتداء بتلك 

التجارب الناجحة.

من  املقرتح  البنك  اأن  املذكرة  ونّوهت 

املزمع اأن ي�صاعد يف توفري العلج للكثري 

بع�س  اإىل  حتتاج  قد  التي  احلاالت  من 

االأمر  وهو  توافرها،  عدم  ظّل  يف  االأدوية 

الذي يتكّرر بني الفينة واالأخرى حيث تنفذ 

بع�س االأدوية.

جنباًا  �صيعمل  البنك  اأن  اإىل  واأ�صارت 

واملوؤ�ص�صات  اجلهات  كافة  مع  جنب  اإىل 

وب�صكل  االأدوية  توفري  يف  وذلك  املعنية، 

جّماين جلميع الفئات ال�صعيفة واملوجودة 

ثمن  دفع  على  القادرة  وغري  اململكة  يف 

اأدويتها.

وا�صتندت القانون - بح�صب ما جاء يف 

مذكرته ال�صارحة - على املادة الد�صتورية 

الثامنة والتي كفلت لكل مواطن احلق يف 

بال�صحة  الدولة  ال�صحية وتعنى  الرعاية 

والعلج  الوقاية  و�صائل  وتكفل  العامة 

امل�صت�صفيات  اأنواع  خمتلف  باإن�صاء 

واملوؤ�ص�صات ال�صحية.

اأحمد العامر

كرمية حممد العبا�سي

ممدوح ال�سالح
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الهالل الأحمر البحريني يبحث مع »نهرا« تعزيز التعاون امل�شرتك
بحثت جمعية الهالل االأحمر البحريني مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية تعزيز التعاون يف 

عدد من املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك، مثل م�صاركة اجلمعية يف تقدمي دورات تدريبية للمهن الطبية وال�صحية، 

واعتماد الدورات املقدمة من اجلمعية لدى الهيئة، وتدريب املمار�صني ال�صحيني.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي 

عذبي اجلالهمة بح�صور الدكتورة اأزهار ن�صيب رئي�س ق�صم تنظيم االبحاث ال�صريرية وبرامج التطوير املهني 

امل�صتمر بالهيئة، لع�صو جمل�س اإدارة جمعية الهالل االأحمر البحريني ورئي�صة جلنة اال�صعافات االأولية الدكتورة 

كوثر العيد، ترافقها فاطمة عبدالرحمن نائب رئي�س جلنة االإ�صعافات االولية، ورنا يو�صف مدير ال�صوؤون االدارية 

واملالية، وزينب زاير رئي�س احل�صابات باجلمعية.

ي�صار اإىل اأن جمعية الهالل االأحمر البحريني نظمت العديد من برامج التعاون امل�صرتك مع الهيئة الوطنية 

االأولية( لع�صرين من منت�صبي  لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية، مبا فيها ور�صة تدريبية بعنوان )االإ�صعافات 

الهيئة يف مقر اجلمعية؛ وذلك لتاأهيلهم للح�صول على �صهادة امل�صعف االأويل، ما يتيح لهم التدخل يف حاالت 

احلوادث الطارئة وتقدمي اال�صعافات االولية داخل مكاتب الهيئة اأو خارجها.

رئي�س جامعة البحرين للتكنولوجيا

ي�شتقبل الــدكـــتــور جــا�شـــم حــاجـــــي

الدكتور   )UTB( للتكنولوجيا  البحرين  املال، رئي�س جامعة  الدكتور ح�صن  ا�صتقبل 

جا�صم حاجي، رئي�س املجموعة العاملية للذكاء اال�صطناعي )IGOAI( يف مكتبه مببنى 

اجلامعة وقدم له درعا تذكارية تقديرا جلهوده يف دعم اأن�صطة اجلامعة التقنية وامل�صاركة 

ميتافري�س  حول   ٢٠٢٢ يوليو   ٢٨ خالل  اأقيم  الذي  االفرتا�صي  املوؤمتر  تنظيم  يف 

.)Metaverse(

الزياين: منظومة دعم ال�شباب البحريني عّززت من اإ�شهاماته يف جميع القطاعات 

»امل�شتقبل ال�شبابية« تهنئ ال�شباب البحريني بيومهم الدويل
امل�صتقبل  جمعية  هّناأت 

البحريني  ال�صباب  ال�صبابية 

لل�صباب  الدويل  اليوم  مبنا�صبة 

من  اأغ�صط�س   1٢ ي�صادف  الذي 

هذا  العامل  به  ويحتفي  عام،  كل 

العام حتت �صعار »الت�صامن عرب 

اأدوات  اأحد  ويعترب  االأجيال«، 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

عامليا.

امل�صتقبل  جمعية  رئي�س  واأكد 

عبدالرحمن  �صباح  ال�صبابية 

بهذه  له  ت�صريح  يف  الزياين 

املنا�صبة اأن منظومة الدعم الكبرية 

واملتكاملة التي يحظى بها ال�صباب 

اإ�صهاماته  من  عززت  البحريني 

القيادة  ظل  يف  القطاعات  بجميع 

احلكيمة حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

والذي يوؤمن باأهمية دور ال�صباب 

يف  وتاأثريهم  املبدعة  وطاقاتهم 

ال�صامل،  النماء  م�صرية  ا�صتدامة 

احلقيقة  الوطن  ثروة  باعتبارهم 

يف احلا�صر وامل�صتقبل.

احلكومة  اأن  الزياين  واأ�صاف 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

حفظه اهلل ال تدخر جهدا يف تهيئة 

االأر�صية املنا�صبة الإطالق وتفعيل 

خالل  من  وذلك  ال�صباب،  طاقات 

بينها  من  املبادرات  من  الكثري 

رئي�س  العهد  ويل  �صمو  برنامج 

الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية، 

الدرا�صية  للمنح  �صموه  وبرنامج 

العاملية، ومبادرة »فكرة«، اإ�صافة 

اإىل ثقة �صموه بال�صباب البحريني 

مواقع  خمتلف  يف  ومتكينهم 

امل�صوؤولية.

يف  اجلمعية  رئي�س  ونّوه 

يقوم  التي  باجلهود  ت�صريحه 

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  بها 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

و�صوؤون  اخلريية  لالأعمال 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�صباب 

ومبادرات  والريا�صة  لل�صباب 

بواقع  للنهو�س  العديدة  �صموه 

البحريني  ال�صباب  وم�صتقبل 

مواكبا  يكون  حتى  وتنميته 

ال�صباب  مّكن  مبا  الع�صر،  لروح 

تلو  اإجناز  حتقيق  من  البحريني 

�صمو  م�صاهمات  وكذلك  االأخر، 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

االأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س 

رئي�س  للريا�صة  العامة  الهيئة 

يف  البحرينية،  االأوملبية  اللجنة 

رفع كفاءة الريا�صيني البحرينيني 

من ال�صباب.

�صباح الزياين

نظمتها جمعية البحرين الن�شائية

»اأنت �شيد قرارك« ندوة حول القيادة الأخالقية

 - الن�صائية  البحرين  جمعية  نظمت 

مركز  مع  بالتعاون  االإن�صانية  للتنمية 

بعنوان  افرتا�صيا  لقاًء  االجتماعي  الرفاع 

االأربعاء  �صباح  وذلك  قرارك«  �صيد  »اأنت 

زووم،  ف�صاء  عرب   ٢٠٢٢ اأغ�صط�س   1٠

رئي�صة  الع�صفور  �صبا  املهند�صة  قدمتها 

�صمن  وذلك  باجلمعية،  املراأة  برنامج 

�صل�صلة ندوات م�صروع »القيادة االأخالقية« 

الذي مت تد�صينه يف يونيو ٢٠16، ويهدف 

وتطويرها  القيادية  القدرات  بناء  اإىل 

حتكمها  قيادة  اإىل  مبكوناتها  واالرتقاء 

مبداأ  وتتبّنى  القيم،  وتوؤطرها  االأخالق 

»التاأثري ب�صرف«.

واجلدير بالذكر اأن هذا اللقاء هو ثمرة 

تعاون ممتد منذ اأكرث من عامني بني اجلمعية 

الإقامة وت�صجيع  االجتماعي  الرفاع  ومركز 

فيها  تتكامل  التي  والتحالفات  ال�صراكات 

لتحقيق  اخلربات  فيها  وُت�صتثمر  اجلهود 

التنمية االإن�صانية.

�صبا الع�صفور 

جامعة البحرين الطبية تبحث التدريب مع جامعة جورج وا�شنطن
يف  للجراحني  امللكية  الكلية  ا�صت�صافت 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - اأيرلندا 

جامعة  من  وفــد  مع  اجتماًعا   )Bahrain
 George Washington( وا�صنطن  جورج 

التدريب  فر�س  ملناق�صة   )University
للطالب واخلريجني. 

رئي�س  العتوم،  �صمري  الربوفي�صور  وقام 

الدكتورة  ياإ�صتقبال  الطبية،  البحرين  جامعة 

الــدويل   للطب  م�صارك  عميد  اأيــا�ــس  هــدى 

�صتانلي  والدكتور  وا�صنطن،  جورج  بجامعة 

نول، املدير الطبي للطب الدويل لبحث فر�س 

لطالب  ال�صريرية  والدورات  البحثية  الزمالة 

وخريجي جامعة البحرين الطبية.

والدكتورة  �صتانلي  الدكتور  اأ�صادا  كما 

البحرين  جامعة  تبذلها  التي  باجلهود  هدى 

الطبية لدعم الطالب واخلريجني يف م�صاعيهم 

لتطوير مهاراتهم العملية والكفاءة ال�صريرية.

بدعم  الطبية  البحرين  جامعة  تلتزم 

فر�س  يف  االنخراط  يف  واخلريجني  الطالب 

يف  ي�صهم  مما  اخلارج،  يف  والتدريب  التعلم 

باملعرفة  جمهزين  وممر�صني  اأطباء  تخريج 

يف  اإيجابي  تاأثري  الإحداث  الالزمة  واملهارات 

جمال الرعاية ال�صحية.

علم  ناجي  الربوفي�صور  بح�صور  وذلك 

جامعة  الطب،  يف  م�صارك   ا�صتاذ  الدين، 

ايا�س،  هدى  الدكتورة  الطبية،  البحرين 

جورج  جامعة  الدويل،  للطب  م�صارك  عميد 

رئي�س  العتوم،  �صمري  الربوفي�صور  وا�صنطن، 

�صتانلي  الدكتور  الطبية،  البحرين  جامعة 

جامعة  ــدويل،  ال للطب  الطبي  املدير  نــول، 

فلود،  جون  الربوفي�صور  وا�صنطن،  جورج 

البحرين  جامعة  الطب،  ق�صم  ورئي�س  اأ�صتاذ 

الطبية.

 التابع ملعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية

»البحرين الوطني« ي�شارك بربنامج »انطالق اإىل اجلامعة«

 )NBB( الوطني  البحرين  بنك  �صارك 

التابع  اجلامعة«  اإىل  »انطالق  برنامج  يف 

ملعهد البحرين للدرا�صات امل�صرفية واملالية 

)BIBF(، والذي مت عقده يف املقر الرئي�صي 

بتاريخ  البحرين  خليج  يف  الواقع  للمعهد 

٢4 و٢5 يوليو.

اجلل�صات  من  �صل�صلة  الربنامج  �صمل 

موؤخًرا  امللتحقني  للطلبة  امل�صممة  املختلفة 

وتهيئتهم  اإعدادهم  بهدف  وذلك  باملعهد، 

وت�صمنت  اجلديدة.  االأكادميية  لرحلتهم 

حول  متنوعة  موا�صيع  اجلل�صات  هذه 

ومهارات  ووظائف  اجلامعة  يف  النجاح 

واالجتاهات  الرقمي  والتحول  امل�صتقبل 

التقنية. 

وقد مت تخ�صي�س جناح لبنك البحرين 

للدرا�صات  البحرين  معهد  يف  الوطني 

الربنامج،  فرتة  خالل  واملالية  امل�صرفية 

قادة  برعاية  التزامه  من  كجزء  وذلك 

امل�صتقبل يف القطاع.

 حيث قدم ممثلو البنك الدعم التحفيزي 

ون�صائح للطلبة املقبولني حديًثا، باالإ�صافة 

ح�صاباتهم  اإن�صاء  يف  م�صاعدتهم  اإىل 

املزايا  على  ال�صوء  وت�صليط  ال�صخ�صية 

مبادرات  وا�صتعرا�س  البنك،  من  املقدمة 

التحول الرقمي املختلفة. 

من  الوطني  البحرين  بنك  ويتطلع 

املبادرات  هذه  مثل  يف  م�صاركته  خالل 

املحورية لرد اجلميل للمجتمع الذي ينتمي 

جنب  اإىل  جنًبا  العمل  عرب  وذلك  اإليه، 

اململكة.  يف  الرائدة  االأكادميية  املوؤ�ص�صات 

الكفاءات  من  جيل  خللق  البنك  وي�صعى 

الواعدة لريادة القطاع م�صتقبالً، مبا ي�صهم 

االقت�صادية  الروؤية  تطلعات  حتقيق  يف 

.٢٠3٠

بالتعاون مع جامعة لندن �شاوث بانك الربيطانية

جامعة العلوم التطبيقية تطرح بكالوريو�س اإدارة الأعمال 

العلوم  كلية  عميد  اأكـــد 

العلوم  جامعة  يف  ــــة  االإداري

ــزي  رم الــدكــتــور  التطبيقية 

برامج  تقدم  الكلية  اأن  النخيلي 

لطلبتها  متميزة  تعليمية 

البكالوريو�س  م�صتوى  على 

يتواءم  مبا  العليا  والدرا�صات 

املحلي  ال�صوق  واحتياجات 

قدراتها  على  اعتماًدا  واخلارجي 

بوجود  الفائقة  التناف�صية 

اأع�صاء  كفاءات عالية متميزة من 

على  احلا�صلني  التدري�س  هيئة 

اأكادميية  من  الزمالة  �صهادة 

من  الربيطانية  العايل  التعليم 

وتوفر  التخ�ص�صات،  خمتلف 

وفًقا  املتطورة  التحتية  البنية 

الأعلى معايري اجلودة واالعتماد.

على  حــا�ــصــلــة  ــيــة  والــكــل

املحا�صبني  جمعية  اعتمادية 

 )ACCA( املعتمدين  القانونيني 

يف  البكالوريو�س  لــربنــامــج 

واملحا�صبة املالية  العلوم 

الكلية  اأن  اإىل  العميد  ولفت   

ملواكبة  الدوؤوب  �صعيها  توا�صل 

والتطورات  امل�صتجدات  اأحــدث 

والتدريب  التعليم  جمــال  يف 

املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 

العلم  ب�صالح  منت�صبيها  لتزويد 

تخريج  يف  ي�صهم  مبا  واملعرفة، 

على  ــادرة  ــق ال التي  الــكــفــاءات 

املناف�صة يف �صوق العمل، وتلبية 

احتياجاته، خا�صة واأن اجلامعة 

بكالوريو�س  برنامج  طرحت  قد 

جديد يف اإدارة االأعمال بالتعاون 

بانك  �صاوث  لندن  جامعة  مع 

اأن  اإىل  م�صرًيا  الربيطانية، 

هذا  يف  امل�صجلني  الطلبة  جميع 

االأول  الدرا�صي  للف�صل  الربنامج 

�صيح�صلون   ،٢٠٢3 /٢٠٢٢

 %3٠ قيمتها  خ�صم  ن�صبة  على 

االأوىل،  الدرا�صية  ال�صنة  على 

الطلبة  جميع  اإعفاء  �صيتم  كما 

�صهر  نــهــايــة  قــبــل  امل�صجلني 

ر�صوم  من   ،٢٠٢٢ اأغ�صط�س 

الت�صجيل.

