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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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راشـــــد بن  الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  اســتــقــبــل 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية أمس الفريق 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب 
والــدكــتــورة  األعــلــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
وزيــرة الصحة،  جليلة بنت السيد جواد حسن 
وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن 

رئيس األمن العام.
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء رحـــب وزيــــر الــداخــلــيــة 
بــرئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة ووزيـــــرة 

الصحة، مشيدا بالجهود المتميزة التي يقوم 
بها رئيس المجلس األعلى للصحة في تطوير 
بما  البحرين،  مملكة  في  الصحية  المنظومة 
يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، 
معربا عن اعتزازه بالجهود الوطنية المبذولة 
فـــي مــجــال تــقــديــم الــخــدمــات الــطــبــيــة لكافة 

المواطنين والمقيمين.
التعاون  مجاالت  بحث  اللقاء  خــال  وتــم 
الصحة  وزارة  اســتــمــرار  إطــــار  فـــي  والــتــنــســيــق 

على  المتكاملة  الصحية  الرعاية  تقديم  فــي 
مـــــدار الـــســـاعـــة وبـــأعـــلـــى مــســتــويــات الـــكـــفـــاءة، 
يضمن  بما  والتأهيل،  اإلصــاح  مراكز  لنزالء 
تطبيقا  وذلــــك  الــعــامــة،  وســامــتــهــم  صحتهم 
والئحته  والتأهيل  اإلصـــاح  مؤسسة  لقانون 

التنفيذية.
حــضــر الــلــقــاء الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــمــوارد 
لإلصاح  العامة  اإلدارة  عــام  ومدير  البشرية، 

والتأهيل.

وزير الداخلية ي�صتقبل رئي�س »الأعلى لل�صحة« ووزيرة ال�صحة

الخارجية،  وزيـــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
الجمهورية  سفير  أمـــادي  بــاوال  السيدة  أمــس،  الــــوزارة  بمقر  مكتبه  فــي 

اإليطالية لدى مملكة البحرين. 
وجـــرى خــال الــلــقــاء، اســتــعــراض عــاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون التي 
تعزيزها  وســبــل  اإليــطــالــيــة،  والــجــمــهــوريــة  البحرين  مملكة  بين  تجمع 
إضافة  المتبادلة،  للمصالح  خــدمــة  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  وتنميتها 

إلى القضايا محل االهتمام المشترك. 
كما استقبل وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، السيد آيتان نائي 
سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.وجرى خال اللقاء، استعراض 
وسبل  إسرائيل،  ودولــة  البحرين  مملكة  بين  القائمة  الثنائية  العاقات 
يخدم  أشمل بما  مستويات  إلــى  به  واالرتــقــاء  المشترك  التعاون  تعزيز 
المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى القضايا ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية ي�ص�تقبل ال�ص�فيرين الإيطالي والإ�ص�رائيلي

استقبل السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
والــشــؤون اإلسامية  الــعــدل  وزيـــر  الــمــعــاودة  بــن محمد  نـــواف  السيد 
لرفع  ــوزارة  والــ الجهاز  بين  التعاون  سبل  استعرضا  حيث  واألوقــــاف، 
كفاءة الموارد البشرية وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.

وأكد السيد أحمد بن زايد الزايد بأن جهاز الخدمة المدنية لن 
الجهات  مختلف  مــع  والتنسيق  التعاون  على  العمل  فــي  جــهــدًا  يألو 
الحكومية ورفدها بالكوادر البشرية الوطنية وتوفير الدعم المستمر 

لها بهدف التطوير وتحسين األداء المؤسسي. 
العدل  وزيـــر  الــمــعــاودة  بــن محمد  نـــواف  السيد  أشـــاد  مــن جانبه، 
المدنية  الخدمة  والشئون اإلسامية واألوقاف بحرص وتعاون جهاز 
لرفع كفاءة الموارد البشرية في الجهات الحكومية، معربًا عن شكره 
مــن جهود  بــه  يــقــومــون  مــا  على  ومنتسبيه  الــجــهــاز  لرئيس  وتــقــديــره 

حثيثة تصب في صالح العمل الحكومي. 

الثنائي تعاونهما  ي�صتعر�صان  و»العدل«  المدنية  الخدمة  جهاز 

الكهرباء  وزيـــر شـــؤون  إبــراهــيــم حــمــيــدان  بــن  يــاســر  الــســيــد  استقبل 
والماء السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى مملكة 
آفاق  توسعة  سبل  الفلسطيني  السفير  مع  الوزير  واستعرض  البحرين. 
التعاون المشترك في مختلف المجاالت التنموية التي لها األثر المهم 

في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
وزير  إلــى  والتقدير  بالشكر  الفلسطيني  السفير  تقدم  جانبه،  ومــن 
عاقات  بتطوير  واهتمامه  استقباله  حسن  على  والماء  الكهرباء  شؤون 

التعاون المختلفة بين البلدين.

وزي�����ر ال��ك��ه��رب��اء ي�����ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ف��ي��ر 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي ل�������دى ال��م��م��ل��ك��ة

اســـتـــقـــبـــلـــت رئـــيـــســـة جــامــعــة 
الــبــحــريــن الــدكــتــورة جــواهــر بنت 
ــن الـــمـــضـــحـــكـــي الـــوكـــيـــل  ــيــ ــاهــ شــ
الــــمــــســــاعــــد لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
واألداء في وزارة التربية والتعليم 
الدكتورة سناء سعيد الحداد ،في 
مــقــر الــجــامــعــة بــمــديــنــة عــيــســى، 
وهنأتها بمناسبة صدور المرسوم 
ــي بــتــعــيــيــنــهــا  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكــــي الـ ــلــ ــمــ الــ
فـــي مــنــصــبــهــا، مــتــمــنــيــة لــهــا دوام 

التوفيق والسداد. 
الـــمـــضـــحـــكـــي  د.  ــــت  ــرقـ ــ ــطـ ــ وتـ
خـــــــال الـــمـــقـــابـــلـــة إلـــــــى خــطــط 
سبيل  فــي  المستقبلية  الجامعة 
الشابة،  البحرينية  الــكــوادر  بناء 

عملية  فــي  لــانــخــراط  وتهيئتها 
الــــبــــنــــاء والــــتــــنــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وإعـــدادهـــا لــتــكــون قـــيـــادات واعـــدة 
تسهم في تقدم الوطن على كافة 
األصعدة، منوهة بالتعاون الوثيق 
الوطنية  الجامعة  بين  والتكامل 
ووزارة التربية والتعليم في جميع 

المجاالت المشتركة. 
ــدمــــت د.  ــقــ ــا، تــ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
الــــحــــداد إلـــــى رئـــيـــســـة الــجــامــعــة 
منوهة  االستقبال،  على  بالشكر 
ــتـــي تــؤديــهــا  بـــــــــاألدوار الــمــهــمــة الـ
جــامــعــة الــبــحــريــن مــنــذ أكــثــر من 
ــداد األجــيــال  ثــاثــة عــقــود فــي إعــ
ــًا  ــيـ ــعـ ــامـ ــًا جـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة تـ ــلـــمـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ

مــتــقــدمــًا، مــســتــذكــرة تــدرجــهــا في 
هيئة  عضو  ثــم  طالبة،  الجامعة 
ــا شــهــدتــه الــجــامــعــة  تــــدريــــس، ومــ

تتماشى  ــورات  تـــطـ مـــن  الــوطــنــيــة 
النظرية  العلوم  أحــدث  مع  دائمًا 

والتطبيقية. 

رئي�صة جامعة البحرين ت�صتقبل الوكيل الم�صاعد لال�صتراتيجيات بالتربية

احــتــفــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــات  ــدمـ لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـ
الــصــحــيــة بـــأبـــنـــاء الــمــوظــفــيــن 
المتخرجين من كافة المراحل 
الـــدراســـيـــة، حــيــث جـــرى تكريم 
الخريجين 11 مكرمًا من أبناء 
موظفي الهيئة و2 من موظفي 
الــهــيــئــة وهـــمـــا لــيــلــى الــشــمــان 
وسمية حسين بمناسبة نيلهما 
الشهادات األكاديمية العليا في 
الهيئة  أقــامــتــه  الــــذي  الــحــفــل 
بــدعــم مـــن شــركــة لــولــو هــايــبــر 

ماركت.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أعــربــت 
ــي  ــ ــذبـ ــ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة مـــــــريـــــــم عـ
التنفيذي  الرئيس  الجاهمة 
ــن دواعـــــــي ســـرورهـــا  لــلــهــيــئــة عــ
واعــــــــتــــــــزازهــــــــا بـــالـــخـــريـــجـــيـــن 
أعلى  نالوا  الذين  المتفوقين، 
والتفوق، شاكرة  التميز  درجات 
على  المتميزين  الطلبة  ذوي 
ألبنائهم  ومــســانــدتــهــم  دعــمــهــم 
إلى ان وصلوا إلى هذه المرتبة، 
الــتــفــوق  دوام  لـــهـــم  ومــتــمــنــيــة 
والــتــمــيــز فـــي شــتــى مــراحــلــهــم 

الدراسية والعملية.
وأكدت الدكتورة الجاهمة 
الــجــهــات  مـــن  تــعــد  الــهــيــئــة  أّن 
لاهتمام  والمشجعة  الــرائــدة 
بــمــوظــفــيــهــا وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
ــا، وإشــــــراك  ــ ــمـ ــ الــــــــازم لـــهـــم دائـ
عــــائــــاتــــهــــم فــــــي الـــفـــعـــالـــيـــات 
واألنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
باب  مــن  وذلــك  الهيئة  تقيمها 
وروح  االجتماعية  المسئولية 

العائلة الواحدة التي تتميز بها 
الهيئة مما ينعكس إيجابًا على 
مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة والــعــطــاء 

لدى كافة منتسبي الهيئة.
ــت  ــحــ ــهــــا أوضــ ــبــ ــانــ  مــــــن جــ
الــســيــدة إيــمــان عــبــداهلل رئيس 
الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــمــالــيــة 
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  أّن  بــالــهــيــئــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
الـــدوام  على  تــحــرص  الصحية 

ــة الــمــثــلــى  ــئـ ــيـ ــبـ عـــلـــى خـــلـــق الـ
الــعــديــد من  للعمل مــن خــال 
التي  االجــتــمــاعــيــة  الـــمـــبـــادرات 
تــعــزز مــن الــتــواصــل والــتــرابــط 
بــيــن مــنــتــســبــي الــهــيــئــة، لــذلــك 
ــإّن تــحــفــيــز أبــــنــــاء مــوظــفــي  ــ ــ فـ
الــهــيــئــة عـــلـــى الــتــمــيــز يـــنـــدرج 
اإليجابية  الـــروح  تعزيز  ضمن 
التي تتسم بها بيئة العمل في 

الهيئة.