العلوم  كلية  عميد  و�صرح 

تطرح  ا  اأي�صً الكلية  اأن  االإدارية 

يف  متميزة  اأكــادميــيــة  بــرامــج 

البكالوريو�س  تخ�ص�صات 

العلوم  االأعـــمـــال،  اإدارة  يف 

العلوم  املحا�صبة،  ال�صيا�صية، 

نظم  ــة،  ــب ــص ــحــا� وامل ــة  ــي ــال امل

وتخ�ص�صات  االإدارية،  املعلومات 

االأعمال،  اإدارة  يف  املاج�صتري 

واإدارة  والتمويل،  املحا�صبة 

الب�صرية. املوارد 

ــزي  ــور رم ــدكــت واأ�ـــصـــار ال

طلبات  عدد  تزايد  اإىل  النخيلي 

الكلية،  اأق�صام  مبختلف  االلتحاق 

حا�صلة  اجلامعة  واأن  خا�صة 

لوكالة  ــدويل  ال االعتماد  على 

العايل  التعليم  جــودة  �صمان 

وجميع   ،)QAA( الربيطانية 

م�صتوفية  االأكادميية  براجمها 

من  اجلــودة  �صمان  ملتطلبات 

والتدريب. التعليم  هيئة جودة 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12182/pdf/INAF_20220815010408162.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/events/974060/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/974089/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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الهالل الأحمر البحريني يبحث مع »نهرا« تعزيز التعاون امل�شرتك
بحثت جمعية الهالل االأحمر البحريني مع الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية تعزيز التعاون يف 

عدد من املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك، مثل م�صاركة اجلمعية يف تقدمي دورات تدريبية للمهن الطبية وال�صحية، 

واعتماد الدورات املقدمة من اجلمعية لدى الهيئة، وتدريب املمار�صني ال�صحيني.

جاء ذلك خالل ا�صتقبال الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي 

عذبي اجلالهمة بح�صور الدكتورة اأزهار ن�صيب رئي�س ق�صم تنظيم االبحاث ال�صريرية وبرامج التطوير املهني 

امل�صتمر بالهيئة، لع�صو جمل�س اإدارة جمعية الهالل االأحمر البحريني ورئي�صة جلنة اال�صعافات االأولية الدكتورة 

كوثر العيد، ترافقها فاطمة عبدالرحمن نائب رئي�س جلنة االإ�صعافات االولية، ورنا يو�صف مدير ال�صوؤون االدارية 

واملالية، وزينب زاير رئي�س احل�صابات باجلمعية.

ي�صار اإىل اأن جمعية الهالل االأحمر البحريني نظمت العديد من برامج التعاون امل�صرتك مع الهيئة الوطنية 

االأولية( لع�صرين من منت�صبي  لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية، مبا فيها ور�صة تدريبية بعنوان )االإ�صعافات 

الهيئة يف مقر اجلمعية؛ وذلك لتاأهيلهم للح�صول على �صهادة امل�صعف االأويل، ما يتيح لهم التدخل يف حاالت 

احلوادث الطارئة وتقدمي اال�صعافات االولية داخل مكاتب الهيئة اأو خارجها.

رئي�س جامعة البحرين للتكنولوجيا

ي�شتقبل الــدكـــتــور جــا�شـــم حــاجـــــي

الدكتور   )UTB( للتكنولوجيا  البحرين  املال، رئي�س جامعة  الدكتور ح�صن  ا�صتقبل 

جا�صم حاجي، رئي�س املجموعة العاملية للذكاء اال�صطناعي )IGOAI( يف مكتبه مببنى 

اجلامعة وقدم له درعا تذكارية تقديرا جلهوده يف دعم اأن�صطة اجلامعة التقنية وامل�صاركة 

ميتافري�س  حول   ٢٠٢٢ يوليو   ٢٨ خالل  اأقيم  الذي  االفرتا�صي  املوؤمتر  تنظيم  يف 

.)Metaverse(

الزياين: منظومة دعم ال�شباب البحريني عّززت من اإ�شهاماته يف جميع القطاعات 

»امل�شتقبل ال�شبابية« تهنئ ال�شباب البحريني بيومهم الدويل
امل�صتقبل  جمعية  هّناأت 

البحريني  ال�صباب  ال�صبابية 

لل�صباب  الدويل  اليوم  مبنا�صبة 

من  اأغ�صط�س   1٢ ي�صادف  الذي 

هذا  العامل  به  ويحتفي  عام،  كل 

العام حتت �صعار »الت�صامن عرب 

اأدوات  اأحد  ويعترب  االأجيال«، 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

عامليا.

امل�صتقبل  جمعية  رئي�س  واأكد 

عبدالرحمن  �صباح  ال�صبابية 

بهذه  له  ت�صريح  يف  الزياين 

املنا�صبة اأن منظومة الدعم الكبرية 

واملتكاملة التي يحظى بها ال�صباب 

اإ�صهاماته  من  عززت  البحريني 

القيادة  ظل  يف  القطاعات  بجميع 

احلكيمة حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

والذي يوؤمن باأهمية دور ال�صباب 

يف  وتاأثريهم  املبدعة  وطاقاتهم 

ال�صامل،  النماء  م�صرية  ا�صتدامة 

احلقيقة  الوطن  ثروة  باعتبارهم 

يف احلا�صر وامل�صتقبل.

احلكومة  اأن  الزياين  واأ�صاف 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة 

اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

حفظه اهلل ال تدخر جهدا يف تهيئة 

االأر�صية املنا�صبة الإطالق وتفعيل 

خالل  من  وذلك  ال�صباب،  طاقات 

بينها  من  املبادرات  من  الكثري 

رئي�س  العهد  ويل  �صمو  برنامج 

الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية، 

الدرا�صية  للمنح  �صموه  وبرنامج 

العاملية، ومبادرة »فكرة«، اإ�صافة 

اإىل ثقة �صموه بال�صباب البحريني 

مواقع  خمتلف  يف  ومتكينهم 

امل�صوؤولية.

يف  اجلمعية  رئي�س  ونّوه 

يقوم  التي  باجلهود  ت�صريحه 

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  بها 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

و�صوؤون  اخلريية  لالأعمال 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�صباب 

ومبادرات  والريا�صة  لل�صباب 

بواقع  للنهو�س  العديدة  �صموه 

البحريني  ال�صباب  وم�صتقبل 

مواكبا  يكون  حتى  وتنميته 

ال�صباب  مّكن  مبا  الع�صر،  لروح 

تلو  اإجناز  حتقيق  من  البحريني 

�صمو  م�صاهمات  وكذلك  االأخر، 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�صيخ 

املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 

االأعلى لل�صباب والريا�صة رئي�س 

رئي�س  للريا�صة  العامة  الهيئة 

يف  البحرينية،  االأوملبية  اللجنة 

رفع كفاءة الريا�صيني البحرينيني 

من ال�صباب.

�صباح الزياين

نظمتها جمعية البحرين الن�شائية

»اأنت �شيد قرارك« ندوة حول القيادة الأخالقية

 - الن�صائية  البحرين  جمعية  نظمت 

مركز  مع  بالتعاون  االإن�صانية  للتنمية 

بعنوان  افرتا�صيا  لقاًء  االجتماعي  الرفاع 

االأربعاء  �صباح  وذلك  قرارك«  �صيد  »اأنت 

زووم،  ف�صاء  عرب   ٢٠٢٢ اأغ�صط�س   1٠

رئي�صة  الع�صفور  �صبا  املهند�صة  قدمتها 

�صمن  وذلك  باجلمعية،  املراأة  برنامج 

�صل�صلة ندوات م�صروع »القيادة االأخالقية« 

الذي مت تد�صينه يف يونيو ٢٠16، ويهدف 

وتطويرها  القيادية  القدرات  بناء  اإىل 

حتكمها  قيادة  اإىل  مبكوناتها  واالرتقاء 

مبداأ  وتتبّنى  القيم،  وتوؤطرها  االأخالق 

»التاأثري ب�صرف«.

واجلدير بالذكر اأن هذا اللقاء هو ثمرة 

تعاون ممتد منذ اأكرث من عامني بني اجلمعية 

الإقامة وت�صجيع  االجتماعي  الرفاع  ومركز 

فيها  تتكامل  التي  والتحالفات  ال�صراكات 

لتحقيق  اخلربات  فيها  وُت�صتثمر  اجلهود 

التنمية االإن�صانية.

�صبا الع�صفور 

جامعة البحرين الطبية تبحث التدريب مع جامعة جورج وا�شنطن
يف  للجراحني  امللكية  الكلية  ا�صت�صافت 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - اأيرلندا 

جامعة  من  وفــد  مع  اجتماًعا   )Bahrain
 George Washington( وا�صنطن  جورج 

التدريب  فر�س  ملناق�صة   )University
للطالب واخلريجني. 

رئي�س  العتوم،  �صمري  الربوفي�صور  وقام 

الدكتورة  ياإ�صتقبال  الطبية،  البحرين  جامعة 

الــدويل   للطب  م�صارك  عميد  اأيــا�ــس  هــدى 

�صتانلي  والدكتور  وا�صنطن،  جورج  بجامعة 

نول، املدير الطبي للطب الدويل لبحث فر�س 

لطالب  ال�صريرية  والدورات  البحثية  الزمالة 

وخريجي جامعة البحرين الطبية.

والدكتورة  �صتانلي  الدكتور  اأ�صادا  كما 

البحرين  جامعة  تبذلها  التي  باجلهود  هدى 

الطبية لدعم الطالب واخلريجني يف م�صاعيهم 

لتطوير مهاراتهم العملية والكفاءة ال�صريرية.

بدعم  الطبية  البحرين  جامعة  تلتزم 

فر�س  يف  االنخراط  يف  واخلريجني  الطالب 

يف  ي�صهم  مما  اخلارج،  يف  والتدريب  التعلم 

باملعرفة  جمهزين  وممر�صني  اأطباء  تخريج 

يف  اإيجابي  تاأثري  الإحداث  الالزمة  واملهارات 

جمال الرعاية ال�صحية.

علم  ناجي  الربوفي�صور  بح�صور  وذلك 

جامعة  الطب،  يف  م�صارك   ا�صتاذ  الدين، 

ايا�س،  هدى  الدكتورة  الطبية،  البحرين 

جورج  جامعة  الدويل،  للطب  م�صارك  عميد 

رئي�س  العتوم،  �صمري  الربوفي�صور  وا�صنطن، 

�صتانلي  الدكتور  الطبية،  البحرين  جامعة 

جامعة  ــدويل،  ال للطب  الطبي  املدير  نــول، 

فلود،  جون  الربوفي�صور  وا�صنطن،  جورج 

البحرين  جامعة  الطب،  ق�صم  ورئي�س  اأ�صتاذ 

الطبية.

 التابع ملعهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية واملالية

»البحرين الوطني« ي�شارك بربنامج »انطالق اإىل اجلامعة«

 )NBB( الوطني  البحرين  بنك  �صارك 

التابع  اجلامعة«  اإىل  »انطالق  برنامج  يف 

ملعهد البحرين للدرا�صات امل�صرفية واملالية 

)BIBF(، والذي مت عقده يف املقر الرئي�صي 

بتاريخ  البحرين  خليج  يف  الواقع  للمعهد 

٢4 و٢5 يوليو.

اجلل�صات  من  �صل�صلة  الربنامج  �صمل 

موؤخًرا  امللتحقني  للطلبة  امل�صممة  املختلفة 

وتهيئتهم  اإعدادهم  بهدف  وذلك  باملعهد، 

وت�صمنت  اجلديدة.  االأكادميية  لرحلتهم 

حول  متنوعة  موا�صيع  اجلل�صات  هذه 

ومهارات  ووظائف  اجلامعة  يف  النجاح 

واالجتاهات  الرقمي  والتحول  امل�صتقبل 

التقنية. 

وقد مت تخ�صي�س جناح لبنك البحرين 

للدرا�صات  البحرين  معهد  يف  الوطني 

الربنامج،  فرتة  خالل  واملالية  امل�صرفية 

قادة  برعاية  التزامه  من  كجزء  وذلك 

امل�صتقبل يف القطاع.

 حيث قدم ممثلو البنك الدعم التحفيزي 

ون�صائح للطلبة املقبولني حديًثا، باالإ�صافة 

ح�صاباتهم  اإن�صاء  يف  م�صاعدتهم  اإىل 

املزايا  على  ال�صوء  وت�صليط  ال�صخ�صية 

مبادرات  وا�صتعرا�س  البنك،  من  املقدمة 

التحول الرقمي املختلفة. 

من  الوطني  البحرين  بنك  ويتطلع 

املبادرات  هذه  مثل  يف  م�صاركته  خالل 

املحورية لرد اجلميل للمجتمع الذي ينتمي 

جنب  اإىل  جنًبا  العمل  عرب  وذلك  اإليه، 

اململكة.  يف  الرائدة  االأكادميية  املوؤ�ص�صات 

الكفاءات  من  جيل  خللق  البنك  وي�صعى 

الواعدة لريادة القطاع م�صتقبالً، مبا ي�صهم 

االقت�صادية  الروؤية  تطلعات  حتقيق  يف 

.٢٠3٠

بالتعاون مع جامعة لندن �شاوث بانك الربيطانية

جامعة العلوم التطبيقية تطرح بكالوريو�س اإدارة الأعمال 

العلوم  كلية  عميد  اأكـــد 

العلوم  جامعة  يف  ــــة  االإداري

ــزي  رم الــدكــتــور  التطبيقية 

برامج  تقدم  الكلية  اأن  النخيلي 

لطلبتها  متميزة  تعليمية 

البكالوريو�س  م�صتوى  على 

يتواءم  مبا  العليا  والدرا�صات 

املحلي  ال�صوق  واحتياجات 

قدراتها  على  اعتماًدا  واخلارجي 

بوجود  الفائقة  التناف�صية 

اأع�صاء  كفاءات عالية متميزة من 

على  احلا�صلني  التدري�س  هيئة 

اأكادميية  من  الزمالة  �صهادة 

من  الربيطانية  العايل  التعليم 

وتوفر  التخ�ص�صات،  خمتلف 

وفًقا  املتطورة  التحتية  البنية 

الأعلى معايري اجلودة واالعتماد.

على  حــا�ــصــلــة  ــيــة  والــكــل

املحا�صبني  جمعية  اعتمادية 

 )ACCA( املعتمدين  القانونيني 

يف  البكالوريو�س  لــربنــامــج 

واملحا�صبة املالية  العلوم 

الكلية  اأن  اإىل  العميد  ولفت   

ملواكبة  الدوؤوب  �صعيها  توا�صل 

والتطورات  امل�صتجدات  اأحــدث 

والتدريب  التعليم  جمــال  يف 

املجتمع  وخدمة  العلمي  والبحث 

العلم  ب�صالح  منت�صبيها  لتزويد 

تخريج  يف  ي�صهم  مبا  واملعرفة، 

على  ــادرة  ــق ال التي  الــكــفــاءات 

املناف�صة يف �صوق العمل، وتلبية 

احتياجاته، خا�صة واأن اجلامعة 

بكالوريو�س  برنامج  طرحت  قد 

جديد يف اإدارة االأعمال بالتعاون 

بانك  �صاوث  لندن  جامعة  مع 

اأن  اإىل  م�صرًيا  الربيطانية، 

هذا  يف  امل�صجلني  الطلبة  جميع 

االأول  الدرا�صي  للف�صل  الربنامج 

�صيح�صلون   ،٢٠٢3 /٢٠٢٢

 %3٠ قيمتها  خ�صم  ن�صبة  على 

االأوىل،  الدرا�صية  ال�صنة  على 

الطلبة  جميع  اإعفاء  �صيتم  كما 

�صهر  نــهــايــة  قــبــل  امل�صجلني 

ر�صوم  من   ،٢٠٢٢ اأغ�صط�س 

الت�صجيل.