في حفل برعاية الرئي�س التنفيذي

»المهن ال�صحية« تحتفي بالمتفوقين من اأبناء موظفيها و2 من منت�صبيها 

العامة  والــحــريــات  الحقوق  لجنة  عــقــدت 
الــدكــتــورة  بــرئــاســة  عــشــر،  الــخــامــس  اجتماعها 
أحمد  السيد  وعضوية  الصالح،  سعيد  فوزية 
صــبــاح الــســلــوم والـــدكـــتـــور بــــدر مــحــمــد عــــادل، 
ونــاقــشــت الــلــجــنــة خــــال االجـــتـــمـــاع مــقــتــرحــا 
تــقــديــم مجموعة مــن مــحــاضــرات تحت  حـــول 
مــســمــى »بـــرنـــامـــج تــهــيــئــة مـــن لــهــم الـــحـــق في 
ــراف مـــن الــمــؤســســة  ــإشـ الــعــقــوبــات الــبــديــلــة« بـ
الــداخــلــيــة،  ووزارة  االنـــســـان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة 
العقوبات  من  المستفيدين  لألشخاص  وذلك 
والــتــدابــيــر الــبــديــلــة بــهــدف مــســاعــدتــهــم على 
وتهيئتهم  الــخــارجــي  المحيط  على  االنــفــتــاح 
لـــانـــخـــراط فــــي الــمــجــتــمــع بــإيــجــابــيــة وبــمــا 

يؤهلهم للعودة إلى الحياة بصورة طبيعية.
كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة تــوصــيــتــهــا الــســابــقــة 
بشأن إعداد برنامج توعوي لتعزيز الوعي لدى 
النيابية  باالنتخابات  والمواطنين  الناخبين 

والــبــلــديــة الـــقـــادمـــة، واهــمــيــة الــمــشــاركــة فيها 
باعتبارها حق من الحقوق السياسية.

وفي نهاية االجتماع، اطلعت اللجنة على 

ــام بــهــا أعــضــاء مجلس  ــارة الــتــي قـ نــتــائــج الـــزيـ
اإلصاح  مراكز  الى  المؤسسة  في  المفوضين 

والتأهيل خال موسم عاشوراء 1444هـ.

»الوطني��ة ل�ح���قوق الإن����صان« تن�اق����س اإع���داد برنام��ج
القادم��ة والبلدي��ة  النيابي��ة  بالنتخاب��ات  خا���س  توع��وي 

} جانب من اجتماع لجنة الحقوق والحريات العامة.

المنظمة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
بن  عيسى  الشيخ  سمو  لجائزة 
علي آل خليفة للعمل التطوعي 
إغاق  عشرة،  الثانية  بنسختها 
بـــــاب الـــتـــرشـــح لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تــطــوعــي  أداء  أفــــضــــل  ــزة  ــ ــائـ ــ جـ
البحرين،  مملكة  فــي  مؤسسي 
بعد أن تم استقبال أكثر من 69 
األهلية  المنظمات  مشاركة من 

بمملكة البحرين. 
أنـــور بوحسن  الــســيــد  وقـــال 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــب  ــ ــائـ ــ نـ
رئيس  الطيبة،  الكلمة  جمعية 
ــزة  ــائـ ــجـ ــة لـ ــمـ ــنـــظـ ــمـ الـــلـــجـــنـــة الـ
ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي 
الــتــطــوعــي:  لــلــعــمــل  آل خــلــيــفــة 
فــي  ــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ تـــــزايـــــد  »إن 
أهمية  يؤكد  العام  هذا  الجائزة 
منظمات  دور  إبــراز  في  الجائزة 
ــدنــــي وتـــوثـــيـــق  ــمــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
تضطلع  التي  الرائدة  التجارب 
التطوعي  العمل  بها في مجال 
ــور  ــطـ ــتـ والــــتــــنــــمــــوي، ومــــــــدى الـ
الــحــاصــل فــي هـــذا الــمــجــال، إذ 
أعــداد  المنظمة  اللجنة  تلقت 
ــات عــبــر  ــاركــ ــشــ ــمــ ــن الــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
الـــمـــوقـــع االلـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 
والتي  الطيبة  الكلمة  بجمعية 

قـــــامـــــت بـــــــدورهـــــــا بــتــخــصــيــص 
لجنة مصغرة لتسلم استمارات 
وتصنيفها  وفــرزهــا  الــمــشــاركــات 
وفقًا لفئات الجائزة المختلفة«.

ــه تـــم اســتــبــعــاد  وأضــــــاف: إنــ
ــي لــم  ــتــ ــات الــ ــاركــ ــشــ ــمــ بـــعـــض الــ
تـــتـــوافـــق مـــع مــعــايــيــر الــجــائــزة 
المعلنة مسبقًا، وهو ما يضمن 
المنظمات  بين  المنافسة  قــوة 
األهلية في هذه النسخة، الفتًا 
ركزت  المنظمة  اللجنة  أن  إلــى 
ــة فــي  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى مــــحــــور االسـ
وكــذلــك  الــمــنــظــمــات  ــذه  هــ أداء 
والفنية  االداريـــة  قدرتها  إثــبــات 
ــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ  عــ
ذات  الـــتـــنـــمـــويـــة  ــات  ــمـــشـــروعـ ــلـ لـ

النفع العام.
تــحــكــيــم  لـــجـــنـــة  أن  ونـــــــــوه 
ــائــــزة الـــمـــكـــونـــة الـــدكـــتـــورة  الــــجــ
ــي، والـــدكـــتـــور  ــاعـ ــنـ ــمـ لــطــيــفــة الـ
ــاذة  ــ ــتـ ــ ــانـــي، واألسـ ــيـ ــتـ مـــهـــنـــد الـــفـ
أسمهان الجودر، ستبدأ أعمالها 
الــمــنــظــمــات  أداء  تـــقـــيـــيـــم  ــــي  فـ
التنموية،  ومشاريعها  األهــلــيــة 
2022م،  سبتمبر   3 السبت  يــوم 
في مقر جمعية الكلمة الطيبة.

توجيهات  أن  بوحسن  وأكــد 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن 

بــاســتــمــرار  آل خــلــيــفــة  خــلــيــفــة 
زيادة أعداد  الجائزة، ساهم في 
ــتــــة،  الــــمــــشــــاركــــات بـــــصـــــورة الفــ
ــــرص ســمــوه  ــو مــــا يــــؤكــــد حــ ــ وهــ
الــمــنــظــمــات األهلية  دعـــم  عــلــى 
الرائدة  التنموية  ومشروعاتها 
تــحــقــيــقــًا لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
مشيرًا إلى أن جميع المنظمات 
الجائزة  المشاركة  في  األهلية 
تعتبر فائزة حتى ما قبل إعان 
النتائج، إذ سوف يستفيدون من 
خال  مــن  بالجائزة  المشاركة 
ــات تــطــويــر  ــيــ الـــتـــعـــرف عـــلـــى آلــ
تطبيق  ومــــدى  الــفــعــلــي  األداء 
ــادئ الــحــوكــمــة، إلــــى جــانــب  ــبـ مـ
تطوير قدراتها االدارية والفنية 
عـــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ 
ذات  الـــتـــنـــمـــويـــة  ــلـــمـــشـــروعـــات  لـ
النفع العام، وضمان االستدامة 
المالية لكيانها في المستقبل. 
الــمــنــظــمــات  إلـــى أن  ــار  ــ وأشـ
شملت  مشاريع  قدمت  األهلية 
ــريــــة  ــيــ ــيــــة وخــ قـــــطـــــاعـــــات صــــحــ
القيمة  يؤكد  وإنسانية، وهو ما 
األســـاســـيـــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي 
ــات الـــضـــروريـــة  ــونـ ــكـ ــمـ كـــأحـــد الـ
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
والـــمـــســـتـــدامـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 

القطاعين العام والخاص
اللجنة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
نقدية  جوائز  رصدت  المنظمة 
والتي تقدر  بالجائزة  للفائزين 
بــــــ7500 ديــنــار بــحــريــنــي مــوزعــة 
األهلية  المنظمات  فئات  على 
التنموية  ومــشــاريــعــهــا  الــفــائــزة 
الجوائز  هذه  وستسلم  الرائدة، 
بجائزة  الجمعية  احــتــفــال  فــي 
ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي 
الــتــطــوعــي  لــلــعــمــل  آل خــلــيــفــة 
ــوادر الــعــربــيــة في  ــكـ )لــتــكــريــم الـ
الــصــفــوف األمــامــيــة( فــي شهر 

سبتمبر 2022م.