العلوم  كلية  عميد  و�صرح 

تطرح  ا  اأي�صً الكلية  اأن  االإدارية 

يف  متميزة  اأكــادميــيــة  بــرامــج 

البكالوريو�س  تخ�ص�صات 

العلوم  االأعـــمـــال،  اإدارة  يف 

العلوم  املحا�صبة،  ال�صيا�صية، 

نظم  ــة،  ــب ــص ــحــا� وامل ــة  ــي ــال امل

وتخ�ص�صات  االإدارية،  املعلومات 

االأعمال،  اإدارة  يف  املاج�صتري 

واإدارة  والتمويل،  املحا�صبة 

الب�صرية. املوارد 

ــزي  ــور رم ــدكــت واأ�ـــصـــار ال

طلبات  عدد  تزايد  اإىل  النخيلي 

الكلية،  اأق�صام  مبختلف  االلتحاق 

حا�صلة  اجلامعة  واأن  خا�صة 

لوكالة  ــدويل  ال االعتماد  على 

العايل  التعليم  جــودة  �صمان 

وجميع   ،)QAA( الربيطانية 

م�صتوفية  االأكادميية  براجمها 

من  اجلــودة  �صمان  ملتطلبات 

والتدريب. التعليم  هيئة جودة 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12182/pdf/INAF_20220815010408162.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/974066/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بقيمة 17 مليون دينار ويستغرق تنفيذه عامين

لع على استعدادات   خالد بن عبداهلل يطَّ
البدء بتنفيذ 372 وحدة في مدينة خليفة

ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  أك��د 
ووزي��ر البني��ة التحتي��ة الش��يخ خال��د بن 
الس��كن  قط��اع  أن  خليف��ة،  آل  عب��داهلل 
االجتماع��ي يش��هد تح��واًل إيجابي��ًا على 
صعيد س��رعة تقدي��م الخدم��ات؛ بفضل 
التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، والسياسات 
الت��ي تنتهجها الحكومة برئاس��ة صاحب 
 الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجل��س 
الوزراء، والقائمة على ابتكار برامج جديدة 

توفر حلواًل فورية للمواطنين.
ه في هذا الص��دد ببرنامج التمويالت  ون��وَّ
حق��وق  وبرنام��ج  الجدي��دة،  اإلس��كانية 
تطوير األراضي الحكومية، وما تمثله من 
ترجمة لنجاح المبادرات الحكومية الرامية 
إل��ى تعزيز الش��راكة مع القط��اع الخاص 
الذي يعد شريكًا رئيس��يًا لتسهيل عملية 
حصول المواطنين على السكن االجتماعي 

المالئم.
وكان الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل خليفة 
قد أج��رى أمس زيارة ميداني��ة إلى مدينة 
خليف��ة، رافق��ه فيه��ا ع��دد م��ن ال��وزراء 
والمس��ؤولين، لالطالع على اس��تعدادات 
وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني مع 
قرب البدء في مش��روع تنفي��ذ 372 وحدة 
سكنية جديدة بالمدينة بقيمة 17 مليون 
دينار، والذي من المقرر أن تستغرق فترة 
تنفيذه عامي��ن، وذلك في إطار االلتزامات 
اإلس��كانية ال��واردة في برنام��ج الحكومة 

الحالي )2022-2019(.
د مواق��ع األراضي المخصصة في  كما تفقَّ
المدني��ة لبرنامج حقوق تطوي��ر األراضي 

الحكومي��ة، والت��ي س��توفر عل��ى م��دى 
الس��نوات المقبلة أكثر م��ن 3,300 وحدة 
س��كنية س��يتم طرحها بأس��عار تناس��ب 
المس��تفيدين من التمويالت اإلس��كانية 
الجدي��دة المعلن عنها مؤخ��رًا. وفي هذا 
��ه ال��وزارات والجه��ات  الص��دد، فق��د وجَّ
إل��ى  العالق��ة  الخدمي��ة ذات  الحكومي��ة 
الش��روع في تهيئة أعم��ال البينة التحتية 
الالزم��ة لتنفيذ هذا المش��روع وفق جدول 
زمني محدد والتدفقات النقدية المطلوبة.

وأش��ار ف��ي هذا الجان��ب إل��ى أن المرحلة 
المقبلة ستشهد توسعًا على صعيد تنفيذ 
مش��اريع برنامج حق��وق تطوي��ر األراضي 
الحكومي��ة، وذلك من خالل إس��ناد عملية 
بن��اء آالف الوحدات الس��كنية ف��ي المدن 
بمختل��ف  األخ��رى  والمواق��ع  اإلس��كانية 
المحافظ��ات إلى القطاع الخ��اص؛ بهدف 

إتاحتها أمام المواطنين المستفيدين من 
التمويالت اإلسكانية الجديدة.

اإلس��كان  وزي��رة  ثمن��ت  جانبه��ا،  م��ن 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، زيارة 
نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير البنية 
التحتية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
إلى مدينة خليفة، بالتزامن مع قرب الوزارة 
في تنفيذ مش��روع بناء 372 وحدة سكنية 
الت��ي تأتي ضمن الخط��ط الرامية لتلبية 
الطلبات اإلسكانية للمواطنين بالمحافظة 
الجنوبية، منوهة في الوقت نفسه بحرصه 
الدائم على دعم جه��ود الوزارة في تنفيذ 

المبادرات اإلسكانية.
وقالت الوزيرة: »تسعى الوزارة إلى تسريع 

نس��ب إنج��از تنفيذ ه��ذا المش��روع ليتم 
االنته��اء منه وفق الج��دول الزمني المعد 
له، كما سيش��هد المشروع تطبيق نماذج 
تصميم الوحدات الس��كنية المس��تحدثة، 
والت��ي طورته��ا ال��وزارة خ��الل المرحل��ة 
الماضية وتم البدء بتنفيذها في المشاريع 
القائم��ة بمدينة س��لمان ومدينة ش��رق 

سترة«.
وأوضحت أن المشروع يحتوي على مساحة 
ومس��جد  العام��ة،  والمراف��ق  للخدم��ات 
ومح��الت تجارية، وحديق��ة وملعب، فيما 
تتك��ون الوحدات الس��كنية وفق��ًا لنموذج 
البن��اء المس��تخدم م��ن أرب��ع غ��رف نوم، 
وصالتين، ومجل��س، ومطبخ، وأربع دورات 

مياه، ومخزن.
وفيم��ا يتعل��ق بمش��روع حق��وق تطوير 
األراضي الحكومية، أكدت الوزيرة الرميحي 
ب��أن ال��وزارة خصص��ت أراض��ي لتنفي��ذ 
ش��ركات التطوير العقاري أكثر من 3300 
وحدة سكنية بالمدينة على مدى السنوات 
المقبلة، مشيرة إلى ما يهدف إليه البرنامج 
م��ن زيادة وتنويع المعروض من الوحدات 
المس��تفيدين  المواطنين  أمام  الس��كنية 
من التموي��الت اإلس��كانية الجديدة، وأن 
البرنامج سيشهد توسعًا في تنفيذه خالل 
المرحلة المقبلة ف��ي المواقع المخصصة 
لها بعد نج��اح المرحل��ة التجريبية والتي 

تضمنت 132 وحدة سكنية.

تخصيص أراٍض لتنفيذ 3300 وحدة سكنية على مدى السنوات المقبلة

 وزيرة الصحة: االرتقاء بجودة
وكفاءة خدمات القطاع الصحي

الدكتورة  الصح��ة  وزيرة  اس��تقبلت 
جليل��ة الس��يد وف��دًا م��ن جمعي��ة 
األطب��اء البحرينية برئاس��ة الدكتور 

عامر الدرازي.
األطب��اء  جمعي��ة  ب��دور  وأش��ادت 
البحريني��ة كش��ريك فاعل لل��وزارة، 
مثني��ًة دورها اله��ام في دعم جهود 
االرتق��اء بج��ودة وكف��اءة الخدمات 
الصح��ي  القط��اع  يقدمه��ا  الت��ي 

بالمملكة. 
وأك��دت ح��رص وزارة الصح��ة على 
البحريني��ة  األطب��اء  دع��م جمعي��ة 
الطبي��ب  خدم��ة  م��ن  وتمكينه��ا 
البحرين��ي والنهوض ب��ه على كافة 
المس��تويات، وتعزي��ز مكانت��ه في 

تقدي��م الخدمات الصحي��ة والطبية 
للمواطنين والمقيمين في المملكة، 
الفتًة إلى أهمية المبادرات والبرامج 
الت��ي تعم��ل عليها  والمش��روعات 
جمعية األطباء لخدمة القطاع الطبي 

وتطويره في مملكة البحرين.
كم��ا أعرب��ت وزي��رة الصح��ة ع��ن 

البحرينية  األطباء  تمنياتها لجمعية 
ولكافة القائمين عليها كل التوفيق 

والنجاح.
 م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س جمعية 
األطب��اء البحريني��ة الدكت��ور عام��ر 
ال��درازي دور وزارة الصح��ة الداع��م 
والمس��اند للجمعي��ة ف��ي مختل��ف 

لوزيرة  ومق��درًا  ش��اكرًا  المج��االت، 
الصح��ة حس��ن االس��تقبال والدعم 

المتواصل.
وثّمن الجه��ود المثمرة تجاه تعزيز 
والتنس��يق  والتكام��ل  التع��اون 
المش��ترك بي��ن ال��وزارة وجمعي��ة 

األطباء البحرينية.

 جليلة السيد: تعزيز تقدم القطاع
الصحي من خالل منظومة صحية متكاملة

استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد المنسق المقيم ألنشطة األمم 
المتحدة في البحرين خالد المقود، وذلك لبحث مس��تجدات مجاالت التعاون 

بين الجانبين.
وأكدت الس��يد ح��رص وزارة الصحة على دعم الش��راكات م��ع منظمة األمم 

المتحدة ووكاالتها المتخصصة المختلفة بما يحقق األهداف المشتركة.
واس��تعرضت وزيرة الصحة جهود البحرين ف��ي تعزيز تقدم القطاع الصحي 
من خالل منظومة صحية متكاملة، في إطار مشروع الضمان الصحي ومشروع 

التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الحكومية.
 وم��ن جانبه، أعرب المنس��ق المقيم ألنش��طة األمم المتح��دة في البحرين 
عن ش��كره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة على ُحسن استقبالها واهتمامها 
بدعم التع��اون المثمر مع األمم المتحدة في المج��االت الصحية بما يحقق 

المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
حض��ر اللق��اء، الوكيل المس��اعد للصحة العام��ة الدكتورة مري��م الهاجري 

وممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة.

 جليلة السيد: تنسيق 
الجهود الحكومية واألهلية 

لتنمية الوعي الصحي

أّك��دت وزيرة الصح��ة الدكتورة جليلة الس��يد أهمية مواصلة 
التنس��يق بين الجه��ود الحكومية واألهلية ف��ي تنمية الوعي 
الصحي بالمجتمع وتحس��ين نوعية وجودة الخدمات والرعاية 
الصحية المقدمة للجميع، الفتًة إلى الدور البارز الذي تضطلع 
به الجمعيات في تعزيز حقوق مختلف فئات المجتمع الس��ّيما 

الحق في الحصول على الصحة.
جاء ذل��ك خ��الل اس��تقبالها رئي��س مجل��س إدارة الجمعية 
البحرينية لمرض التصلب المتعدد الدكتورة نهلة عبدالرحمن 
أبوالفت��ح، وع��ددًا من أعض��اء مجل��س إدارة الجمعية، وذلك 
للتباحث في الخدمات الصحية المتنّوعة التي توّفرها مختلف 

مرافق وزارة الصحة لمرضى التصلب المتعدد.
وثّمنت الس��يد جهود الجمعي��ة البحريني��ة لمرضى التصلب 
المتع��دد في خدمة ومتابعة ودعم المرضى، منّوهة بأهمية 
االس��تمرار ف��ي تنظي��م الفعالي��ات التوعوي��ة والتثقيفي��ة 
واللق��اءات بين المرضى والمتخصصين، مما يس��هم في رفع 
ال��روح المعنوية وب��ث الطاق��ة اإليجابية ل��دى المرضى من 
خ��الل إتاحة الفرص��ة له��م باالندماج مع بعضه��م البعض 
واالطالع على التجارب الشخصية واالستفادة منها، باإلضافة 
إل��ى تفاعلهم المباش��ر م��ع األطب��اء المختصي��ن وطرحهم 
ومناقشتهم لجميع ما لديهم من استفسارات في جّو تحفيزي، 
وذلك بما يس��هم أيضًا في رفع الوع��ي العام بأمراض الجهاز 
العصب��ي المختلفة. م��ن جانبها، أش��ادت رئي��س الجمعية 
البحريني��ة لمرضى التصل��ب المتعدد، بجه��ود وزارة الصحة 
التي تولي كّل االهتم��ام والرعاية والمتابعة الصحية لجميع 
أف��راد المجتمع من مواطنين ومقيمي��ن، ومن بينهم مرضى 

التصلب المتعدد.
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بقيمة 17 مليون دينار ويستغرق تنفيذه عامين

لع على استعدادات   خالد بن عبداهلل يطَّ
البدء بتنفيذ 372 وحدة في مدينة خليفة

ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  أك��د 
ووزي��ر البني��ة التحتي��ة الش��يخ خال��د بن 
الس��كن  قط��اع  أن  خليف��ة،  آل  عب��داهلل 
االجتماع��ي يش��هد تح��واًل إيجابي��ًا على 
صعيد س��رعة تقدي��م الخدم��ات؛ بفضل 
التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، والسياسات 
الت��ي تنتهجها الحكومة برئاس��ة صاحب 
 الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجل��س 
الوزراء، والقائمة على ابتكار برامج جديدة 

توفر حلواًل فورية للمواطنين.
ه في هذا الص��دد ببرنامج التمويالت  ون��وَّ
حق��وق  وبرنام��ج  الجدي��دة،  اإلس��كانية 
تطوير األراضي الحكومية، وما تمثله من 
ترجمة لنجاح المبادرات الحكومية الرامية 
إل��ى تعزيز الش��راكة مع القط��اع الخاص 
الذي يعد شريكًا رئيس��يًا لتسهيل عملية 
حصول المواطنين على السكن االجتماعي 

المالئم.
وكان الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل خليفة 
قد أج��رى أمس زيارة ميداني��ة إلى مدينة 
خليف��ة، رافق��ه فيه��ا ع��دد م��ن ال��وزراء 
والمس��ؤولين، لالطالع على اس��تعدادات 
وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني مع 
قرب البدء في مش��روع تنفي��ذ 372 وحدة 
سكنية جديدة بالمدينة بقيمة 17 مليون 
دينار، والذي من المقرر أن تستغرق فترة 
تنفيذه عامي��ن، وذلك في إطار االلتزامات 
اإلس��كانية ال��واردة في برنام��ج الحكومة 

الحالي )2022-2019(.
د مواق��ع األراضي المخصصة في  كما تفقَّ
المدني��ة لبرنامج حقوق تطوي��ر األراضي 

الحكومي��ة، والت��ي س��توفر عل��ى م��دى 
الس��نوات المقبلة أكثر م��ن 3,300 وحدة 
س��كنية س��يتم طرحها بأس��عار تناس��ب 
المس��تفيدين من التمويالت اإلس��كانية 
الجدي��دة المعلن عنها مؤخ��رًا. وفي هذا 
��ه ال��وزارات والجه��ات  الص��دد، فق��د وجَّ
إل��ى  العالق��ة  الخدمي��ة ذات  الحكومي��ة 
الش��روع في تهيئة أعم��ال البينة التحتية 
الالزم��ة لتنفيذ هذا المش��روع وفق جدول 
زمني محدد والتدفقات النقدية المطلوبة.
وأش��ار ف��ي هذا الجان��ب إل��ى أن المرحلة 
المقبلة ستشهد توسعًا على صعيد تنفيذ 
مش��اريع برنامج حق��وق تطوي��ر األراضي 
الحكومي��ة، وذلك من خالل إس��ناد عملية 
بن��اء آالف الوحدات الس��كنية ف��ي المدن 
بمختل��ف  األخ��رى  والمواق��ع  اإلس��كانية 
المحافظ��ات إلى القطاع الخ��اص؛ بهدف 

إتاحتها أمام المواطنين المستفيدين من 
التمويالت اإلسكانية الجديدة.

اإلس��كان  وزي��رة  ثمن��ت  جانبه��ا،  م��ن 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، زيارة 
نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير البنية 
التحتية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
إلى مدينة خليفة، بالتزامن مع قرب الوزارة 
في تنفيذ مش��روع بناء 372 وحدة سكنية 
الت��ي تأتي ضمن الخط��ط الرامية لتلبية 
الطلبات اإلسكانية للمواطنين بالمحافظة 
الجنوبية، منوهة في الوقت نفسه بحرصه 
الدائم على دعم جه��ود الوزارة في تنفيذ 

المبادرات اإلسكانية.
وقالت الوزيرة: »تسعى الوزارة إلى تسريع 

نس��ب إنج��از تنفيذ ه��ذا المش��روع ليتم 
االنته��اء منه وفق الج��دول الزمني المعد 
له، كما سيش��هد المشروع تطبيق نماذج 
تصميم الوحدات الس��كنية المس��تحدثة، 
والت��ي طورته��ا ال��وزارة خ��الل المرحل��ة 
الماضية وتم البدء بتنفيذها في المشاريع 
القائم��ة بمدينة س��لمان ومدينة ش��رق 

سترة«.
وأوضحت أن المشروع يحتوي على مساحة 
ومس��جد  العام��ة،  والمراف��ق  للخدم��ات 
ومح��الت تجارية، وحديق��ة وملعب، فيما 
تتك��ون الوحدات الس��كنية وفق��ًا لنموذج 
البن��اء المس��تخدم م��ن أرب��ع غ��رف نوم، 
وصالتين، ومجل��س، ومطبخ، وأربع دورات 

مياه، ومخزن.
وفيم��ا يتعل��ق بمش��روع حق��وق تطوير 
األراضي الحكومية، أكدت الوزيرة الرميحي 
ب��أن ال��وزارة خصص��ت أراض��ي لتنفي��ذ 
ش��ركات التطوير العقاري أكثر من 3300 
وحدة سكنية بالمدينة على مدى السنوات 
المقبلة، مشيرة إلى ما يهدف إليه البرنامج 
م��ن زيادة وتنويع المعروض من الوحدات 
المس��تفيدين  المواطنين  أمام  الس��كنية 
من التموي��الت اإلس��كانية الجديدة، وأن 
البرنامج سيشهد توسعًا في تنفيذه خالل 
المرحلة المقبلة ف��ي المواقع المخصصة 
لها بعد نج��اح المرحل��ة التجريبية والتي 

تضمنت 132 وحدة سكنية.

تخصيص أراٍض لتنفيذ 3300 وحدة سكنية على مدى السنوات المقبلة

 وزيرة الصحة: االرتقاء بجودة
وكفاءة خدمات القطاع الصحي

الدكتورة  الصح��ة  وزيرة  اس��تقبلت 
جليل��ة الس��يد وف��دًا م��ن جمعي��ة 
األطب��اء البحرينية برئاس��ة الدكتور 

عامر الدرازي.
األطب��اء  جمعي��ة  ب��دور  وأش��ادت 
البحريني��ة كش��ريك فاعل لل��وزارة، 
مثني��ًة دورها اله��ام في دعم جهود 
االرتق��اء بج��ودة وكف��اءة الخدمات 
الصح��ي  القط��اع  يقدمه��ا  الت��ي 

بالمملكة. 
وأك��دت ح��رص وزارة الصح��ة على 
البحريني��ة  األطب��اء  دع��م جمعي��ة 
الطبي��ب  خدم��ة  م��ن  وتمكينه��ا 
البحرين��ي والنهوض ب��ه على كافة 
المس��تويات، وتعزي��ز مكانت��ه في 

تقدي��م الخدمات الصحي��ة والطبية 
للمواطنين والمقيمين في المملكة، 
الفتًة إلى أهمية المبادرات والبرامج 
الت��ي تعم��ل عليها  والمش��روعات 
جمعية األطباء لخدمة القطاع الطبي 

وتطويره في مملكة البحرين.
كم��ا أعرب��ت وزي��رة الصح��ة ع��ن 

البحرينية  األطباء  تمنياتها لجمعية 
ولكافة القائمين عليها كل التوفيق 

والنجاح.
 م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س جمعية 
األطب��اء البحريني��ة الدكت��ور عام��ر 
ال��درازي دور وزارة الصح��ة الداع��م 
والمس��اند للجمعي��ة ف��ي مختل��ف 

لوزيرة  ومق��درًا  ش��اكرًا  المج��االت، 
الصح��ة حس��ن االس��تقبال والدعم 

المتواصل.
وثّمن الجه��ود المثمرة تجاه تعزيز 
والتنس��يق  والتكام��ل  التع��اون 
المش��ترك بي��ن ال��وزارة وجمعي��ة 

األطباء البحرينية.

 جليلة السيد: تعزيز تقدم القطاع
الصحي من خالل منظومة صحية متكاملة

استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد المنسق المقيم ألنشطة األمم 
المتحدة في البحرين خالد المقود، وذلك لبحث مس��تجدات مجاالت التعاون 

بين الجانبين.
وأكدت الس��يد ح��رص وزارة الصحة على دعم الش��راكات م��ع منظمة األمم 

المتحدة ووكاالتها المتخصصة المختلفة بما يحقق األهداف المشتركة.
واس��تعرضت وزيرة الصحة جهود البحرين ف��ي تعزيز تقدم القطاع الصحي 
من خالل منظومة صحية متكاملة، في إطار مشروع الضمان الصحي ومشروع 

التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الحكومية.
 وم��ن جانبه، أعرب المنس��ق المقيم ألنش��طة األمم المتح��دة في البحرين 
عن ش��كره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة على ُحسن استقبالها واهتمامها 
بدعم التع��اون المثمر مع األمم المتحدة في المج��االت الصحية بما يحقق 

المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
حض��ر اللق��اء، الوكيل المس��اعد للصحة العام��ة الدكتورة مري��م الهاجري 

وممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة.

 جليلة السيد: تنسيق 
الجهود الحكومية واألهلية 

لتنمية الوعي الصحي

أّك��دت وزيرة الصح��ة الدكتورة جليلة الس��يد أهمية مواصلة 
التنس��يق بين الجه��ود الحكومية واألهلية ف��ي تنمية الوعي 
الصحي بالمجتمع وتحس��ين نوعية وجودة الخدمات والرعاية 
الصحية المقدمة للجميع، الفتًة إلى الدور البارز الذي تضطلع 
به الجمعيات في تعزيز حقوق مختلف فئات المجتمع الس��ّيما 

الحق في الحصول على الصحة.
جاء ذل��ك خ��الل اس��تقبالها رئي��س مجل��س إدارة الجمعية 
البحرينية لمرض التصلب المتعدد الدكتورة نهلة عبدالرحمن 
أبوالفت��ح، وع��ددًا من أعض��اء مجل��س إدارة الجمعية، وذلك 
للتباحث في الخدمات الصحية المتنّوعة التي توّفرها مختلف 

مرافق وزارة الصحة لمرضى التصلب المتعدد.
وثّمنت الس��يد جهود الجمعي��ة البحريني��ة لمرضى التصلب 
المتع��دد في خدمة ومتابعة ودعم المرضى، منّوهة بأهمية 
االس��تمرار ف��ي تنظي��م الفعالي��ات التوعوي��ة والتثقيفي��ة 
واللق��اءات بين المرضى والمتخصصين، مما يس��هم في رفع 
ال��روح المعنوية وب��ث الطاق��ة اإليجابية ل��دى المرضى من 
خ��الل إتاحة الفرص��ة له��م باالندماج مع بعضه��م البعض 
واالطالع على التجارب الشخصية واالستفادة منها، باإلضافة 
إل��ى تفاعلهم المباش��ر م��ع األطب��اء المختصي��ن وطرحهم 
ومناقشتهم لجميع ما لديهم من استفسارات في جّو تحفيزي، 
وذلك بما يس��هم أيضًا في رفع الوع��ي العام بأمراض الجهاز 
العصب��ي المختلفة. م��ن جانبها، أش��ادت رئي��س الجمعية 
البحريني��ة لمرضى التصل��ب المتعدد، بجه��ود وزارة الصحة 
التي تولي كّل االهتم��ام والرعاية والمتابعة الصحية لجميع 
أف��راد المجتمع من مواطنين ومقيمي��ن، ومن بينهم مرضى 

التصلب المتعدد.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/15/watan-20220815.pdf?1660541910
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/uploads/pdf/2022/08/15/watan-20220815.pdf?1660541910
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/15/watan-20220815.pdf?1660541910
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 »البحرين الوطني« يشارك في برنامج 
»BIBF«انطالق إلى الجامعة« التابع لـ«

ش��ارك بنك البحرين الوطن��ي )NBB( في 
برنام��ج »انطالق إل��ى الجامع��ة« التابع 
لمعه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة )BIBF(، والذي تم عقده مؤخرًا 

في المقر الرئيسي للمعهد.
وش��مل البرنامج سلس��لة من الجلس��ات 
المختلفة المصمم��ة للطلبة الملتحقين 
مؤخ��رًا بالمعهد، وذل��ك بهدف إعدادهم 
وتهيئتهم لرحلتهم األكاديمية الجديدة. 
وتضمنت هذه الجلسات مواضيع متنوعة 
حول النجاح في الجامعة ووظائف ومهارات 

واالتجاهات  الرقمي  والتحول  المس��تقبل 
التقنية.

وتم تخصيص جناح لبنك البحرين الوطني 
في معهد البحرين للدراس��ات المصرفية 
والمالية خالل فترة البرنامج، وذلك كجزء 
م��ن التزامه برعاية قادة المس��تقبل في 
القط��اع. حيث ق��دم ممثلو البن��ك الدعم 
التحفي��زي ونصائ��ح للطلب��ة المقبولين 
حديث��ًا، باإلضاف��ة إل��ى مس��اعدتهم في 
إنش��اء حس��اباتهم الش��خصية وتسليط 
الضوء عل��ى المزايا المقدم��ة من البنك، 

واس��تعراض مب��ادرات التح��ول الرقم��ي 
المختلفة.

وذكر بنك البحرين الوطني أنه يتطلع من 
خالل مش��اركته في مثل ه��ذه المبادرات 
المحوري��ة ل��رد الجمي��ل للمجتم��ع الذي 
ينتم��ي إلي��ه، وذلك عبر العم��ل جنبًا إلى 
جنب المؤسس��ات األكاديمية الرائدة في 
المملك��ة. مؤكدًا س��عيه لخل��ق جيل من 
الكفاءات الواعدة لريادة القطاع مستقباًل، 
بما يس��هم ف��ي تحقيق تطلع��ات الرؤية 

االقتصادية 2030.

 »طيران الخليج« تبدأ رحالتها 
إلى رأس الخيمة اعتبارًا من 3 أكتوبر

ستبدأ طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين 
- بالتع��اون مع مط��ار رأس الخيمة الدول��ي، بتطبيق 
جدول��ة رحالته��ا إل��ى رأس الخيمة ف��ي 3 أكتوبر من 
العام الجاري. وستبدأ عمليات الناقلة الوطنية برحلتين 
أس��بوعيتين إل��ى اإلمارة، م��ع احتمالية اس��تمرار تلك 
العملي��ات على مدى العام بي��ن المطارين لربط إمارة 
رأس الخيم��ة بالبحرين وغيرها من الوجهات اإلقليمية 

والدولية على شبكة وجهات طيران الخليج.
وت��م التوقيع على االتفاقية المذك��ورة في مقر طيران 
الخليج الرئيس��ي بحض��ور رئيس مجل��س إدارة طيران 
الخليج زاي��د الزياني، ورئيس مجل��س إدارة مطار رأس 
الخيم��ة الدول��ي س��الم القاس��مي، والقائ��م بأعمال 
الرئيس التنفيذي لطيران الخليج وليد العلوي، والرئيس 
التنفي��ذي لمط��ار رأس الخيم��ة الدولي أتاناس��يوس 
تيتوني��س، والرئيس التنفيذي لهيئة الس��ياحة لرأس 
الخيمة راكي فيليب؛ وعدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية 

بالشركتين.
وعّقب الزياني خالل حفل التوقيع بقوله »كوننا الناقلة 
الرائ��دة ذات الحض��ور الدول��ي الب��ارز ف��ي المنطقة؛ 
يسعدنا إضافة رأس الخيمة على قائمة وجهاتنا، ورفع 
عدد وجهاتنا في اإلمارات إلى ثالث وجهات تشمل إلى 
جان��ب رأس الخيمة أبوظبي ودبي. ولقد قمنا بالتوقيع 
عل��ى بدء خدماتن��ا وعملياتن��ا إلى رأس الخيم��ة، وأنا 
على ثقة أن مس��افرينا س��يعجبون بكل ما يقدمه لهم 
مطار رأس الخيمة الدولي م��ن مرافق حديثة وخدمات 

ممتازة«.

وعّلق العلوي بقوله »يسعدنا إضافة وجهة ثالثة على 
ش��بكة وجهاتنا المتنامية في اإلمارات؛ ونود أن نقدم 
جزيل الش��كر لتعاون مطار رأس الخيم��ة الدولي معنا 
في ط��رح ه��ذه الوجهة الجدي��دة المعروف��ة بعوامل 
جذبها الس��ياحية والمستقطبة للعديد من السياح من 

أوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون«.
من جانبه قال س��الم القاس��مي »هذه االتفاقية توسع 
م��ن أف��ق مط��ار رأس الخيم��ة الدولي من خ��الل طرح 
العدي��د من خي��ارات الوجهات من الش��رق إلى الغرب، 

فياله من تطور ممتاز يضمن تحقيق رغبات مس��افرينا 
ف��ي المنطق��ة والعالم. إن ه��ذه االتفاقي��ة تعزز من 
العالق��ات الوطي��دة بين مملك��ة البحري��ن واإلمارات؛ 

وتسعدنا شراكتنا في ذلك مع طيران الخليج«.
وص��رح أتاناس��يوس تيتونيس »إن رب��ط دول مجلس 
التعاون هو أحد أهدافنا االس��تراتيجية، وطيران الخليج 
هي الش��ريك المثال��ي لتحقيق هذه المهم��ة. نتطلع 
إلى تطوير هذه الش��راكة وتأمين المزيد من الخيارات 

لمسافرينا عند سفرهم من مطارنا«.