عي�صى ج���ائ���زة  ف���ي  ال���م�������ص���ارك���ات  ب��ع�����س  ا���ص��ت��ب��ع��اد 
ال��ج��ائ��زة معايير  لف��ت��ق��اده��ا  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  ع��ل��ي  ب��ن 

} السيد أنور بوحسن.

ــلـــس بـــلـــدي  ــجـ ــو مـ كـــــــرر عــــضــ
الدوسري  سعد  محمد  الشمالية 
طـــرح مــقــتــرح تــعــديــل اشــتــراطــات 

ــازة الــبــنــاء مـــن ســنــة إلــى  ــ مـــدة إجـ
تكرار  على  يلح  انــه  وقــال  سنتين 
طــــرح هــــذا الــمــقــتــرح لــمــا لـــه من 

خدمة في المصلحة العامة لكافة 
المواطنين.

ــددًا من  انـــه تلقى عــ ــاف  وأضــ
الـــشـــكـــاوى لــمــواطــنــيــن يــطــالــبــون 
لتفادي  البناء  رخص  مدة  بزيادة 
ــدة ودفــــــــع تــكــالــيــف  ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــهــ ــتــ انــ
الــتــجــديــد الـــتـــي تـــرهـــق مــيــزانــيــة 
ــوء الــمــتــغــيــرات  الـــمـــواطـــن فـــي ضــ
البناء،  مواد  بأسعار  تعصف  التي 
ــا إلـــــى دعـــــم الـــمـــقـــتـــرح بــمــا  ــيــ داعــ
يتواكب والمستجدات في القطاع 
الـــذي تتم فيه مــراعــاة  اإلســكــانــي 
تنتظر  الـــتـــي  الـــحـــاالت  مــخــتــلــف 

بيت المستقبل.
أن مدة سنة  الدوسري  ويــرى 
للمواطن  ــاف  كـ غــيــر  وقــتــا  تعتبر 
لــلــقــيــام بــــأي بـــنـــاء، فــالــمــفــتــرض 
من  الــمــزيــد  الــمــواطــن  يعطى  أن 
الــوقــت نــظــرا إلـــى تــغــّيــر الــظــروف 
قد  والتي  المواطن  بها  يمر  التي 
تــشــغــلــه عـــن الـــبـــنـــاء مــثــل الــســفــر 
الـــدراســـة وغــيــرهــا من  لــلــعــاج أو 
عليه  تستجد  قــد  الــتــي  الــظــروف 
ــي بــــذلــــك مـــــــدة رخـــصـــة  ــقـــضـ ــنـ وتـ

البناء.

ــن  ــواطــ ــمــ الــ أن  إلـــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
بــحــاجــة إلــــى تــعــديــل اشــتــراطــات 
ــازة الــبــنــاء مـــن ســنــة إلــى  ــ مـــدة إجـ
ــة لـــــه مـــــن خــــال  ــ ــــدمـ ســـنـــتـــيـــن خـ
تــســهــيــل اإلجـــــــــــراءات الــمــطــلــوبــة 
وتــقــلــيــل الــوقــت الــمــســتــغــرق بــدال 
مــــن إطــــالــــة الــــمــــدة فــــي الــطــلــب 
عــبــر الــرســالــة الــخــطــيــة وانــتــظــار 
البلدية  مــن  الــخــطــيــة  الــمــوافــقــة 
تــســتــغــرق حتى  كــم  نعلم  الــتــي ال 
تنتهي الموافقة، متمنيا أن تتحد 

اآلراء في تنفيذ هذا الطلب.

مطلب بلدي بتعديل مدة اإجازة البناء من �صنة اإلى �صنتين

} محمد الدوسري. تــدشــن الــجــامــعــة األهــلــيــة مــع انــطــاقــة الــعــام 
الــتــوســعــيــة فــي بــرامــج  الـــدراســـي الــجــديــد خطتها 
الــــدراســــات الــعــلــيــا والــبــحــث الــعــلــمــي عــبــر طـــرح 8 
برامج بدرجتي الماجستير والدكتوراه، يتصدرهما 
الجنائية  الــمــحــاســبــة  فـــي  الــمــاجــســتــيــر  بــرنــامــجــا 
)فنتك(،  المالية  التكنولوجيا  فــي  والماجستير 
حيث تشكل برامج الدراسات العليا إلى جانب 11 
من  الجامعة  رافــد  البكالوريوس  بدرجة  برنامجا 
الطلبة المتميزين الباحثين عن تعليم على أعلى 

درجات الجودة وبمواصفات عالمية.
ــح الــرئــيــس الــمــؤســس  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أوضــ
رئيس مجلس األمناء البروفيسور عبداهلل الحواج 
حرص الجامعة على تحقيق المزيد من االنجازات 
والمهنية  العلمية  الكفاءات  تخريج  مستوى  على 
أو من  العمل،  التي تحقق إضافة نوعية في سوق 

بها  تضطلع  التي  والمكانة  بــالــدور  االرتــقــاء  جهة 
البحرين بشكل عام في  الجامعة االهلية ومملكة 
المنطقة  مستوى  على  والعلمي  البحثي  الميدان 

العربية والعالم.
ــوه الــبــروفــيــســور الـــحـــواج بــفــتــح الــجــامــعــة  ــ ونـ
ماجستير  لدراسة  دفعتين  اول  الستقبال  أبوابها 
الــمــحــاســبــة الــجــنــائــيــة ومــاجــســتــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
بعد  الجامعة  دشنتهما  اللذين  )فنتك(  المالية 
إلــى طــرح هذين  مــن حــاجــة ملحة  استشعرته  مــا 
واقــتــصــاديــة  مــالــيــة  قـــيـــادات  وتــخــرج  التخصصين 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــمــــؤســــســ مـــتـــخـــصـــصـــة لـــخـــدمـــة الــ
والــشــؤون  الــمــالــيــة  بــالــقــضــايــا  المتصلة  واألهــلــيــة 
الــجــمــركــيــة والـــجـــرائـــم االقـــتـــصـــاديـــة والــصــيــرفــة 
واالئتمان والتحوط وغيرها من المجاالت المالية 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة 

ــا يــتــصــفــان بـــه من  ــام، وخــصــوصــا مـــع مـ ــ بــشــكــل عـ
حداثة ليس في المنطقة وحسب بل على مستوى 
إليهما المستجدات  العالم، حيث فرضت الحاجة 
التكنولوجيا  مــجــاالت  فــي  الــجــديــدة  والــتــحــديــات 

والمال واألعمال.
ــعـــة األهـــلـــيـــة  ــامـ ــيــــس الـــجـ مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد رئــ
التوسع  الجامعة  عزم  العالي  منصور  البروفيسور 
العليا مــن أجــل سد  الــدراســات  بــرامــج  فــي تقديم 
الـــفـــجـــوة الـــحـــاصـــلـــة بـــيـــن الــنــهــضــة االقـــتـــصـــاديـــة 
إلى  والحاجة  المنطقة  تشهدها  التي  والتنموية 
الكوادر المهنية المتخصصة. وأكد رئيس الجامعة 
ــاب الــقــبــول لــطــلــبــات االلــتــحــاق فــي جميع  فــتــح بـ
برامج  الدراسات العليا في الفصل الدراسي األول 
واثنان  الماجستير  بدرجة  منها  2022-2023، ستة 

بدرجة الدكتوراه.

�صمن خططها لتخريج كفاءات ومحترفين في المجاالت االقت�صادية

»الأهلي�ة« تط�رح برنامج�ي المحا�ص�بة الجنائي�ة والتكنولوجي�ا المالية بدرج�ة الماج�ص�تير
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راشـــــد بن  الــشــيــخ  أول  الـــفـــريـــق  اســتــقــبــل 
عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية أمس الفريق 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الــشــيــخ  طبيب 
والــدكــتــورة  األعــلــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
وزيــرة الصحة،  جليلة بنت السيد جواد حسن 
وذلك بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن 

رئيس األمن العام.
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء رحـــب وزيــــر الــداخــلــيــة 
بــرئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة ووزيـــــرة 

الصحة، مشيدا بالجهود المتميزة التي يقوم 
بها رئيس المجلس األعلى للصحة في تطوير 
بما  البحرين،  مملكة  في  الصحية  المنظومة 
يسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، 
معربا عن اعتزازه بالجهود الوطنية المبذولة 
فـــي مــجــال تــقــديــم الــخــدمــات الــطــبــيــة لكافة 

المواطنين والمقيمين.
التعاون  مجاالت  بحث  اللقاء  خــال  وتــم 
الصحة  وزارة  اســتــمــرار  إطــــار  فـــي  والــتــنــســيــق 

على  المتكاملة  الصحية  الرعاية  تقديم  فــي 
مـــــدار الـــســـاعـــة وبـــأعـــلـــى مــســتــويــات الـــكـــفـــاءة، 
يضمن  بما  والتأهيل،  اإلصــاح  مراكز  لنزالء 
تطبيقا  وذلــــك  الــعــامــة،  وســامــتــهــم  صحتهم 
والئحته  والتأهيل  اإلصـــاح  مؤسسة  لقانون 

التنفيذية.
حــضــر الــلــقــاء الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــمــوارد 
لإلصاح  العامة  اإلدارة  عــام  ومدير  البشرية، 

والتأهيل.