جامعة البحرين الطبية 
تبحث فرص التدريب مع 

جامعة جورج واشنطن
اس��تضافت الكلية الملكية للجراحين في 
 RCSI( أيرلن��دا - جامعة البحرين الطبية
Bahrain( اجتماع��ًا مع وف��د من جامعة 
جورج واش��نطن لمناقشة فرص التدريب 

للطالب والخريجين. 
وق��ام رئي��س جامع��ة البحري��ن الطبية 
العمي��د  ياس��تقبال  العت��وم،  س��مير 
المش��ارك للطب الدول��ي بجامعة جورج 
واش��نطن هدى أي��اس، والمدي��ر الطبي 
للطب الدولي س��تانلي نول، لبحث فرص 
الس��ريرية  وال��دورات  البحثي��ة  الزمال��ة 
لطالب وخريجي جامعة البحرين الطبية، 
حيث أش��ادا بالجهود التي تبذلها جامعة 
البحرين الطبية لدعم الطالب والخريجين 
في مساعيهم لتطوير مهاراتهم العملية 

والكفاءة السريرية.
وأكدت جامع��ة البحرين الطبية التزامها 
بدع��م الطالب والخريجين ف��ي االنخراط 
في فرص التعل��م والتدريب ف��ي الخارج 
مما يس��اهم في تخريج أطباء وممرضين 
مجهزي��ن بالمعرفة والمه��ارات الالزمة 
إلح��داث تأثير إيجابي في مج��ال الرعاية 

الصحية.

االنتهاء من المشروع بالربع الثالث 2023

اكتمال 40٪ من عمليات بناء »مراسي بارك« السكني
أعلن��ت إيجل هيلز ديار، الش��ركة المطورة لمش��روع 
مراس��ي البحري��ن، ع��ن أبرز مس��تجدات المش��روع 
الس��كني األس��رع مبيعًا والواقع في جران��د بوليفارد 
»مراس��ي بارك«، حيث تم اكتم��ال 40% من عمليات 
البناء، ومن المتوقع االنتهاء من المشروع مع نهاية 

الربع الثالث من عام 2023.
وت��م االنته��اء من األعمال األساس��ية في »مراس��ي 
ب��ارك«، حي��ث ش��ملت ه��ذه المرحلة تجهي��ز موقع 
البن��اء والطرق المؤدية إلى المش��روع وأعمال البنية 
التحتية. ويتم حاليًا االنتهاء من أعمال صب الهيكل 
الخرس��اني للمبن��ى المكون من عش��رة طوابق حتى 
المس��توى التاس��ع، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال 
الهي��كل الخارج��ي م��ن المش��روع مع نهاية ش��هر 
يونيو 2022، باإلضافة إلى أعم��ال البناء واأللمنيوم 
والتوصي��الت الكهربائي��ة والميكانيكية والس��باكة 
والت��ي س��يتم االنته��اء منها بحل��ول نهاية ش��هر 
أغس��طس 2022. وتغطي المساحة اإلجمالية للبناء 
7,333 مت��را مربع��ا، بمس��احة أرض إجمالي��ة تبلغ 

25,500 متر مربع.

ويتألف مش��روع »مراس��ي بارك«، الذي تم تصميمه 
من قبل شركة دار الخليج للهندسة )GHE(، من ثالثة 
مبان س��كنية مرتبطة ببعضه��ا وتضم 249 وحدة. 
كما س��يتمتع القاطنون بس��هولة الوصول لش��اطئ 
مراسي والعديد من المرافق المجاورة، والتي تشمل 
صالة رياضية، وبرك سباحة للكبار والصغار، وبجانب 
ممش��ى بط��ول كيلومتري��ن، باإلضافة إل��ى مجمع 
»مراس��ي جاليريا«. كما سيحظى الس��كان المقبلون 
للحصول على تمويل لش��راء وحداتهم على مجموعة 
واس��عة من خي��ارات التمويل العق��اري في المصرف 

المفضل لهم.
وصرح العضو المنتدب لش��ركة إيجل هيلز ديار ماهر 
الشاعر، عن آخر التطورات الحاصلة بالمشروع قائال: 
»نحن س��عداء جًدا بالتقدم الحاصل في أعمال البناء 
لمش��روع »مراس��ي بارك« ونتطلع إلكمال المشروع 
حس��ب الجدول الزمني المحدد. ونظرًا لتنوع المرافق 
التي يحتضنها المش��روع، س��يصبح »مراسي بارك« 
الوجهة الس��كنية القادمة لجيٍل جدي��د من العوائل 

والمقيمين في مشروع مراسي البحرين«.

»العلوم التطبيقية« تطرح بكالوريوس إدارة األعمال 
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية

أك��د عميد كلي��ة العل��وم اإلدارية في جامع��ة العلوم 
التطبيقي��ة رم��زي النخيل��ي أن الكلي��ة تق��دم برام��ج 
تعليمي��ة متميزة لطلبتها على مس��توى البكالوريوس 
والدراسات العليا بما يتواءم واحتياجات السوق المحلي 
والخارج��ي اعتم��ادًا عل��ى قدراتها التنافس��ية الفائقة 
بوجود كفاءات عالية متميزة من أعضاء هيئة التدريس 
الحاصلين على ش��هادة الزمالة م��ن أكاديمية التعليم 
العال��ي البريطاني��ة م��ن مختلف التخصص��ات، وتوفر 
البني��ة التحتي��ة المتطورة وفقًا ألعل��ى معايير الجودة 

واالعتماد.
 ونوه إلى أن الكلية تواصل س��عيها ال��دؤوب لمواكبة 
أح��دث المس��تجدات والتط��ورات ف��ي مج��ال التعليم 
والتدري��ب والبح��ث العلم��ي وخدمة المجتم��ع لتزويد 
منتس��بيها بس��الح العل��م والمعرفة، بما يس��هم في 
تخريج الكفاءات التي القادرة على المنافس��ة في سوق 
العم��ل، وتلبي��ة احتياجات��ه، خاص��ة وأن الجامعة قد 
طرحت برنام��ج بكالوري��وس جديد ف��ي إدارة األعمال 
بالتع��اون مع جامعة لندن س��اوث بان��ك البريطانية، 
مشيرًا إلى أن جميع الطلبة المسجلين في هذا البرنامج 
للفصل الدراس��ي األول 2022/2023، س��يحصلون على 
نس��بة خصم قيمتها 30% على السنة الدراسية األولى، 
كما س��يتم إعفاء جميع الطلبة المس��جلين قبل نهاية 

شهر أغسطس 2022، من رسوم التسجيل.
وصرح ب��أن الكلية تطرح أيضًا برامج أكاديمية متميزة 
في تخصصات البكالوري��وس في إدارة األعمال، العلوم 
السياسية، المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، نظم 
المعلومات اإلدارية، وتخصصات الماجس��تير في إدارة 

األعمال، المحاسبة والتمويل، وإدارة الموارد البشرية.
وأش��ار إلى تزايد عدد طلبات االلتحاق بمختلف أقس��ام 
الكلية، خاصة وأن الجامعة حاصلة على االعتماد الدولي 
 ،)QAA( لوكالة ضمان جودة التعليم العالي البريطانية
وجميع برامجها األكاديمية مستوفية لمتطلبات ضمان 

الجودة من هيئة جودة التعليم والتدريب.
جدير بالذكر أن كلية العلوم اإلدارية في جامعة العلوم 
التطبيقي��ة تعد إح��دى الكليات الرائ��دة بين مثيالتها 
في مختل��ف الجامع��ات المحلية الحكومي��ة والخاصة، 
ويشهد حجم اإلنجازات التي حققتها منذ نشأتها وحتى 
وقتنا ه��ذا حصولها على االعتمادية م��ن قبل جمعية 
المحاس��بين القانونيين المعتمدين )ACCA( لبرنامج 
البكالوري��وس ف��ي العل��وم المالية والمحاس��بة حيث 
يحص��ل الخريج على إعفاء من بعض األوراق االمتحانية 
من مكون الشهادة التي تضم 14 مادة علمية، وتعتبر 
الش��هادة التي تقدمها الجمعية من أعلى الش��هادات 

المهنية الدولية العالمية في مجال المحاسبة.
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بقيمة 17 مليون دينار ويستغرق تنفيذه عامين

لع على استعدادات   خالد بن عبداهلل يطَّ
البدء بتنفيذ 372 وحدة في مدينة خليفة

ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  أك��د 
ووزي��ر البني��ة التحتي��ة الش��يخ خال��د بن 
الس��كن  قط��اع  أن  خليف��ة،  آل  عب��داهلل 
االجتماع��ي يش��هد تح��واًل إيجابي��ًا على 
صعيد س��رعة تقدي��م الخدم��ات؛ بفضل 
التوجيه��ات الملكي��ة الس��امية لحض��رة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المعظم، والسياسات 
الت��ي تنتهجها الحكومة برئاس��ة صاحب 
 الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئي��س مجل��س 
الوزراء، والقائمة على ابتكار برامج جديدة 

توفر حلواًل فورية للمواطنين.
ه في هذا الص��دد ببرنامج التمويالت  ون��وَّ
حق��وق  وبرنام��ج  الجدي��دة،  اإلس��كانية 
تطوير األراضي الحكومية، وما تمثله من 
ترجمة لنجاح المبادرات الحكومية الرامية 
إل��ى تعزيز الش��راكة مع القط��اع الخاص 
الذي يعد شريكًا رئيس��يًا لتسهيل عملية 
حصول المواطنين على السكن االجتماعي 

المالئم.
وكان الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل خليفة 
قد أج��رى أمس زيارة ميداني��ة إلى مدينة 
خليف��ة، رافق��ه فيه��ا ع��دد م��ن ال��وزراء 
والمس��ؤولين، لالطالع على اس��تعدادات 
وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني مع 
قرب البدء في مش��روع تنفي��ذ 372 وحدة 
سكنية جديدة بالمدينة بقيمة 17 مليون 
دينار، والذي من المقرر أن تستغرق فترة 
تنفيذه عامي��ن، وذلك في إطار االلتزامات 
اإلس��كانية ال��واردة في برنام��ج الحكومة 

الحالي )2022-2019(.
د مواق��ع األراضي المخصصة في  كما تفقَّ
المدني��ة لبرنامج حقوق تطوي��ر األراضي 

الحكومي��ة، والت��ي س��توفر عل��ى م��دى 
الس��نوات المقبلة أكثر م��ن 3,300 وحدة 
س��كنية س��يتم طرحها بأس��عار تناس��ب 
المس��تفيدين من التمويالت اإلس��كانية 
الجدي��دة المعلن عنها مؤخ��رًا. وفي هذا 
��ه ال��وزارات والجه��ات  الص��دد، فق��د وجَّ
إل��ى  العالق��ة  الخدمي��ة ذات  الحكومي��ة 
الش��روع في تهيئة أعم��ال البينة التحتية 
الالزم��ة لتنفيذ هذا المش��روع وفق جدول 
زمني محدد والتدفقات النقدية المطلوبة.

وأش��ار ف��ي هذا الجان��ب إل��ى أن المرحلة 
المقبلة ستشهد توسعًا على صعيد تنفيذ 
مش��اريع برنامج حق��وق تطوي��ر األراضي 
الحكومي��ة، وذلك من خالل إس��ناد عملية 
بن��اء آالف الوحدات الس��كنية ف��ي المدن 
بمختل��ف  األخ��رى  والمواق��ع  اإلس��كانية 
المحافظ��ات إلى القطاع الخ��اص؛ بهدف 

إتاحتها أمام المواطنين المستفيدين من 
التمويالت اإلسكانية الجديدة.

اإلس��كان  وزي��رة  ثمن��ت  جانبه��ا،  م��ن 
والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، زيارة 
نائب رئي��س مجلس ال��وزراء ووزير البنية 
التحتية الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، 
إلى مدينة خليفة، بالتزامن مع قرب الوزارة 
في تنفيذ مش��روع بناء 372 وحدة سكنية 
الت��ي تأتي ضمن الخط��ط الرامية لتلبية 
الطلبات اإلسكانية للمواطنين بالمحافظة 
الجنوبية، منوهة في الوقت نفسه بحرصه 
الدائم على دعم جه��ود الوزارة في تنفيذ 

المبادرات اإلسكانية.
وقالت الوزيرة: »تسعى الوزارة إلى تسريع 

نس��ب إنج��از تنفيذ ه��ذا المش��روع ليتم 
االنته��اء منه وفق الج��دول الزمني المعد 
له، كما سيش��هد المشروع تطبيق نماذج 
تصميم الوحدات الس��كنية المس��تحدثة، 
والت��ي طورته��ا ال��وزارة خ��الل المرحل��ة 
الماضية وتم البدء بتنفيذها في المشاريع 
القائم��ة بمدينة س��لمان ومدينة ش��رق 

سترة«.
وأوضحت أن المشروع يحتوي على مساحة 
ومس��جد  العام��ة،  والمراف��ق  للخدم��ات 
ومح��الت تجارية، وحديق��ة وملعب، فيما 
تتك��ون الوحدات الس��كنية وفق��ًا لنموذج 
البن��اء المس��تخدم م��ن أرب��ع غ��رف نوم، 
وصالتين، ومجل��س، ومطبخ، وأربع دورات 

مياه، ومخزن.
وفيم��ا يتعل��ق بمش��روع حق��وق تطوير 
األراضي الحكومية، أكدت الوزيرة الرميحي 
ب��أن ال��وزارة خصص��ت أراض��ي لتنفي��ذ 
ش��ركات التطوير العقاري أكثر من 3300 
وحدة سكنية بالمدينة على مدى السنوات 
المقبلة، مشيرة إلى ما يهدف إليه البرنامج 
م��ن زيادة وتنويع المعروض من الوحدات 
المس��تفيدين  المواطنين  أمام  الس��كنية 
من التموي��الت اإلس��كانية الجديدة، وأن 
البرنامج سيشهد توسعًا في تنفيذه خالل 
المرحلة المقبلة ف��ي المواقع المخصصة 
لها بعد نج��اح المرحل��ة التجريبية والتي 

تضمنت 132 وحدة سكنية.

تخصيص أراٍض لتنفيذ 3300 وحدة سكنية على مدى السنوات المقبلة

 وزيرة الصحة: االرتقاء بجودة
وكفاءة خدمات القطاع الصحي

الدكتورة  الصح��ة  وزيرة  اس��تقبلت 
جليل��ة الس��يد وف��دًا م��ن جمعي��ة 
األطب��اء البحرينية برئاس��ة الدكتور 

عامر الدرازي.
األطب��اء  جمعي��ة  ب��دور  وأش��ادت 
البحريني��ة كش��ريك فاعل لل��وزارة، 
مثني��ًة دورها اله��ام في دعم جهود 
االرتق��اء بج��ودة وكف��اءة الخدمات 
الصح��ي  القط��اع  يقدمه��ا  الت��ي 

بالمملكة. 
وأك��دت ح��رص وزارة الصح��ة على 
البحريني��ة  األطب��اء  دع��م جمعي��ة 
الطبي��ب  خدم��ة  م��ن  وتمكينه��ا 
البحرين��ي والنهوض ب��ه على كافة 
المس��تويات، وتعزي��ز مكانت��ه في 

تقدي��م الخدمات الصحي��ة والطبية 
للمواطنين والمقيمين في المملكة، 
الفتًة إلى أهمية المبادرات والبرامج 
الت��ي تعم��ل عليها  والمش��روعات 
جمعية األطباء لخدمة القطاع الطبي 

وتطويره في مملكة البحرين.
كم��ا أعرب��ت وزي��رة الصح��ة ع��ن 

البحرينية  األطباء  تمنياتها لجمعية 
ولكافة القائمين عليها كل التوفيق 

والنجاح.
 م��ن جانب��ه، أك��د رئي��س جمعية 
األطب��اء البحريني��ة الدكت��ور عام��ر 
ال��درازي دور وزارة الصح��ة الداع��م 
والمس��اند للجمعي��ة ف��ي مختل��ف 

لوزيرة  ومق��درًا  ش��اكرًا  المج��االت، 
الصح��ة حس��ن االس��تقبال والدعم 

المتواصل.
وثّمن الجه��ود المثمرة تجاه تعزيز 
والتنس��يق  والتكام��ل  التع��اون 
المش��ترك بي��ن ال��وزارة وجمعي��ة 

األطباء البحرينية.

 جليلة السيد: تعزيز تقدم القطاع
الصحي من خالل منظومة صحية متكاملة

استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد المنسق المقيم ألنشطة األمم 
المتحدة في البحرين خالد المقود، وذلك لبحث مس��تجدات مجاالت التعاون 

بين الجانبين.
وأكدت الس��يد ح��رص وزارة الصحة على دعم الش��راكات م��ع منظمة األمم 

المتحدة ووكاالتها المتخصصة المختلفة بما يحقق األهداف المشتركة.
واس��تعرضت وزيرة الصحة جهود البحرين ف��ي تعزيز تقدم القطاع الصحي 
من خالل منظومة صحية متكاملة، في إطار مشروع الضمان الصحي ومشروع 

التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات الحكومية.
 وم��ن جانبه، أعرب المنس��ق المقيم ألنش��طة األمم المتح��دة في البحرين 
عن ش��كره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة على ُحسن استقبالها واهتمامها 
بدعم التع��اون المثمر مع األمم المتحدة في المج��االت الصحية بما يحقق 

المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
حض��ر اللق��اء، الوكيل المس��اعد للصحة العام��ة الدكتورة مري��م الهاجري 

وممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين الدكتورة تسنيم عطاطرة.

 جليلة السيد: تنسيق 
الجهود الحكومية واألهلية 

لتنمية الوعي الصحي

أّك��دت وزيرة الصح��ة الدكتورة جليلة الس��يد أهمية مواصلة 
التنس��يق بين الجه��ود الحكومية واألهلية ف��ي تنمية الوعي 
الصحي بالمجتمع وتحس��ين نوعية وجودة الخدمات والرعاية 
الصحية المقدمة للجميع، الفتًة إلى الدور البارز الذي تضطلع 
به الجمعيات في تعزيز حقوق مختلف فئات المجتمع الس��ّيما 

الحق في الحصول على الصحة.
جاء ذل��ك خ��الل اس��تقبالها رئي��س مجل��س إدارة الجمعية 
البحرينية لمرض التصلب المتعدد الدكتورة نهلة عبدالرحمن 
أبوالفت��ح، وع��ددًا من أعض��اء مجل��س إدارة الجمعية، وذلك 
للتباحث في الخدمات الصحية المتنّوعة التي توّفرها مختلف 

مرافق وزارة الصحة لمرضى التصلب المتعدد.
وثّمنت الس��يد جهود الجمعي��ة البحريني��ة لمرضى التصلب 
المتع��دد في خدمة ومتابعة ودعم المرضى، منّوهة بأهمية 
االس��تمرار ف��ي تنظي��م الفعالي��ات التوعوي��ة والتثقيفي��ة 
واللق��اءات بين المرضى والمتخصصين، مما يس��هم في رفع 
ال��روح المعنوية وب��ث الطاق��ة اإليجابية ل��دى المرضى من 
خ��الل إتاحة الفرص��ة له��م باالندماج مع بعضه��م البعض 
واالطالع على التجارب الشخصية واالستفادة منها، باإلضافة 
إل��ى تفاعلهم المباش��ر م��ع األطب��اء المختصي��ن وطرحهم 
ومناقشتهم لجميع ما لديهم من استفسارات في جّو تحفيزي، 
وذلك بما يس��هم أيضًا في رفع الوع��ي العام بأمراض الجهاز 
العصب��ي المختلفة. م��ن جانبها، أش��ادت رئي��س الجمعية 
البحريني��ة لمرضى التصل��ب المتعدد، بجه��ود وزارة الصحة 
التي تولي كّل االهتم��ام والرعاية والمتابعة الصحية لجميع 
أف��راد المجتمع من مواطنين ومقيمي��ن، ومن بينهم مرضى 

التصلب المتعدد.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/15/watan-20220815.pdf?1660541910
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/1020679
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/15/watan-20220815.pdf?1660541910
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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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الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

تلقـــت الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضـــاء دعوة من منظمـــة التعاون 
االقتصـــادي والتنميـــة للمشـــاركة فـــي منتداهـــا الخـــاص “المنـــاخ 
والصحـــة”، ومثـــل الهيئة في المشـــاركة رئيســـها التنفيذي محمد 

العسيري.
وقـــال العســـيري “ُيعتبـــر تغيـــر المناخ أكبـــر تهديد صحـــي يواجه 
البشـــرية، وقـــد ناقش المنتـــدى حزمة من األطروحـــات للتخفيف 
مـــن المخاطـــر الصحيـــة المرتبطـــة بتغيـــر المنـــاخ، وبحـــث ســـبل 
إيجـــاد حلـــول طويلة األجل للتحديات المســـتقبلية. لقد كشـــفت 
جائحـــة كوفيد 19 عن مـــدى أهمية الصحة في عمـــل مجتمعاتنا 

واقتصاداتنا، باإلضافة إلى رفاهيتنا الشخصية وحياتنا اليومية. 
حاليا تعمل مجموعة العشـــرين والعديد من المنظمات الحكومية 
والتجاريـــة ومنظمـــات المجتمع المدني بجد للتأكد من اســـتعداد 
البشـــرية بشـــكل أفضل لمواجهة )الوباء القادم(. األمل هو أنه من 
خالل االســـتثمار في االستعداد المبكر وبشـــكل أفضل، يمكن إما 
منـــع األزمـــة الصحيـــة العالميـــة التاليـــة أو احتواؤها بشـــكل أكثر 
فعاليـــة. بـــال شـــك مـــن الضـــروري أن نركـــز على مـــا يتعيـــن علينا 
القيام به اآلن، حيث يميل العالم إلى التحرك بسرعة، مع احتالل 

األزمات الجديدة مركز الصدارة في كافة مناحي الحياة”.
وأضـــاف العســـيري “لالرتقـــاء إلـــى مســـتوى التحديـــات البيئيـــة 

والصحيـــة العالمية، من األهمية بمكان االعتراف بكيفية تقاطعها 
بعضهـــا ببعـــض والتوقف عن التعامل معهـــا كل بمعزل عن اآلخر. 
لقد ســـلط كوفيد 19 التركيز على الصلة بين تغير المناخ وفقدان 
التنـــوع البيولوجي وظهور األمراض حيوانية المنشـــأ - األمراض 
التـــي تنتقل بين الحيوانات والبشـــر - لذلك يجـــب أن يكون أحد 
المجاالت االســـتراتيجية الرئيســـة في المناقشة بشأن االستعداد 
بشـــكل أفضل للمســـتقبل هو التأثير الواســـع النطاق لتغير المناخ 
على صحتنا. قبل الوباء الحالي، خلصت لجان الخبراء الدوليين 
بالفعـــل إلـــى أن تغير المنـــاخ يمثل أهـــم تهديد للصحـــة العالمية، 
ولكـــن مـــا يـــزال هناك نقـــص في فهـــم الروابـــط بين تغيـــر المناخ 

والصحة، سواء بين عامة الناس أو بعض صناع القرار”.
واختتـــم العســـيري تصريحـــه “أكـــد المنتـــدى أهمية التوســـع في 
االســـتثمار فـــي التقنيـــات الحديثـــة ومـــن ذلك حســـن اســـتغالل 
تقنيـــات الفضـــاء وعلومـــه فـــي مراقبـــة التغيـــر المناخـــي لتزويد 
الجهـــات المعنيـــة بشـــكل مســـتمر وبدقة عاليـــة بأبـــرز المتغيرات 
ليتم دراســـتها وتحديـــد صلتها بالتأثيرات على صحة البشـــر من 
خالل إجراء التحاليـــل والبحوث الالزمة لتأكيد الصالت وتوفير 
المعلومـــات لصناع القرار لضمان التحرك المبكر وفهم المســـببات 
بشـــكل أفضل لحماية المجتمع الدولي من كوارث صحية مماثلة 

أو أشد فتكا من الجائحة الحالية”.

تغير المناخ أكبر التهديدات... رئيس “علوم الفضاء”:

علــى البشــريــة االستعــداد لمــواجهــة “الــوبــاء القـــادم”
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمـــس فـــي قصـــر الصخيـــر، ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

بحضور عدد من كبار المسؤولين.
 وخـــالل اللقـــاء جـــرى اســـتعراض عـــدد 
المتصلـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات  مـــن 
بالشـــأن المحلـــي، وفـــي مقدمتهـــا تعزيز 
المنجـــزات التـــي تحققـــت للوطـــن وفق 
والنهضـــة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
الحضارية التي تشـــهدها البالد بما يعود 
علـــى الوطـــن والمواطن بالخيـــر والنماء 

واالزدهار.
 وأعرب جاللة الملك المعظم عن شـــكره 
لصاحـــب  الحثيثـــة  للجهـــود  وتقديـــره 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء وســـعي ســـموه الدؤوب لتطوير 
عمـــل المؤسســـات واألجهـــزة الحكومية 
وتنميـــة مختلـــف القطاعات لالســـتمرار 
المكتســـبات  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق  فـــي 

الوطنية.
 كمـــا أثنى جاللته على الجهـــود المثمرة 
والمؤسســـات  الـــوزارات  بذلتهـــا  التـــي 
المعنيـــة ومجلـــس األوقـــاف الجعفريـــة 
والقائمـــون علـــى المآتم إلنجاح موســـم 

عاشوراء، مؤكدا أن ذلك يعكس النسيج 
المجتمعـــي المتماســـك والترابط الوثيق 
والمحبة بين أهل البحرين جميعًا الذين 
تميزوا باحترامهم للتعددية التي عززت 
مـــن قـــوة ومكانـــة المملكة عبـــر تاريخها 

العريق.
 وأشـــاد جاللتـــه بما تحققـــه المملكة من 
استمرار للنجاحات الرياضية والشبابية 
والعديـــد مـــن اإلنجـــازات خـــالل األيـــام 
بطولتـــي  بتحقيـــق  الماضيـــة،  القليلـــة 

غـــرب آســـيا لكـــرة الطاولة التـــي أقيمت 
منافســـاتها بالمملكة األردنية الهاشـــمية، 
دورة  فـــي  متقدمـــة  مراكـــز  وإحرازهـــا 
السادســـة  اإلســـالمي  التضامـــن  ألعـــاب 
التركيـــة،  بالجمهوريـــة  حاليـــا  المقامـــة 

وذلك بفضـــل العطاء المثمر والمتواصل 
ألبنـــاء وبنات البحرين في كل المحافل، 
والتي تعكس تفوقهم وسعيهم المخلص 
إلعالء شـــأن الوطن ورفع رايته وتعزيز 

ريادته ومكانته.

المنامة - بنا

تعزيز المنجزات الوطنية وفق المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية
جهود حثيثة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء في تطوير العمل الحكومي... الملك المعظم:

نجــاح “عاشــوراء” يعكــس المحبـــة بيــن أهــل البحريــن واحترامهـــم للتعدديـــة

اإلنجازات الرياضية تعكس تفوق أبناء وبنات المملكة وسعيهم المخلص لرفع راية الوطن

االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن تعازي مملكـــة البحرين ومواســـاتها لحكومة جمهورية مصر العربية وشـــعبها 
الشـــقيق وأســـر وعائـــالت الضحايا جـــراء حادث حريق كنيســـة المنيـــرة بمحافظة الجيـــزة، مؤكدة تعاطف 
المملكـــة وتضامنهـــا مـــع جمهورية مصر العربية الشـــقيقة، قيادة وحكومة وشـــعًبا، في هـــذا المصاب األليم، 

وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

البحرين تعزي مصر

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقيتي تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة في محافظة الجيزة، الذي أسفر عن 
وقوع عدد من الوفيات واإلصابات. وأعرب جاللة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في البرقيتين عن خالص تعازيهما وصادق مواســـاتهما للرئيس المصري وللشـــعب المصري 
الشـــقيق وألســـر الضحايـــا، مؤكدين تضامن مملكـــة البحرين مع شـــقيقتها جمهورية مصـــر العربية في هذا 

الحادث األليم، راجيين ألهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
كمـــا بعـــث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء برقية تعزية مماثلة إلـــى أخيه رئيس 

مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة مصطفى مدبولي.

نتضامن مع مصر في حادث حريق كنيسة الجيزة
المنامة - بنا

بعث عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة برقيتي تهنئة إلى رئيسة جمهورية الهند دراوبادي مورمو، وذلك بمناسبة 
ذكرى اســـتقالل بالدها، وأعرب جاللته وســـموه في البرقية عـــن أطيب تهانيهما 
وتمنياتهما لها موفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهورية الهند الصديق مزيدا 

من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء برقية تهنئة 

مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

البحرين تهنئ الهند

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
رئيـــس  إلـــى  تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
ساســـو  دينـــس  الكونغـــو  جمهوريـــة 
العيـــد  ذكـــرى  بمناســـبة  انجويســـو، 

الوطنـــي لبـــالده، وأعـــرب جاللتـــه في 
البرقيـــة عـــن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته 
موفـــور  الكونغـــو  جمهوريـــة  لرئيـــس 
المناســـبة  بهـــذه  والســـعادة  الصحـــة 

الوطنية.

الملك المعظم يهنئ الكونغو

المنامة - بنا

بعـــث عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتي 
تهنئـــة إلـــى رئيـــس جمهوريـــة كوريـــا 
يـــوم  يـــون ســـيوك، بمناســـبة ذكـــرى 

التحرير لبالده.
وأعرب جاللته وســـموه في البرقيتين 
عن أطيب تهانيهما وتمنياته له موفور 
الصحـــة والســـعادة ولشـــعب جمهورية 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  الصديـــق  كوريـــا 
واالزدهـــار. كمـــا بعـــث صاحب الســـمو 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس 
وزراء جمهوريـــة كوريـــا الجنوبية هان 

داك سو.

البحرين تهنئ كوريا
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلـــس أمنـــاء كليـــة عبـــدهللا بـــن خالد 
للدراســـات اإلســـامية ماجـــد النعيمي، 
وفدًا من جامعـــة محمد بن زايد للعلوم 
اإلنســـانية، برئاســـة نائب مدير الجامعة 
والمديـــر التنفيذي للشـــؤون األكاديمية 
زيارتهـــم  بمناســـبة  الظاهـــري،  خليفـــة 
لمملكـــة البحريـــن، حيـــث أشـــاد الوزيـــر 
بالعاقـــات المتميـــزة التـــي تربـــط بيـــن 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة في جميع المجاالت.
وأعـــرب الوزيـــر عـــن تقديره للمســـتوى 

التعليمي المتميز لجامعة محمد بن زايد 
للعلوم اإلنســـانية، وما تقدمه من برامج 
أكاديميـــة متطـــورة، وتـــم خـــال اللقاء 
بحث آفـــاق التعاون بين هـــذه الجامعة 
للدراســـات  خالـــد  بـــن  عبـــدهللا  وكليـــة 
اإلســـامية، كما أطلع الوزير الوفد على 
عدد مـــن المشـــروعات التطويرية التي 

تعمل الوزارة على تنفيذها. 
هـــذا، وســـلم الوزيـــر رئيس الوفـــد درعًا 
تذكاريًا يمثل مدرســـة الهداية الخليفية 
مملكـــة  فـــي  نظاميـــة  مدرســـة  أول 

البحرين.