وزير الداخلية ي�صتقبل رئي�س »الأعلى لل�صحة« ووزيرة ال�صحة

الخارجية،  وزيـــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
الجمهورية  سفير  أمـــادي  بــاوال  السيدة  أمــس،  الــــوزارة  بمقر  مكتبه  فــي 

اإليطالية لدى مملكة البحرين. 
وجـــرى خــال الــلــقــاء، اســتــعــراض عــاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون التي 
تعزيزها  وســبــل  اإليــطــالــيــة،  والــجــمــهــوريــة  البحرين  مملكة  بين  تجمع 
إضافة  المتبادلة،  للمصالح  خــدمــة  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  وتنميتها 

إلى القضايا محل االهتمام المشترك. 
كما استقبل وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، السيد آيتان نائي 
سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.وجرى خال اللقاء، استعراض 
وسبل  إسرائيل،  ودولــة  البحرين  مملكة  بين  القائمة  الثنائية  العاقات 
يخدم  أشمل بما  مستويات  إلــى  به  واالرتــقــاء  المشترك  التعاون  تعزيز 
المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى القضايا ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية ي�ص�تقبل ال�ص�فيرين الإيطالي والإ�ص�رائيلي

استقبل السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
والــشــؤون اإلسامية  الــعــدل  وزيـــر  الــمــعــاودة  بــن محمد  نـــواف  السيد 
لرفع  ــوزارة  والــ الجهاز  بين  التعاون  سبل  استعرضا  حيث  واألوقــــاف، 
كفاءة الموارد البشرية وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
وأكد السيد أحمد بن زايد الزايد بأن جهاز الخدمة المدنية لن 
الجهات  مختلف  مــع  والتنسيق  التعاون  على  العمل  فــي  جــهــدًا  يألو 
الحكومية ورفدها بالكوادر البشرية الوطنية وتوفير الدعم المستمر 

لها بهدف التطوير وتحسين األداء المؤسسي. 
العدل  وزيـــر  الــمــعــاودة  بــن محمد  نـــواف  السيد  أشـــاد  مــن جانبه، 
المدنية  الخدمة  والشئون اإلسامية واألوقاف بحرص وتعاون جهاز 
لرفع كفاءة الموارد البشرية في الجهات الحكومية، معربًا عن شكره 
مــن جهود  بــه  يــقــومــون  مــا  على  ومنتسبيه  الــجــهــاز  لرئيس  وتــقــديــره 

حثيثة تصب في صالح العمل الحكومي. 

الثنائي تعاونهما  ي�صتعر�صان  و»العدل«  المدنية  الخدمة  جهاز 

الكهرباء  وزيـــر شـــؤون  إبــراهــيــم حــمــيــدان  بــن  يــاســر  الــســيــد  استقبل 
والماء السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى مملكة 
آفاق  توسعة  سبل  الفلسطيني  السفير  مع  الوزير  واستعرض  البحرين. 
التعاون المشترك في مختلف المجاالت التنموية التي لها األثر المهم 

في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
وزير  إلــى  والتقدير  بالشكر  الفلسطيني  السفير  تقدم  جانبه،  ومــن 
عاقات  بتطوير  واهتمامه  استقباله  حسن  على  والماء  الكهرباء  شؤون 

التعاون المختلفة بين البلدين.

وزي�����ر ال��ك��ه��رب��اء ي�����ص��ت��ق��ب��ل ال�����ص��ف��ي��ر 
ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي ل�������دى ال��م��م��ل��ك��ة

اســـتـــقـــبـــلـــت رئـــيـــســـة جــامــعــة 
الــبــحــريــن الــدكــتــورة جــواهــر بنت 
ــن الـــمـــضـــحـــكـــي الـــوكـــيـــل  ــيــ ــاهــ شــ
الــــمــــســــاعــــد لـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
واألداء في وزارة التربية والتعليم 
الدكتورة سناء سعيد الحداد ،في 
مــقــر الــجــامــعــة بــمــديــنــة عــيــســى، 
وهنأتها بمناسبة صدور المرسوم 
ــي بــتــعــيــيــنــهــا  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكــــي الـ ــلــ ــمــ الــ
فـــي مــنــصــبــهــا، مــتــمــنــيــة لــهــا دوام 

التوفيق والسداد. 
الـــمـــضـــحـــكـــي  د.  ــــت  ــرقـ ــ ــطـ ــ وتـ
خـــــــال الـــمـــقـــابـــلـــة إلـــــــى خــطــط 
سبيل  فــي  المستقبلية  الجامعة 
الشابة،  البحرينية  الــكــوادر  بناء 

عملية  فــي  لــانــخــراط  وتهيئتها 
الــــبــــنــــاء والــــتــــنــــمــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وإعـــدادهـــا لــتــكــون قـــيـــادات واعـــدة 
تسهم في تقدم الوطن على كافة 
األصعدة، منوهة بالتعاون الوثيق 
الوطنية  الجامعة  بين  والتكامل 
ووزارة التربية والتعليم في جميع 

المجاالت المشتركة. 
ــدمــــت د.  ــقــ ــا، تــ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
الــــحــــداد إلـــــى رئـــيـــســـة الــجــامــعــة 
منوهة  االستقبال،  على  بالشكر 
ــتـــي تــؤديــهــا  بـــــــــاألدوار الــمــهــمــة الـ
جــامــعــة الــبــحــريــن مــنــذ أكــثــر من 
ــداد األجــيــال  ثــاثــة عــقــود فــي إعــ
ــًا  ــيـ ــعـ ــامـ ــًا جـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة تـ ــلـــمـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ

مــتــقــدمــًا، مــســتــذكــرة تــدرجــهــا في 
هيئة  عضو  ثــم  طالبة،  الجامعة 
ــا شــهــدتــه الــجــامــعــة  تــــدريــــس، ومــ

تتماشى  ــورات  تـــطـ مـــن  الــوطــنــيــة 
النظرية  العلوم  أحــدث  مع  دائمًا 

والتطبيقية. 

رئي�صة جامعة البحرين ت�صتقبل الوكيل الم�صاعد لال�صتراتيجيات بالتربية

احــتــفــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــات  ــدمـ لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـ
الــصــحــيــة بـــأبـــنـــاء الــمــوظــفــيــن 
المتخرجين من كافة المراحل 
الـــدراســـيـــة، حــيــث جـــرى تكريم 
الخريجين 11 مكرمًا من أبناء 
موظفي الهيئة و2 من موظفي 
الــهــيــئــة وهـــمـــا لــيــلــى الــشــمــان 
وسمية حسين بمناسبة نيلهما 
الشهادات األكاديمية العليا في 
الهيئة  أقــامــتــه  الــــذي  الــحــفــل 
بــدعــم مـــن شــركــة لــولــو هــايــبــر 

ماركت.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أعــربــت 
ــي  ــ ــذبـ ــ الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة مـــــــريـــــــم عـ
التنفيذي  الرئيس  الجاهمة 
ــن دواعـــــــي ســـرورهـــا  لــلــهــيــئــة عــ
واعــــــــتــــــــزازهــــــــا بـــالـــخـــريـــجـــيـــن 
أعلى  نالوا  الذين  المتفوقين، 
والتفوق، شاكرة  التميز  درجات 
على  المتميزين  الطلبة  ذوي 
ألبنائهم  ومــســانــدتــهــم  دعــمــهــم 
إلى ان وصلوا إلى هذه المرتبة، 
الــتــفــوق  دوام  لـــهـــم  ومــتــمــنــيــة 
والــتــمــيــز فـــي شــتــى مــراحــلــهــم 

الدراسية والعملية.
وأكدت الدكتورة الجاهمة 
الــجــهــات  مـــن  تــعــد  الــهــيــئــة  أّن 
لاهتمام  والمشجعة  الــرائــدة 
بــمــوظــفــيــهــا وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
ــا، وإشــــــراك  ــ ــمـ ــ الــــــــازم لـــهـــم دائـ
عــــائــــاتــــهــــم فــــــي الـــفـــعـــالـــيـــات 
واألنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
باب  مــن  وذلــك  الهيئة  تقيمها 
وروح  االجتماعية  المسئولية 

العائلة الواحدة التي تتميز بها 
الهيئة مما ينعكس إيجابًا على 
مــســتــوى اإلنــتــاجــيــة والــعــطــاء 

لدى كافة منتسبي الهيئة.
ــت  ــحــ ــهــــا أوضــ ــبــ ــانــ  مــــــن جــ
الــســيــدة إيــمــان عــبــداهلل رئيس 
الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــمــالــيــة 
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  أّن  بــالــهــيــئــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
الـــدوام  على  تــحــرص  الصحية 

ــة الــمــثــلــى  ــئـ ــيـ ــبـ عـــلـــى خـــلـــق الـ
الــعــديــد من  للعمل مــن خــال 
التي  االجــتــمــاعــيــة  الـــمـــبـــادرات 
تــعــزز مــن الــتــواصــل والــتــرابــط 
بــيــن مــنــتــســبــي الــهــيــئــة، لــذلــك 
ــإّن تــحــفــيــز أبــــنــــاء مــوظــفــي  ــ ــ فـ
الــهــيــئــة عـــلـــى الــتــمــيــز يـــنـــدرج 
اإليجابية  الـــروح  تعزيز  ضمن 
التي تتسم بها بيئة العمل في 

الهيئة.