النعيمي يشيد بمستوى “محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية”

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

اســـتقبل وزير التنميـــة االجتماعية 
أســـامة العصفور، في مكتبه، ســـفير 
لـــدى  الجنوبيـــة  كوريـــا  جمهوريـــة 
مملكـــة البحرين هاي كوان تشـــونغ، 
لبحـــث العاقـــات المشـــتركة التـــي 
الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  تجمـــع 

وفرص تطويرها وتنميتها.
ورحـــب العصفور بالســـفير الكوري، 
مشـــيدا بالعاقات الثنائية الوطيدة 
التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن 

الجنوبيـــة  كوريـــا  وجمهوريـــة 
الصديقـــة، إذ تـــم اســـتعراض جهود 
مملكة البحرين فـــي تعزيز الحماية 
واألمن االجتماعي عبر تنفيذ العديد 
من المشـــروعات التنموية بالشراكة 
المجتمعية مع القطاعات الحكومية 
إلـــى  داعيـــًا  واألهليـــة،  والخاصـــة 
تعزيـــز التعـــاون القائم واالســـتفادة 
المتبادلـــة من التجـــارب الرائدة في 

مجال التنمية االجتماعية.

تبادل التعاون مع كوريا في التنمية االجتماعية

مجلس التعليم العالي

لمجلـــس  العـــام  األميـــن  اســـتقبلت 
التعليم العالـــي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا، فاطمـــة ناصر، 
التي أهدت األمين العام نســـخة من 
رسالة الدكتوراه بعنوان “المقومات 
لتنميـــة  واالجتماعيـــة  الطبيعيـــة 
السياحة البيئية المستدامة بمملكة 
البحريـــن: دراســـة باســـتخدام نظم 

المعلومات الجغرافية”.
األميـــن  تقدمـــت  اللقـــاء  وخـــال   
العـــام بالتهنئة لفاطمـــة لنيلها درجة 
فخرهـــا  عـــن  معربـــة  الدكتـــوراه، 
واعتزازها بجهـــود الكوادر الوطنية 
الشـــابة في رفع مؤهاتهـــم العلمية 
والحصـــول علـــى الشـــهادات العليا، 
مجـــال  فـــي  البـــارزة  وإســـهاماتهم 
البحـــث العلمي، متمنية لها التوفيق 

في حياتها العلمية والمهنية.

رنا بنت عيسى: نعتز بجهود الشباب في رفع مؤهالتهم

ثت 30 منـــزاًل “30 فــرحـــــــــة” أثَّ
السيد: دور كبير للمبادرة في ســــد احتياجـــات أسر المؤسســــــة

للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  اســـتقبل 
الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية مصطفى 
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  الســـيد، 
للشؤون الحكومية في شركة إس تي 
ســـي الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 

وفريق عمله.
وتـــم عرض نتائـــج مبـــادرة 30 فرحة 
التي أطلقتها شركة اس تي سي قبيل 
عيد األضحـــى المبـــارك، والتي قامت 
فيهـــا بتأثيـــث جزئـــي ألكثـــر مـــن 30 
منزالً من منازل األســـر المنتســـبة إلى 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية. 
وخال اللقاء رحب الســـيد بالحضور 
وقـــدم لهم نبذة عن تاريخ المؤسســـة 
وعـــدد األيتـــام واألرامـــل المكفوليـــن 
مـــن جالـــة الملـــك المعظـــم والفئـــات 
المستفيدة من عمل المؤسسة وأنواع 
الرعايـــة التـــي تقـــدم لهـــم في ســـبيل 

المساهمة في تربية األبناء واالرتقاء 
واالجتماعيـــة  العلميـــة  بمســـتوياتهم 
والمشـــروعات التنموية التـــي تنفذها 
المجـــاالت  شـــتى  فـــي  المؤسســـة 
الرعائية والمساعدات الخارجية التي 
الشـــقيقة  للـــدول  المؤسســـة  قدمتهـــا 
والصديقـــة بتوجيـــه من عاهـــل الباد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفة الرئيس الفخري 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
وبقيـــادة ممثل جالة الملـــك لألعمال 
ســـمو  الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وصـــرح الشـــيخ زيـــاد آل خليفـــة عـــن 
المبادرة قائا “نود أن نعبر عن شكرنا 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 

على منـــح الفرص للتعاون مع القطاع 
الخاص والعام من أجل تمكين األســـر 
بحرينـــي  مجتمـــع  وبنـــاء  البحرينيـــة 
مســـتدام وآمن. نحن سعيدون للعمل 
يـــدًا بيـــد مـــع المؤسســـة والحكومـــة 
الرشيدة لبناء ودعم المجتمع المحلي 
نشـــكر  أن  ونـــود  المحتاجـــة  واألســـر 

المؤسسة على الدعم المستمر”.
كما أشـــاد الســـيد بالمبادرة اإلنســـانية 
المهمة التـــي أطلقتها الشـــركة، والتي 
لها دور كبير في ســـد احتياجات عدد 
مـــن أســـر المؤسســـة، مؤكـــدًا أهميـــة 
بيـــن الطرفيـــن فـــي ســـبيل  التعـــاون 
ألبنـــاء  األقصـــوى  الفائـــدة  تحقيـــق 
المجتمـــع البحرينـــي الكريـــم، مشـــيرًا 
إلى ضرورة التزام مختلف الشـــركات 
والمؤسسات بالمســـؤولية المجتمعبة 
لنفـــع أبناء المجتمع وتأديـــة واجباتها 

تجاه هذا الوطن المعطاء.

المنامة - الملكية لألعمال اإلنسانية

مصطفى السيد يستقبل الشيخ زياد آل خليفة 

مشروعـــات لتطويــــر القطــــــاع الطبـــــي
دور مهم لـ“األطباء” في تطوير القطاع... وزيرة الصحة:

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد 
جواد حســـن، وفـــدًا من جمعيـــة األطباء 

البحرينية برئاسة عامر الدرازي.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، أشـــادت الوزيـــرة 
بـــدور الجمعيـــة كشـــريك فاعل للـــوزارة، 
مثنيـــًة على دورهـــا المهم في دعم جهود 
االرتقـــاء بجودة وكفـــاءة الخدمات التي 
يقدمها القطاع الصحي بمملكة البحرين.

وأكدت حـــرص وزارة الصحـــة على دعم 
الجمعيـــة وتمكينهـــا مـــن خدمـــة الطبيب 

البحريني والنهوض به على المســـتويات 
كافة، وتعزيز مكانته في تقديم الخدمات 
الصحية والطبيـــة للمواطنين والمقيمين 

في المملكة، الفتًة إلـــى أهمية المبادرات 
والبرامج والمشروعات التي تعمل عليها 
جمعيـــة األطبـــاء لخدمـــة القطـــاع الطبي 

وتطويره في مملكة البحرين.
كمـــا أعربت وزيـــرة الصحة عـــن تمنياتها 
ولـــكل  البحرينيـــة  األطبـــاء  لجمعيـــة 

القائمين عليها كل التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد الدرازي دور وزارة الصحة 
الداعـــم والمســـاند للجمعية فـــي مختلف 
المجاالت، شـــاكرًا ومقدرًا لوزيرة الصحة 
المتواصـــل،  والدعـــم  االســـتقبال  حســـن 
مثنًيـــا علـــى الجهود المثمـــرة تجاه تعزيز 
التعـــاون والتكامل والتنســـيق المشـــترك 

بين الوزارة وجمعية األطباء.

المنامة - وزارة الصحة

االثنين 15 أغسطس 2022 - 17 محرم 1444 - العدد 5053

إنتاج 20 ألف شتلة في حاضنات هورة عالي
تدريب الكوادر الوطنية إلدماجهم في الزراعة... المبارك:

قـــال وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
وائـــل المبـــارك إن الـــوزارة تعمـــل على 
زيـــادة اإلنتـــاج فـــي كل مـــن مشـــاتل 
ومركـــز  بالبديـــع  الزراعـــة  شـــؤون 
الحضانـــات الزراعيـــة في هـــورة عالي 
من أجل مواصلة الجهود لزيادة نسبة 

التشجير في المملكة. 
منظومـــة  أعـــدت  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
التشـــجير  أعمـــال  لزيـــادة  متكاملـــة 
والمزروعـــات في الحدائق والشـــوارع 
والتقاطعـــات،  العامـــة  والمياديـــن 
المزروعـــات  تكثيـــف  الـــى  باإلضافـــة 
بجميع المناطق، مشيرا إلى أن تكثيف 
يســـير  والتخضيـــر  التشـــجير  أعمـــال 
وفق استراتيجية متكاملة لدى وزارة 

شؤون البلديات والزراعة.
وأوضـــح المبارك أن مركـــز الحاضنات 
بإنتـــاج  قـــام  عالـــي  بهـــورة  الزراعيـــة 
20 ألـــف شـــتلة في اثنين مـــن البيوت 

المحمية في الهورة.
جـــاء ذلـــك خـــال زيـــارة تفقديـــة قام 
بها إلى المشـــتل بهـــورة عالي بحضور 
وكيل الوزارة للثـــروة الحيوانية خالد 

لشـــؤون  المســـاعد  والوكيـــل  أحمـــد 
الزراعة عبدالعزيز محمد ومدير إدارة 
الثروة النباتية حســـين الليث والطيب 

عباس.
وأضـــاف “نعمـــل علـــى أن يكـــون مركز 
لتنفيـــذ  مركـــزا  الزراعيـــة  الحاضنـــات 
التجارب الزراعية في مملكة البحرين 
عـــاوة علـــى تهيئتـــه ليكـــون محطـــة 
لتدريب الكفاءات المحلية في القطاع 

الزراعي ورواد األعمال الزراعيين”.
وعلـــى صعيـــد تعظيـــم االســـتفادة من 
بيـــن  التدريـــب،  مجـــال  فـــي  المركـــز 
ضمـــن  وضعـــت  الـــوزارة  أن  المبـــارك 

الخبـــرات  توظيـــف  اســـتراتيجيتها 
المتراكمـــة لديها بفضل وجـــود المركز 
بمجـــاالت  تدريبيـــة  برامـــج  إلطـــاق 
وإكثـــار  تربـــة،  دون  مـــن  الزراعـــة 
األشـــجار المثمرة والزينة والعناية بها، 
ووقاية النبات، والممارســـات الزراعية 
الحديثـــة، وأســـاليب الـــري الحديثـــة، 
وذلـــك لتدريـــب الكـــوادر الوطنية في 
ســـعيًا  الحديثـــة  الزراعـــة  مجـــاالت 
إلدماجهم في هذا القطاع الذي يشكل 
التنميـــة  أهميـــة كبيـــرة علـــى صعيـــد 

الزراعية المستدامة في المملكة.
وشـــدد علـــى أن المركـــز يأتـــي ترجمة 

الســـمو  صاحبـــة  وتوجيهـــات  لرؤيـــة 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
آل خليفـــة قرينة عاهـــل الباد المعظم 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة رئيسة 
المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية 
تقـــوم  إذ  الزراعـــي،  القطـــاع  لتنميـــة 
الوكالـــة علـــى تطويـــر المركـــز بأحدث 

التقنيات الزراعية الحديثة.
وضمـــن  الزراعـــة  شـــؤون  أن  وبيـــن 
بالقطـــاع  للنهـــوض  اســـتراتيجيتها 
الزراعي تعمل في الوقت الحالي على 
تحديـــد أفضـــل الممارســـات لوســـائل 
المحاصيـــل  مـــن  المحلـــي  اإلنتـــاج 
الزراعيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع الظـــروف 

المناخية، ورفع اإلنتاج المحلي.
الحاضنـــات  مركـــز  أن  إلـــى  يشـــار 
الزراعيـــة هو مركـــز تدريبي نموذجي 
يتبنـــى األســـاليب الزراعيـــة الحديثة 
لزراعـــة األشـــجار، والتـــي تزيـــد مـــن 
جودة وكمية إنتاج المزروعات، حيث 
إن المركـــز ينتـــج حاليـــا 10 أصنـــاف 
مختلفـــة مـــن الشـــتات مـــن إجمالـــي 
17 صنفـــا اعتمدتهـــا خطـــة التشـــجير 

الوطنية.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - وزارة األشغال

أكدت وزارة األشـــغال أنها تولي اهتماما كبيرا 
بالكوادر الوطنية الشابة باعتبارها ثروة يجب 
االســـتثمار بها، مشـــيرا إلى أن الـــوزارة وضمن 
توجهـــات الحكومـــة فـــي االهتمـــام بالعنصـــر 
جميـــع  تهيئـــة  علـــى  بالعمـــل  تقـــوم  الوطنـــي 
الظـــروف لجعل المواطن هو الخيار األول في 

العمل ضمن كوادر الوزارة.
اهتمامـــا  تولـــي  الـــوزارة  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
كبيـــرا بتنميـــة العنصـــر البشـــري، حيـــث تعمل 
علـــى تكثيف التعـــاون مع الجامعـــات لتدريب 
الطلبـــة فـــي مختلـــف التخصصـــات خصوصـــا 
التخصصات الهندســـية التي تحتاجها الوزارة 
وذلـــك إلعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية، 
وبما يحقق االستفادة الكاملة والمشتركة بين 
الـــوزارة والجامعـــات لتخريـــج كـــوادر مؤهلـــة 

تســـتطيع إثـــراء ســـوق العمـــل فـــي مختلـــف 
القطاعات والتخصصات.

وأشارت إلى أن البرامج التدريبية للطلبة تمثل 
جزءا أساســـيا مـــن اســـتراتيجية المســـؤولية 
المجتمعيـــة لـــدى الـــوزارة، والتـــي تســـعى من 
خالها إلى إعداد كوادر شبابية وطنية مؤهلة 
تتمتـــع بالمهـــارات والخبـــرات العمليـــة تمهيدا 

لتوليهم مســـؤوليات ومهام مســـتقباً، والعمل 
على إطاعهم على آخر المســـتجدات لمواكبة 

التطور ومجابهة التحديات والمتغيرات.
وأكدت أهمية تأهيل الكوادر الوطنية الشـــابة 
التي تمثل المســـتقبل لتولي مختلف الوظائف 
فـــي مختلف التخصصات، مشـــيرا إلى حرص 
والمبـــادرات  البرامـــج  تنفيـــذ  علـــى  الـــوزارة 

الرامية إلـــى تطوير الكوادر البشـــرية المؤهلة 
وتوجيهها لتلبية احتياجات سوق العمل.

توجهـــات  وضمـــن  الـــوزارة  أنهـــا  وأوضحـــت 
الحكومـــة، تولي التدريـــب أهمية كبرى، حيث 
يســـهم ذلك في إعداد الكفـــاءات القادرة على 
العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة 
للبنـــاء والتطويـــر فـــي مختلـــف مواقـــع العمل 

والمجـــاالت. وأشـــارت وزارة األشـــغال إلى أن 
الـــوزارة وضمـــن دورهـــا الوطنـــي والمجتمعي 
اســـتقبلت نحـــو 129 طالبا متدربـــا من جامعة 
الفتـــرة  فـــي  األخـــرى  والجامعـــات  البحريـــن 
الممتـــدة من ســـبتمبر 2021 وحتى أغســـطس 
2022 علـــى مـــدى 3 فصـــول دراســـية، وذلـــك 
ضمـــن الســـاعات المعتمـــدة لمتطلبـــات تخرج 
الطالـــب فـــي مختلـــف تخصصـــات الهندســـة 
المدنيـــة والمعمارية والميكانيكية والكهربائية 
والكيمائيـــة، وتخصصات المحاســـبة والقانون 
فـــي  تدريبهـــم  يتـــم  حيـــث  االعمـــال،  وإدارة 
المشـــروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها 
والصـــرف  )الطـــرق  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
الصحي والمباني(، ما يعطي المتدرب الفرصة 
لمعايشـــة العمـــل الميدانـــي الهندســـي بشـــكل 
واقعـــي بما يســـهم في تأهيل المتـــدرب للعمل 

ودخول السلك العملي باحترافية.