في حفل برعاية الرئي�س التنفيذي

»المهن ال�صحية« تحتفي بالمتفوقين من اأبناء موظفيها و2 من منت�صبيها 

العامة  والــحــريــات  الحقوق  لجنة  عــقــدت 
الــدكــتــورة  بــرئــاســة  عــشــر،  الــخــامــس  اجتماعها 
أحمد  السيد  وعضوية  الصالح،  سعيد  فوزية 
صــبــاح الــســلــوم والـــدكـــتـــور بــــدر مــحــمــد عــــادل، 
ونــاقــشــت الــلــجــنــة خــــال االجـــتـــمـــاع مــقــتــرحــا 
تــقــديــم مجموعة مــن مــحــاضــرات تحت  حـــول 
مــســمــى »بـــرنـــامـــج تــهــيــئــة مـــن لــهــم الـــحـــق في 
ــراف مـــن الــمــؤســســة  ــإشـ الــعــقــوبــات الــبــديــلــة« بـ
الــداخــلــيــة،  ووزارة  االنـــســـان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة 
العقوبات  من  المستفيدين  لألشخاص  وذلك 
والــتــدابــيــر الــبــديــلــة بــهــدف مــســاعــدتــهــم على 
وتهيئتهم  الــخــارجــي  المحيط  على  االنــفــتــاح 
لـــانـــخـــراط فــــي الــمــجــتــمــع بــإيــجــابــيــة وبــمــا 

يؤهلهم للعودة إلى الحياة بصورة طبيعية.
كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة تــوصــيــتــهــا الــســابــقــة 
بشأن إعداد برنامج توعوي لتعزيز الوعي لدى 
النيابية  باالنتخابات  والمواطنين  الناخبين 

والــبــلــديــة الـــقـــادمـــة، واهــمــيــة الــمــشــاركــة فيها 
باعتبارها حق من الحقوق السياسية.

وفي نهاية االجتماع، اطلعت اللجنة على 

ــام بــهــا أعــضــاء مجلس  ــارة الــتــي قـ نــتــائــج الـــزيـ
اإلصاح  مراكز  الى  المؤسسة  في  المفوضين 

والتأهيل خال موسم عاشوراء 1444هـ.

»الوطني��ة ل�ح���قوق الإن����صان« تن�اق����س اإع���داد برنام��ج
القادم��ة والبلدي��ة  النيابي��ة  بالنتخاب��ات  خا���س  توع��وي 

} جانب من اجتماع لجنة الحقوق والحريات العامة.

المنظمة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
بن  عيسى  الشيخ  سمو  لجائزة 
علي آل خليفة للعمل التطوعي 
إغاق  عشرة،  الثانية  بنسختها 
بـــــاب الـــتـــرشـــح لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
تــطــوعــي  أداء  أفــــضــــل  ــزة  ــ ــائـ ــ جـ
البحرين،  مملكة  فــي  مؤسسي 
بعد أن تم استقبال أكثر من 69 
األهلية  المنظمات  مشاركة من 

بمملكة البحرين. 
أنـــور بوحسن  الــســيــد  وقـــال 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــب  ــ ــائـ ــ نـ
رئيس  الطيبة،  الكلمة  جمعية 
ــزة  ــائـ ــجـ ــة لـ ــمـ ــنـــظـ ــمـ الـــلـــجـــنـــة الـ
ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي 
الــتــطــوعــي:  لــلــعــمــل  آل خــلــيــفــة 
فــي  ــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ تـــــزايـــــد  »إن 
أهمية  يؤكد  العام  هذا  الجائزة 
منظمات  دور  إبــراز  في  الجائزة 
ــدنــــي وتـــوثـــيـــق  ــمــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
تضطلع  التي  الرائدة  التجارب 
التطوعي  العمل  بها في مجال 
ــور  ــطـ ــتـ والــــتــــنــــمــــوي، ومــــــــدى الـ
الــحــاصــل فــي هـــذا الــمــجــال، إذ 
أعــداد  المنظمة  اللجنة  تلقت 
ــات عــبــر  ــاركــ ــشــ ــمــ ــن الــ ــ كـــبـــيـــرة مـ
الـــمـــوقـــع االلـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 
والتي  الطيبة  الكلمة  بجمعية 

قـــــامـــــت بـــــــدورهـــــــا بــتــخــصــيــص 
لجنة مصغرة لتسلم استمارات 
وتصنيفها  وفــرزهــا  الــمــشــاركــات 
وفقًا لفئات الجائزة المختلفة«.
ــه تـــم اســتــبــعــاد  وأضــــــاف: إنــ
ــي لــم  ــتــ ــات الــ ــاركــ ــشــ ــمــ بـــعـــض الــ
تـــتـــوافـــق مـــع مــعــايــيــر الــجــائــزة 
المعلنة مسبقًا، وهو ما يضمن 
المنظمات  بين  المنافسة  قــوة 
األهلية في هذه النسخة، الفتًا 
ركزت  المنظمة  اللجنة  أن  إلــى 
ــة فــي  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى مــــحــــور االسـ
وكــذلــك  الــمــنــظــمــات  ــذه  هــ أداء 
والفنية  االداريـــة  قدرتها  إثــبــات 
ــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ  عــ
ذات  الـــتـــنـــمـــويـــة  ــات  ــمـــشـــروعـ ــلـ لـ

النفع العام.
تــحــكــيــم  لـــجـــنـــة  أن  ونـــــــــوه 
ــائــــزة الـــمـــكـــونـــة الـــدكـــتـــورة  الــــجــ
ــي، والـــدكـــتـــور  ــاعـ ــنـ ــمـ لــطــيــفــة الـ
ــاذة  ــ ــتـ ــ ــانـــي، واألسـ ــيـ ــتـ مـــهـــنـــد الـــفـ
أسمهان الجودر، ستبدأ أعمالها 
الــمــنــظــمــات  أداء  تـــقـــيـــيـــم  ــــي  فـ
التنموية،  ومشاريعها  األهــلــيــة 
2022م،  سبتمبر   3 السبت  يــوم 
في مقر جمعية الكلمة الطيبة.
توجيهات  أن  بوحسن  وأكــد 
سمو الشيخ عيسى بن علي بن 

بــاســتــمــرار  آل خــلــيــفــة  خــلــيــفــة 
زيادة أعداد  الجائزة، ساهم في 
ــتــــة،  الــــمــــشــــاركــــات بـــــصـــــورة الفــ
ــــرص ســمــوه  ــو مــــا يــــؤكــــد حــ ــ وهــ
الــمــنــظــمــات األهلية  دعـــم  عــلــى 
الرائدة  التنموية  ومشروعاتها 
تــحــقــيــقــًا لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
مشيرًا إلى أن جميع المنظمات 
الجائزة  المشاركة  في  األهلية 
تعتبر فائزة حتى ما قبل إعان 
النتائج، إذ سوف يستفيدون من 
خال  مــن  بالجائزة  المشاركة 
ــات تــطــويــر  ــيــ الـــتـــعـــرف عـــلـــى آلــ
تطبيق  ومــــدى  الــفــعــلــي  األداء 
ــادئ الــحــوكــمــة، إلــــى جــانــب  ــبـ مـ
تطوير قدراتها االدارية والفنية 
عـــلـــى الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ 
ذات  الـــتـــنـــمـــويـــة  ــلـــمـــشـــروعـــات  لـ
النفع العام، وضمان االستدامة 
المالية لكيانها في المستقبل. 
الــمــنــظــمــات  إلـــى أن  ــار  ــ وأشـ
شملت  مشاريع  قدمت  األهلية 
ــريــــة  ــيــ ــيــــة وخــ قـــــطـــــاعـــــات صــــحــ
القيمة  يؤكد  وإنسانية، وهو ما 
األســـاســـيـــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي 
ــات الـــضـــروريـــة  ــونـ ــكـ ــمـ كـــأحـــد الـ
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
والـــمـــســـتـــدامـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 

القطاعين العام والخاص
اللجنة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
نقدية  جوائز  رصدت  المنظمة 
والتي تقدر  بالجائزة  للفائزين 
بــــــ7500 ديــنــار بــحــريــنــي مــوزعــة 
األهلية  المنظمات  فئات  على 
التنموية  ومــشــاريــعــهــا  الــفــائــزة 
الجوائز  هذه  وستسلم  الرائدة، 
بجائزة  الجمعية  احــتــفــال  فــي 
ســمــو الــشــيــخ عــيــســى بـــن علي 
الــتــطــوعــي  لــلــعــمــل  آل خــلــيــفــة 
ــوادر الــعــربــيــة في  ــكـ )لــتــكــريــم الـ
الــصــفــوف األمــامــيــة( فــي شهر 

سبتمبر 2022م.

عي�صى ج���ائ���زة  ف���ي  ال���م�������ص���ارك���ات  ب��ع�����س  ا���ص��ت��ب��ع��اد 
ال��ج��ائ��زة معايير  لف��ت��ق��اده��ا  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل  ع��ل��ي  ب��ن 

} السيد أنور بوحسن.

ــلـــس بـــلـــدي  ــجـ ــو مـ كـــــــرر عــــضــ
الدوسري  سعد  محمد  الشمالية 
طـــرح مــقــتــرح تــعــديــل اشــتــراطــات 

ــازة الــبــنــاء مـــن ســنــة إلــى  ــ مـــدة إجـ
تكرار  على  يلح  انــه  وقــال  سنتين 
طــــرح هــــذا الــمــقــتــرح لــمــا لـــه من 

خدمة في المصلحة العامة لكافة 
المواطنين.

ــددًا من  انـــه تلقى عــ ــاف  وأضــ
الـــشـــكـــاوى لــمــواطــنــيــن يــطــالــبــون 
لتفادي  البناء  رخص  مدة  بزيادة 
ــدة ودفــــــــع تــكــالــيــف  ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــهــ ــتــ انــ
الــتــجــديــد الـــتـــي تـــرهـــق مــيــزانــيــة 
ــوء الــمــتــغــيــرات  الـــمـــواطـــن فـــي ضــ
البناء،  مواد  بأسعار  تعصف  التي 
ــا إلـــــى دعـــــم الـــمـــقـــتـــرح بــمــا  ــيــ داعــ
يتواكب والمستجدات في القطاع 
الـــذي تتم فيه مــراعــاة  اإلســكــانــي 
تنتظر  الـــتـــي  الـــحـــاالت  مــخــتــلــف 

بيت المستقبل.
أن مدة سنة  الدوسري  ويــرى 
للمواطن  ــاف  كـ غــيــر  وقــتــا  تعتبر 
لــلــقــيــام بــــأي بـــنـــاء، فــالــمــفــتــرض 
من  الــمــزيــد  الــمــواطــن  يعطى  أن 
الــوقــت نــظــرا إلـــى تــغــّيــر الــظــروف 
قد  والتي  المواطن  بها  يمر  التي 
تــشــغــلــه عـــن الـــبـــنـــاء مــثــل الــســفــر 
الـــدراســـة وغــيــرهــا من  لــلــعــاج أو 
عليه  تستجد  قــد  الــتــي  الــظــروف 
ــي بــــذلــــك مـــــــدة رخـــصـــة  ــقـــضـ ــنـ وتـ

البناء.

ــن  ــواطــ ــمــ الــ أن  إلـــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
بــحــاجــة إلــــى تــعــديــل اشــتــراطــات 
ــازة الــبــنــاء مـــن ســنــة إلــى  ــ مـــدة إجـ
ــة لـــــه مـــــن خــــال  ــ ــــدمـ ســـنـــتـــيـــن خـ
تــســهــيــل اإلجـــــــــــراءات الــمــطــلــوبــة 
وتــقــلــيــل الــوقــت الــمــســتــغــرق بــدال 
مــــن إطــــالــــة الــــمــــدة فــــي الــطــلــب 
عــبــر الــرســالــة الــخــطــيــة وانــتــظــار 
البلدية  مــن  الــخــطــيــة  الــمــوافــقــة 
تــســتــغــرق حتى  كــم  نعلم  الــتــي ال 
تنتهي الموافقة، متمنيا أن تتحد 

اآلراء في تنفيذ هذا الطلب.

مطلب بلدي بتعديل مدة اإجازة البناء من �صنة اإلى �صنتين

} محمد الدوسري. تــدشــن الــجــامــعــة األهــلــيــة مــع انــطــاقــة الــعــام 
الــتــوســعــيــة فــي بــرامــج  الـــدراســـي الــجــديــد خطتها 
الــــدراســــات الــعــلــيــا والــبــحــث الــعــلــمــي عــبــر طـــرح 8 
برامج بدرجتي الماجستير والدكتوراه، يتصدرهما 
الجنائية  الــمــحــاســبــة  فـــي  الــمــاجــســتــيــر  بــرنــامــجــا 
)فنتك(،  المالية  التكنولوجيا  فــي  والماجستير 
حيث تشكل برامج الدراسات العليا إلى جانب 11 
من  الجامعة  رافــد  البكالوريوس  بدرجة  برنامجا 
الطلبة المتميزين الباحثين عن تعليم على أعلى 

درجات الجودة وبمواصفات عالمية.
ــح الــرئــيــس الــمــؤســس  وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة أوضــ
رئيس مجلس األمناء البروفيسور عبداهلل الحواج 
حرص الجامعة على تحقيق المزيد من االنجازات 
والمهنية  العلمية  الكفاءات  تخريج  مستوى  على 
أو من  العمل،  التي تحقق إضافة نوعية في سوق 

بها  تضطلع  التي  والمكانة  بــالــدور  االرتــقــاء  جهة 
البحرين بشكل عام في  الجامعة االهلية ومملكة 
المنطقة  مستوى  على  والعلمي  البحثي  الميدان 

العربية والعالم.
ــوه الــبــروفــيــســور الـــحـــواج بــفــتــح الــجــامــعــة  ــ ونـ
ماجستير  لدراسة  دفعتين  اول  الستقبال  أبوابها 
الــمــحــاســبــة الــجــنــائــيــة ومــاجــســتــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
بعد  الجامعة  دشنتهما  اللذين  )فنتك(  المالية 
إلــى طــرح هذين  مــن حــاجــة ملحة  استشعرته  مــا 
واقــتــصــاديــة  مــالــيــة  قـــيـــادات  وتــخــرج  التخصصين 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــمــــؤســــســ مـــتـــخـــصـــصـــة لـــخـــدمـــة الــ
والــشــؤون  الــمــالــيــة  بــالــقــضــايــا  المتصلة  واألهــلــيــة 
الــجــمــركــيــة والـــجـــرائـــم االقـــتـــصـــاديـــة والــصــيــرفــة 
واالئتمان والتحوط وغيرها من المجاالت المالية 
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــنــطــقــة 

ــا يــتــصــفــان بـــه من  ــام، وخــصــوصــا مـــع مـ ــ بــشــكــل عـ
حداثة ليس في المنطقة وحسب بل على مستوى 
إليهما المستجدات  العالم، حيث فرضت الحاجة 
التكنولوجيا  مــجــاالت  فــي  الــجــديــدة  والــتــحــديــات 

والمال واألعمال.
ــعـــة األهـــلـــيـــة  ــامـ ــيــــس الـــجـ مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد رئــ
التوسع  الجامعة  عزم  العالي  منصور  البروفيسور 
العليا مــن أجــل سد  الــدراســات  بــرامــج  فــي تقديم 
الـــفـــجـــوة الـــحـــاصـــلـــة بـــيـــن الــنــهــضــة االقـــتـــصـــاديـــة 
إلى  والحاجة  المنطقة  تشهدها  التي  والتنموية 
الكوادر المهنية المتخصصة. وأكد رئيس الجامعة 
ــاب الــقــبــول لــطــلــبــات االلــتــحــاق فــي جميع  فــتــح بـ
برامج  الدراسات العليا في الفصل الدراسي األول 
واثنان  الماجستير  بدرجة  منها  2022-2023، ستة 

بدرجة الدكتوراه.

�صمن خططها لتخريج كفاءات ومحترفين في المجاالت االقت�صادية

»الأهلي�ة« تط�رح برنامج�ي المحا�ص�بة الجنائي�ة والتكنولوجي�ا المالية بدرج�ة الماج�ص�تير

} البروفيسور منصور العالي. } البروفيسور عبداهلل الحواج.
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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
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برئاسة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
الــســكــري  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، عـــقـــدت الــجــمــعــيــة 
ــدوري، حــيــث تمت  ــ ــ اجــتــمــاعــهــا الـ
البرامج  تنفيذ  ومتابعة  مناقشة 
والمشاريع والمبادرات التي تعمل 
الــجــمــعــيــة عــلــى تــنــفــيــذهــا خــال 

العام الجاري.
وقـــــد شـــمـــلـــت أهـــــم الـــبـــرامـــج 
ــبـــادرات مــشــروع  والــمــشــاريــع والـــمـ
تــــوعــــيــــة األطـــــــفـــــــال عــــــن مــــرض 
المشترك  المدارس  في  السكري 
مع وزارة التربية والتعليم؛ والذي 
ــع مــســتــوى الــوعــي  يــهــدف إلـــى رفـ
حـــــول مـــــرض الـــســـكـــري وتــجــنــب 

ــه، وأنـــــمـــــاط الـــحـــيـــاة  ــاتـ ــفـ ــاعـ مـــضـ
وأسرهم،  األطــفــال  بين  الصحية 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع األطـــفـــال 

الــمــصــابــيــن بــالــســكــري مــن خــال 
تعزيز بيئة مدرسية آمنة وداعمة 
مــع رفـــع مــســتــوى الــوعــي بأهمية 
الغذاء الصحي والنشاط البدني. 
ــادرة تــوفــيــر  ــبــ كــمــا تـــم مــتــابــعــة مــ
مــضــخــات األنــســولــيــن لــأطــفــال 
خــال  مــن  بــالــســكــري  المصابين 
البنوك  مع  المجتمعية  الشراكة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــجــمــعــيــات 

الخيرية.
وخــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، وجــــه 
الــشــيــخ محمد  الـــفـــريـــق طــبــيــب 
ــى  إلــ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عــــــبــــــداهلل  بــــــن 
مخيم  إلقامة  بالتحضير  البدء 
شـــروق لــأطــفــال؛ والــــذي يهدف 
ــــب األطـــفـــال  ــدريـ ــ إلـــــى تــعــلــيــم وتـ

ــان  ــأمـ ــايـــش بـ ــعـ ــتـ ــلـــى كــيــفــيــة الـ عـ
ــال الــلــعــب  ــع الـــســـكـــري مـــن خــ مـ
والترفيه والتثقيف الصحي. كما 
ــعـــدادات  ــتـ نـــاقـــش الــمــجــلــس االسـ
ــال بــــالــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي  ــفــ ــتــ لــــاحــ
الرابع  ُيصادف  والــذي  للسكري؛ 
عــشــر مـــن شــهــر نــوفــمــبــر مـــن كل 
عــــام، ويـــهـــدف إلــــى رفــــع مــســتــوى 
الوعي الصحي بمرض السكري.

ــا تـــــــم خـــــــــال اجــــتــــمــــاع  ــ ــمـ ــ كـ
الموافقة  الجمعية  إدارة  مجلس 
على إقامة مباردة تحدي المشي 
في نسخته الرابعة، والذي يهدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــمـــارســـة الــنــشــاط 
الـــبـــدنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الــســكــري 

والحد من مضاعفاته.