استقبلت نحو 129 طالباً متدرباً منذ سبتمبر2021... “األشغال”:

تكثيف التعاون مع الجامعات لتأهيل الكوادر الوطنية

جانب من استقبال عدد من المتدربين )أرشيفية( 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/505315024704.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/2022/5053/bahrain/771136.html
https://albiladpress.com/news/2022/5053/bahrain/771058.html


العدد:  5053
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

حسابات كسرت أواني السنع.. ومتابعون عقولهم في إجازة
يبـــدو أن عقـــول الكثير من الناس فـــي إجازة طويلـــة، ونعني بهؤالء 
الذيـــن غلبـــت عليهـــم األميـــة والذيـــن يتهافتـــون كالذبـــاب لمتابعـــة 
حســـابات مهرجي وســـائل التواصل االجتماعي، ونوافذهم وأبوابهم 
مفتوحـــة علـــى مصراعيهـــا للغبـــاء واالنحطاط والتنقل وســـط لهيب 

الثرثرة والمحتوى الهابط.
الصديـــق العزيـــز عيســـى الحمـــادي نشـــر كلمـــة معبـــرة فـــي حســـابه 
باإلنســـتغرام قال فيها: “كمية التفاهة والنزق والسماجة واالنحطاط 
أصبحـــت ال تطـــاق فـــي كل المنصات، ومن أهم األســـباب اســـتجداء 
الشـــهرة أو المـــال، حتـــى إن كان الثمـــن أغلـــى مـــا يملك اإلنســـان من 
احترام لذاته وحفظ سمعة ورزانة ووقار نفسه وأسرته ومجتمعه”.

المهرجون هؤالء، وحسب ما هو واضح، ملتزمون بكل دقة بالطريق 
المرســـوم من أجـــل الهدف الكبيـــر، لكنهم ال يعملـــون إال وفق مراحل 
متناســـقة.. إنهـــا المحطات التـــي ال يعلن عنها إال عنـــد وصول القطار 
إليهـــا، لكـــن القطار ســـائر نحو الهـــدف النهائي، وأهم أســـرار نجاحهم 
الزائـــف إخفـــاء الهـــدف األخير بدخـــان إعالمي كثيف مـــع حجبه عن 

العيـــون فـــي مرحلة معينة علـــى أن ال يتأثر الهدف الكبير بأي شـــكل 
من األشـــكال وهو الشـــهرة والمال على حســـاب كل شيء.. كل شيء 

يتخيله اإلنسان.
االنحالل الخلقي في هذه الحســـابات وكســـر أواني الســـنع وصل إلى 
ذروتـــه، ومعظمها تســـاهم في االنحـــراف، وتلبس الكعـــب العالي في 
التشـــجيع على المخاطر، والجميع يعرف الوجوه وما تبثه من سموم 
وأفـــكار منحرفة، وكل واحد منهم يريد أن يطلق عليه نجم الشـــباك، 

وهذا اللقب يترجم إلى قيمة مادية تؤهل صاحبها لعقد الصفقات.
الرقابة في اإلعالم تمثل جانبا مهما لحماية األسرة، خصوصا الشباب 
واألطفـــال من االنحراف، لهذا البد مـــن الرقابة على أولئك المهرجين 
والتصـــدي لكل ما ينشـــر ويعرض وال يتفق مـــع تقاليدنا االجتماعية. 
الشـــرطة البنغالية قبضت على شـــخص يدعى “هيـــرو الوم” وأجبرته 
على توقيع إقرار رسمي بعدم الغناء نهائيا بسبب قبح ورداءة صوته 
“النشـــاز”، وما بالنا بشخصيات مشـــهورة تفسد األخالق وتغتسل من 

رائحة االنهيار المشوهة في منصات التواصل االجتماعي.
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أهمية اتخاذ القرار المناسب في حياتك
نمـــر بالعديد من المتغيـــرات والظروف والمواقـــف الحياتية التي 
تســـتدعي منـــا اتخاذ قرار مناســـب تجـــاه أمر ما، ســـواء كان هذا 
القـــرار على المســـتوى الشـــخصي أو الحيـــاة العملية، فـــي النهاية 
يجـــب أن يكـــون هذا القـــرار الذي نـــود اتخاذه في هـــذه المرحلة 

مناسبًا كي ال نندم عليه فيما بعد.
بعض الناس يكونون بارعين في حســـم ذلك، ونادرًا ما يخطئون 
فـــي اتخـــاذ قراراتهـــم المهمة فـــي حياتهم، والبعض اآلخر يشـــعر 
بالخـــوف والذعـــر والتـــردد وعـــدم القدرة علـــى اتخاذ قـــرار بهذه 
السرعة، نتيجة دخولهم في جو من الحيرة والتخبط وعدم الثقة 
الكافيـــة، لذلك الكثير منـــا بحاجة إلى المزيد من الوقت والتفكير 
والعديـــد مـــن اآلراء والمراجعة التي تجعل من قراره في االتجاه 

المناسب والصحيح.
ولكي نتمكن من مســـاعدة أنفســـنا في اتخاذ القرار المناسب في 
حياتنا وبشـــكل منطقي وعملي، أود أن أذكر بعض النقاط المهمة 
في هذا الشـــأن، متمنيا أن يســـتفيد منها القـــارئ في اتخاذ قراره 
بشـــكل عـــام. أولى النقـــاط المهمـــة معرفـــة أهميـــة قراراتك على 
المستوى الشخصي، ومعرفة الجانب السلبي المتوقع لهذا القرار، 
فعندمـــا يكـــون القـــرار في مســـتوى منخفـــض مـــن التفكير يجب 
عليك أن تأخذ وقًتا قليالً للقرار، بينما يجب عليك أن تأخذ وقتًا 
أكثـــر فـــي حال كانت نتيجـــة هذا القرار لهـــا وزن وحجم أكبر في 
حياتـــك. حاول أن تجمع المزيد مـــن المعلومات الكافية والوافية 
عن موضوع المشـــكلة قبل اتخاذ القرار، كي تســـتطيع أن تتعرف 
علـــى الخيـــارات المطروحـــة أمامك فـــي الموضوع نفســـه لتتخذ 
القـــرار المناســـب لـــه، وبهذا الشـــكل يصبـــح اتخاذك القرار أســـهل 

وأسرع لوجود خيارات مدروسة.
ركـــز علـــى الهـــدف الرئيســـي المرتبـــط بأولوياتك فـــي الحياة كي 
تتمكـــن من تحقيق االســـتقرار النفســـي، كما يجـــب عليك التركيز 
على االحتماالت المتوقعة وعواملها وأهميتها في مرحلة التفكير. 
الثقـــة بالنفس من العناصر المهمة في اتخاذ القرار، كما أن وجود 
األشخاص المقربين منك أمر ضروري للتشاور معهم ومشاركتهم 
فـــي التفكير ألخذ القرار المناســـب، وأيضـــًا التفكير العملي وليس 
العاطفي أحد العناصر المهمة التخاذ القرار، ألنه في النهاية يحدد 

مساراتك الحياتية في االتجاه المناسب والصحيح.

د. خالد زايد

البحرين ستبقى واحة للحرية الدينية
الزمـــان واحـــة لألمـــن واألمـــان  مـــر  البحريـــن ســـتبقى علـــى 
والتعايـــش، وســـتظل المواطنـــة الرابـــط المتيـــن الـــذي يربطنا 
جميعا بهذه األرض الطيبة، مهما اختلفت مذاهبنا وتوجهاتنا.

فالبحرين وطن للمســـلمين، سنة وشـــيعة، ووطن لكل األديان، 
ونحن نفتخر بأن هذه األرض تتســـع لكل هؤالء والكل يشـــعر 

بدفئها والوالء واالنتماء لها.
هـــذه الصـــورة البديعة لمملكتنـــا العزيزة تزدهر وتســـتمد روح 
التســـامح واالنتمـــاء للوطـــن الواحـــد مـــن حكمة جاللـــة الملك 
المعظم حمد بن عيسى آل خليفة الذي استطاع بفضل رعايته 
الكريمـــة وحبه لهذه األرض أن يمـــر بهذه المملكة العزيزة على 
قلوبنا إلى بر األمان، وأن يتجاوز كل محاوالت شـــق الصفوف 
واإلضـــرار باللحمـــة الوطنيـــة التـــي هـــي أســـاس قـــوة وتقـــدم 

البحرين.
لقد ســـعدنا وأحسســـنا باألمان لهـــذه الرعاية الملكية الســـامية 
لذكرى عاشـــوراء وطقوســـها المختلفة، والتوجيهات الســـامية 
لكل الجهات المســـؤولة من أجل إنجاح هذه المناســـبة وتذليل 
كل العقبـــات، ومتابعة تنفيذ كل الترتيبـــات التي تضمن نجاح 
هـــذه المناســـبة الدينية بالشـــكل الـــذي يليق بالبحريـــن وملكها 

المعظم.
فهذه الرعاية الملكية تبث فينا جميعا روح التسامح واإلخاء، 
وتـــؤدي إلى تعميق الـــوالء واالنتماء للوطـــن، وتقدم البحرين 
للعالم كواحة لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر في عالم 
يعج بالطائفية والصراعات المذهبية التي تضر وال تنفع، والتي 

تتم تغذيتها واالستفادة منها من قبل قوى أجنبية معينة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

بعد أشـــهر قليلة ســـيتم تنظيم االنتخابات النيابية والبلدية، والتي تجرى 
فـــي البحريـــن كل أربع ســـنوات، ويتم انعقادها فـــي دورة 2022م في ظل 
استمرار تفشي فيروس كورونا وفًقا آلخر المستجدات الصحية الرسمية، 
فما تأثير كورونا على تنظيم االنتخابات في ظل معاودة انتشـــاره ثانية؟ 
ومـــا إجراءات الجهات المنظمة والصحية في ذلك؟ وهل ســـيتم تنظيمها 

افتراضًيا أم حضورًيا أم يتم تأجيلها؟
وأجـــرت أقطـــار عربيـــة وأجنبيـــة انتخاباتهـــا التشـــريعية والرئاســـية فـــي 
هـــذا العـــام وقبله وفق نظام صحـــي صارم، وبإجـــراءات احترازية لتفادي 
تداعيـــات الجائحـــة، واســـتحقاق 2022م االنتخابـــي هـــو أول اســـتحقاق 
تجريه البحرين في ظل جائحة كورونا، والبد أن تضع الجهات التنظيمية 
والصحيـــة نظاًمـــا صحًيـــا صارًما للوقاية أثنـــاء االقتـــراع االنتخابي وأيام 
الحمـــالت االنتخابيـــة، كلبس الكمامات والتباعد الجســـدي والقيام بقياس 
الحـــرارة وتعـــدد منافذ الدخول والخروج لقاعـــات االقتراع بيوم االقتراع 
وغيرهـــا، وذلـــك لتفادي أية تداعيـــات تؤدي لعرقلة االنتخابـــات أو التأثير 

عليها.
وتخوًفا من اإلصابة بفيروس كورونا قد يمتنع عدد من األفراد من الذهاب 
إلـــى قاعات االقتراع كمـــا حدث في بعض الـــدول، إال إذا أوجدت الجهات 
المعنيـــة حلـــواًل لذلك، وإذا ارتفع مؤشـــر اإلصابات فذلك ســـيؤدي لتأجيل 
االنتخابات، كما حدث في بعض البلدان األجنبية في 2020م، بينما أجرت 
دول أخرى االنتخابات في مواعيدها المقررة في 2020م بوجود كورونا.

لذلك بجانب حمالت المرشحين على الجهات المعنية واإلعالمية أن تقوم 
بحمـــالت توعية وإرشـــاد حول االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية الصحية 
والوقائيـــة أثنـــاء فتـــرة الدعايـــة االنتخابية ويـــوم االنتخابـــات، وال يمكن 

االستهتار بهذه اإلجراءات تحت ذريعة أن الوباء تحت السيطرة.
بجانب كورونا هناك أوبئة أخرى حلت علينا، وعلى المترشحين للمجلسين 
أن يعـــوا خطـــورة هـــذه األوبئة، وأن تكون لديهم لجـــان صحية مؤهلة من 
الكـــوادر الصحيـــة العاملـــة في هذا المجـــال لمتابعة الوضـــع الصحي أثناء 

الحمالت االنتخابية بدوائرهم حتى نهاية االقتراع.

عبدعلي الغسرة

تأثير كورونا واألوبئة على االنتخابات

بداية أود أن أشـــيد بالجهود المضنيـــة والحثيثة التي تبذلها الحكومة 
الرشـــيدة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، وذلـــك بإجـــراء الكثير مـــن التجديد فـــي الكوادر 
العاملـــة فـــي وزارات وهيئات الدولة ومؤسســـاتها المختلفة من خالل 
ضخ دماء جديدة شابة، وكان آخرها إعالن التشكيل الوزاري الجديد.
كلنـــا ثقـــة بأن يؤتي هذا التغيير الوزاري ثماره من خالل هذه التوليفة 
التـــي تمزج بين خبرة بعـــض الوزراء وطموح وحيوية الجيل الجديد، 
ونحن على يقين بأن هذا الخلط بين المدرستين يعتبر ظاهرة صحية 
بـــل رائعة نظًرا لوجـــود الخبرة والحكمة من جهـــة، واألفكار والمعرفة 

الحديثة والخالقة من جهة أخرى.
ولـــي فكـــرة متواضعة أطرحهـــا، وبالطبع قد ال تكون جديـــدة، إنما من 
بـــاب الحـــرص واالنتمـــاء والـــوالء لهـــذه األرض الطيبة التي تســـتحق 
أن نقـــف معهـــا ومع جهـــود الحكومة في رفع المســـتوى العـــام. الفكرة 
 ”Think Tank“ ببســـاطة أن تقوم الحكومة بتشـــكيل لجان استشـــارية
وفي مختلف القطاعات والتخصصات، ويرأسها الوزير المعني )حسب 
التخصص(، ويحق للوزير أن يدعو من يراه مناسًبا في وزارته، وتضم 
فـــي عضويتهـــا عـــددا مـــن المتخصصيـــن أصحـــاب الخبـــرات الطويلة 

والمؤهـــالت العليـــا، ويكونـــون خليطـــا مـــن العامليـــن والمتقاعديـــن، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال.. لجـــان خاصـــة بالهندســـة، والطـــب، والطاقـــة، 
ورجـــال األعمال والصناعة والتجـــارة، والتعليم، والرياضة والشـــباب، 
واإلعالم، والســـياحة والثقافة، واالتصاالت والمواصالت، وغيرها من 

التخصصات.
هذه اللجان ستســـهم جليا في دعم وإثراء وزارات الدولة بالكثير من 
Brain storm� “األفـــكار النيـــرة والخالقـــة من خـــالل العصف الذهنـــي 

ing” والتفكير خارج الصندوق “out of the Box” كما في علم اإلدارة، 
والشـــك أننـــا بأمس الحاجـــة إلى التفكيـــر في مبـــادرات خالقة تخدم 
اقتصادنا وتجد حلوال للكثير من المسائل والقضايا التي تمس مصالح 
الجميـــع، فالتشـــكيلة يجـــب أن تكـــون مزيجا مـــن موظفـــي الحكومة 
والقطـــاع الخـــاص، وذلك لخلـــق فريق عمـــل متجانس ومبـــدع، فهذه 
الخبرات المتراكمة التي يحملها هؤالء المتخصصون نتاج عمل دؤوب 

ومتواصل وممزوج بالعلم والمعرفة والخبرة العملية واإلدارية.
وأنـــا علـــى يقيـــن بأنهم رهن اإلشـــارة وفـــي أي موقع يطلـــب منهم لرد 
الجميـــل لهـــذا الوطن الغالي، وكلـــي أمل أن يلقى االقتـــراح المتواضع 

اهتمام أصحاب القرار لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
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