خالل اجتماع اإدارة »ال�سكري البحرينية«

م��ح��م��د ب���ن ع���ب���د�هلل ي���وج���ه �إل�����ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع 
ت���وع���ي���ة �لأط�����ف�����ال ع����ن �ل�������ش���ك���ري ف����ي �ل���م���د�ر����س

الحقوق  كلية  بأعمال عميد  القائم  قال 
في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور حبيب 
القزي ان نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب 
اإلدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية 
أبرز ما يميز كلية الحقوق، مشيرا  لطلبتها 
كادرها  إلى كفاءة  الكلية يرجع  ان تميز  إلى 

األكاديمي واإلداري وطلبتها المتميزين.
ــزي بـــأن  ــ ــقـ ــ وصــــــــرح الــــدكــــتــــور حـــبـــيـــب الـ
في  يتمثل  جــديــدا  برنامجا  طرحت  الكلية 
ــي الـــحـــقـــوق بــالــتــعــاون مع  الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـ
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والذي 
يتيح للطالب الحصول على شهادة بريطانية، 
المسجلين  الطلبة  جميع  سيحصل  حيث 
األول  الـــدراســـي  للفصل  الــبــرنــامــج  هـــذا  فــي 
 %30 قيمتها  خصم  نسبة  على   ،2023/2022
على السنة الدراسية األولى، كما سيتم إعفاء 
شهر  نهاية  قبل  المسجلين  الطلبة  جميع 

أغسطس 2022، من رسوم التسجيل.
ــرح الـــكـــلـــيـــة بـــــرامـــــج تــشــمــل  ــ ــطـ ــ ــا تـ ــمــ  كــ
في  والماجستير  الحقوق  في  البكالوريوس 
التجاري،  القانون  في  والماجستير  القانون 
داعيًا الطلبة إلى التواصل مع الجامعة على 
على  لــلــحــصــول   ،66633770 الــواتــســاب  رقـــم 

كافة المعلومات التي تتعلق ببرامج الكلية.
ــال الــعــمــيــد عــلــى  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ وشــــــدد الـ
التعليمية  المخرجات  الكلية بجودة  اهتمام 
االستراتيجية  الخطة  مــع  تماشيا  للطلبة 
الــقــادمــة  لــلــســنــوات  الــجــامــعــة  الــتــي وضعتها 
الشاملة  الــجــودة  تحقيق  عــلــى  تــركــز  والــتــي 
مؤكدا  تقدمها،  التي  والتخصصات  للبرامج 
التعليمية  الــتــقــنــيــات  تــوفــيــر  الــكــلــيــة  حـــرص 
العملية  يــخــدم  بــمــا  المتقدمة  والــتــدريــبــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة ويـــعـــزز مـــن اكـــتـــســـاب الـــمـــهـــارات 
في  العلمية  المعلومة  وتــرســيــخ  الــضــروريــة 

ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة 
وشمولية.

الكلية  أن  القزي  الدكتور حبيب  وأوضح 
وتقديم  العلمي  البحث  تشجيع  على  تركز 
ــات الــعــلــمــيــة الــمــعــمــقــة الــتــي تــخــدم  ــدراســ الــ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
بالكوادر  رفــدهــم  فــي  للمساهمة  الخليجي، 
الــقــانــونــيــة الــمــؤهــلــة لــتــلــبــيــة حـــاجـــات ســوق 

العمل.
الكلية  أن  العميد  بأعمال  القائم  وأكــد 
دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية 
الـــبـــرامـــج وجـــودتـــهـــا مـــن خــــال الـــربـــط بين 
الـــدراســـة الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي عبر 
كالعيادة  المتعددة  والتعلم  التعليم  وسائل 

الــقــانــونــيــة والـــمـــحـــاكـــمـــات الـــصـــوريـــة داخـــل 
ــارات الــمــيــدانــيــة والــتــدريــب  ــزيــ الــجــامــعــة والــ

العملي خارج الجامعة. 
وخـــتـــم الـــدكـــتـــور حــبــيــب الـــقـــزي حــديــثــه 
بـــاإلشـــارة إلـــى أن إنــشــاء كــلــيــة الــحــقــوق كــان 
النهوض  فــي  الــجــامــعــة  مساهمة  مــن  ــزءًا  جــ
ــبـــحـــث  ــوى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي والـ ــتـ ــسـ ــمـ بـ
زالت  ما  حيث  البحرين،  مملكة  في  العلمي 
عــام بدفعة من  العمل كل  تــزود ســوق  الكلية 
التنوير  مشاعل  يحملون  الذين  الخريجين 
الـــقـــانـــونـــي داخـــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي، 
مــن خــال  الــعــلــم  مــقــومــات  بــكــل  متسلحين 
بين  تجمع  قانونية  مــقــررات  مــن  درســـوه  مــا 

النظرية والتطبيق.

برنام��ج  تط��رح  �لتطبيقي��ة  �لعل��وم  جامع��ة  ف��ي  �لحق��وق  كلي��ة 
بكالوريو�س جديد� بالتعاون مع جامعة لندن �شاوث بانك �لبريطانية

الــذي  المجتمعة  الــشــراكــة  لمبدأ  تفعيًا 
فصل  مــع  وتــزامــنــًا  الــداخــلــيــة،  وزارة  تنتهجه 
الصيف، نظمت اإلدارة العامة للدفاع المدني 
الخاصة  والفعاليات  المحاضرات  من  العديد 
لأطفال بالتنسيق مع الموارد البشرية بوزارة 

الداخلية، والمحافظات األربعة، ووزارة التربية 
والتعليم.

ــام مــكــتــب الـــعـــاقـــات الــعــامــة والــتــوعــيــة  قــ
والحمات  الــمــحــاضــرات  مــن  الــعــديــد  بتنفيذ 
الــتــوعــويــة لــلــبــرامــج الــصــيــفــيــة الــمــقــامــة في 

ــة إلــى  ــافـ مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــمــلــكــة، بـــاإلضـ
الــمــدنــي  ــاع  ــلـــدفـ لـ ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  اســـتـــقـــبـــال 
لأطفال من خال مراكزها المختلفة، وذلك 
واإلرشـــاد  النصح  وتــقــديــم  الــوعــي  بــهــدف نشر 

حفاظًا على األرواح والممتلكات. 

ل���أط��ف��ال ت��وع��وي��ة  م��ح��ا���ش��ر�ت  تنظم  �ل��م��دن��ي«  »�ل���دف���اع 

} رئي�س الأعلى لل�صحة.

كتبت: فاطمة علي 

ــاري األمـــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــ ذكـ
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
دراســة  أن  القحطاني  مــنــاف  طبيب  الــمــقــدم 
واحدا  أن مريضا  بينت  علمية نشرت مؤخرا 
من كل 8 مرضى »كوفيد 19« وبنسبة  )%12.7( 
أعـــراض طويلة  مــن  يعاني  أن  المحتمل  مــن 
ألم  في  تتمثل  االعـــراض  أن  األمــد، موضحا 
فـــي الـــصـــدر، صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس، ألــــم في 
العضات، وشعور عام بالتعب وفقدان حاسة 

الشم.
وأكد  القحطاني في تغريدة عبر حسابه  
الرسمي في »تويتر« أن المتخصصين والفرق 
الطبية تحتاج إلى المزيد من هذه الدراسات 
دراسة  أن  الازمة،  موضحا  الرعاية  لتقديم 
»كوفيد  أعــــراض  أن  أظــهــرت  ــرى   أخــ علمية  
أو  الــجــســديــة  ســــواء  األمــــد  طــويــلــة  ال   »19-
ــد تــســتــمــر  الــنــفــســيــة لــبــعــض الـــمـــصـــابـــيـــن قــ
أعــراضــا شديدة  تكون  وقــد  األقــل،  عاما على 
تــســتــدعــي الــعــنــايــة الــطــبــيــة، مــشــيــرا الــــى أن  
دراسة أخرى نشرت في سبتمبر العام الماضي 
أكدت أن األفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل 

بنسبة  عرضة  أقل  كانوا  بالفيروس  وأصيبوا 
49% لـــإبـــاغ عـــن أعـــــراض كــوفــيــد الــطــويــلــة 
المحصنين  غير  باألشخاص  مقارنة  األمــد 

ضد الفيروس.
ــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل أكـــــــدت مــنــظــمــة  وعــ
الصحة العالمية في وقت سابق عبر موقعها 
ــى حــجــم جــائــحــة  الـــرســـمـــي بـــأنـــه بــالــنــظــر إلــ
الكثير  يــتــأثــر  أن  الــمــتــوقــع  مـــن  كـــوفـــيـــد-19، 
ــراض مـــا بــعــد اإلصــابــة  ــأعـ ــاص بـ ــخـ مـــن األشـ
بــمــرض كـــوفـــيـــد-19، أو مـــا ُيــســّمــى »بــكــوفــيــد 
أفضل  أن  الخبراء على  الطويل«، حيث شدد 
بالعدوى  اإلصــابــة  منع  للوقاية هي  طريقة 
من  أكثر  أن  إلــى  مشيرين  األول،  المقام  فــي 
المدى  بــأعــراض »كـــــوفــيــد-19« على  يــتــأثــرون 
الــطــويــل هــم مــن أصــيــبــوا بــالــمــرض الشديد 
ــراض  ــ تــســتــمــر األعـ أن  والــمــتــوســط، ويــمــكــن 

ويمكن أن تأتي وتختفي.
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن جــــانــــب آخــــــر نــــشــــرت الــ ــ مـ
النوم لدى األشخاص  الــدراســات حول جــودة 
الــمــصــابــيــن بــفــيــروس كـــورونـــا لــفــتــرة طــويــلــة، 
والــتــي اظــهــرت تــدنــيــا حــــاًدا فــي كــمــيــة الــنــوم 
ــد الـــبـــاحـــثـــون أن ضــيــق  ــ ــه، فــيــمــا وجـ ــ ــودتـ ــ وجـ
أو  أرض مستوية  اإلســراع على  التنفس عند 
المشي صعوًدا قليًا هو أحد أعراض كورونا 

الطويلة األمد األخرى التي يمكن أن تستمر 
مــــدة عـــامـــيـــن، ووجــــــدت دراســــــة اســتــطــاعــيــة 
أجــريــت فــي هــونــج كــونــج، وفــحــصــت النتائج 
على  والــقــدرة  الــرئــة،  لوظيفة  المدى  طويلة 
والعمل  الصحية  والحالة  الرياضة،  ممارسة 
بين الناجين من كورونا، أن بعض األشخاص 
الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا 
الرئة بعد  مازالوا يعانون من ضعف وظائف 
باحثون  وتوصل   ، األعـــراض  بــدء  عامين من 
إلى أن مشكات الصحة النفسية مثل القلق 

واالكتئاب يمكن أن تستمر مدة عامين .

المقدم طبيب مناف القحطاني:

�لأمد �لطويلة  �لأعر��س  يعانون من  8 مر�شى كورونا  من   1

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

صـــرحـــت الـــمـــهـــنـــدســـة أمـــل 
إدارة  مـــديـــرة  خــلــف  عــبــدالــنــبــي 
بأن عدد طلبات  المواد  هندسة 
اعــــتــــمــــاد الــــــمــــــواد الـــهـــنـــدســـيـــة 
ــاع  ــ ــــطـ الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــــــــي قـ
ــواردة إلـــى الــــوزارة  ــ اإلنـــشـــاءات الـ
عــام  مـــن  األول  الــنــصــف  خــــال 

2022 بلغ مجموعه 439 طلبا.
ــل  وأفــــــــــادت الـــمـــهـــنـــدســـة أمـ
المواد  هندسة  إدارة  بــأن  خلف 
هي اإلدارة المسؤولة في الوزارة 
من  للعديد  الجودة  ضمان  عن 
المواد المستخدمة في المباني 
وتشييد الطرق ومرافق الصرف 
ــي، وذلــــــــك عـــــن طـــريـــق  ــحــ ــصــ الــ
والتقييم  لــلــدراســة  اخــضــاعــهــا 
المخبرية  الــفــحــوصــات  وعــمــل 
مطابقة  مــن  للتحقق  الــازمــة 
ــروط والــمــعــايــيــر  ــشـ ــلـ ــواد لـ ــ ــمـ ــ الـ

والمواصفات المعمول بها. 
هندسة  إدارة  مديرة  وبينت 
أقسامها  عبر  اإلدارة  أن  الــمــواد 
ــة وهـــــي قـــســـم األبـــحـــاث  ــثـــاثـ الـ
وقسم  االستشارية،  والــخــدمــات 

والتحليل  الــبــنــاء  مـــواد  مختبر 
الــكــيــمــيــائــي، وقـــســـم الــهــنــدســة 
الـــجـــيـــوتـــقـــنـــيـــة ومـــخـــتـــبـــر مــــواد 
الــــطــــرق، تــعــمــل بــشــكــل حــثــيــث 
بالوزارة  المختلفة  االدارات  مع 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ لـــــضـــــمـــــان اعــــــلــــــى مــ
الهندسية  للتطبيقات  الــجــودة 
ــيــــرًة إلــــــى أن  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــــشــ
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــاث والـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــم األبـ ــســ قــ
اصــدار  على  يعمل  االستشارية 
ــر الــمــطــابــقــة لــمــخــتــلــف  ــاريـ ــقـ تـ
ــن خـــــــال تــطــبــيــق  ــ الـــــــمـــــــواد، مــ
التابعة  الــجــودة  بــرامــج ضــمــان 
لــــإدارة أهــمــهــا: بــرنــامــج ضبط 
للتأكد  المشاريع  على  الــجــودة 
ــن مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات  مــ
مراحل  طــوال  عليها  المتعاقد 
)بــــدء، تصميم،  الــمــشــروع  عــمــر 
تنفيذ وصيانـة(، وتقييم المواد 
وإصــــدار  المختلفة  االنــشــائــيــة 
شــهــادات الــمــطــابــقــة، بــاإلضــافــة 
استشارية  خــدمــات  تقديم  إلــى 
وتــقــديــم  الـــمـــشـــاريـــع،  إلدارات 
ــلـــمـــؤســـســـات  ــات فـــنـــيـــة لـ ــ ــدمــ ـــ خـ

في مجال  والخاصة  الحكومية 
وأداء  والــــمــــواصــــفــــات  الـــــمـــــواد 

المنشآت.
كـــمـــا يـــعـــمـــل الـــقـــســـم عــلــى 
إعــــــــــــــداد دراســــــــــــــــات تـــحـــلـــيـــلـــيـــة 
ــة لــــدعــــم  ــ ــاصــ ــ واخـــــــتـــــــبـــــــارات خــ
ــرى  ــ األخــ اإلدارات  مـــتـــطـــلـــبـــات 
مــجــال  فـــي  األشـــغـــال  وزارة  فـــي 
باإلضافة  والمواصفات،  المواد 
إلى القيام بدراسات متخصصة 
في  فعالة  حلول  تقديم  تشمل 
المختلفة  الهندسية  المجاالت 
المشاريع  فــي  تطبيقها  لــهــدف 
الحكومة عند الطلب، والتحقق 
ــيـــم وضــــــع الـــمـــبـــانـــي  ــيـ ــقـ ــن وتـ ــ مـ
القائمة  الــحــكــومــيــة  والــمــرافــق 
ــات الـــازمـــة  ــيـ ــتـــوصـ ــم الـ ــديـ ــقـ وتـ
ــــك إعـــــــادة تــأهــيــلــهــا  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ وإصـــــاحـــــهـــــا، بـ
المواصفــات  وتطويــر  تحديث 
المستمرة  المراجعة  من خال 
لـــــمـــــواصـــــفـــــات مـــــــــــواد الــــبــــنــــاء 
واستحداث  اإلنشائية،  والــمــواد 
الــمــعــتــمــدة على  الـــمـــواصـــفـــات 

 )performance-based( األداء 
ــواد  ــمـ ــواد الـــبـــنـــاء والـ ــ لــجــمــيــع مـ
اإلنشائية، التقليدية والحديثة.
الـــمـــهـــام  جـــمـــيـــع  أن  ــر  ــذكــ يــ
واإلجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الجودة  إدارة  نظام  تتبع  اإلدارة 
9001 لضمان االرتقاء بمستوى 
وتحسين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 
ســيــر  ــمــــان  وضــ األداء  مـــســـتـــوى 

العمليات بسهولة ويسر.

و�ع��ت��م��اد  م��ط��اب��ق��ة  ت��ق��ري��ر   439 ت�����ش��در  »�لأ����ش���غ���ال« 
ل���ل���م���و�د �ل��م�����ش��ت��خ��دم��ة ف����ي ق���ط���اع �لإن���������ش����اء�ت

} أمل عبدالنبي خلف.

فــي ضـــوء مــا تــمــت إثــارتــه اعــامــيــًا حــول 
عملية القبول في جامعة البحرين، وفي إطار 
الـــواردة  والــشــكــاوى  الماحظات  كافة  متابعة 
ــود الــجــامــعــة تــوضــيــح أنـــهـــا تــواصــل  إلــيــهــا، تــ
بحريني  طالب  لكل  مقعد  بتوفير  التزامها 
الثانوية  حصل على معدل 70% فما فوق في 

العامة.
تتزايد  التي  الكبيرة  األعــداد  إلــى  ونظرًا 
بالجامعة  لالتحاق  المتقدمين  من  سنويًا 
الجامعة  تمسكت  الــتــحــاق(،  طــلــب   10200(
بالتنافسية احتكامًا إلى المعدالت التراكمية 
لتوفير  مــوحــد  كمعيار  الــعــامــة  الــثــانــويــة  فــي 
برامج  فــي  للقبول  وذلـــك  للجميع،  الــعــدالــة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــرغـــبـــات 
بــأعــلــى  أواًل  ــذ  ــ فــتــم األخـ ــيـــة األولــــــى،  الـــدراسـ
ــيـــع حـــتـــى الـــــوصـــــول إلــــــى الـــطـــاقـــة  ــامـ الـــمـــجـ

االستيعابية القصوى من كل برنامج.
توفير فرص  على  الحرص  وانطاقًا من 
للمتقدمين للدراسة في جامعة البحرين من 
إلى  توجيههم  تــم  فقد  البحرينيين  الطلبة 
االخــتــيــار مــن الــشــواغــر الــمــتــوافــرة فــي بعض 
برامج كليتي العلوم وتقنية المعلومات إضافة 
إلى كل برامج كلية التعليم التطبيقي. وتشير 
الجامعة إلى أن كلية التعليم التطبيقي تتيح 
ــودة عــمــا يتلقاه  يــقــل جــ تــعــلــيــمــًا جــامــعــيــًا ال 
الكلية  وتمنح هذه  الكليات،  باقي  الطلبة في 
درجة الدبلوم المشارك، كما تنوه الجامعة إلى 
التطبيقي  التعليم  كلية  في  الطالب  أداء  أن 
المشارك  الدبلوم  من  االنتقال  باب  له  يفتح 
واستوفى  ذلك  في  رغب  إن  البكالوريوس  إلى 

المعايير المطلوبة.
وبالنسبة إلى الطلبة الذي كانت حالتهم 
»قيد المراجعة«، فتبين الجامعة أن هذا يعني 
أن موظفي عمادة القبول والتسجيل يقومون 
فترة  بعد  قبولهم  وسيتم  طلباتهم،  بتدقيق 

تثبيت القبول بحسب الشواغر المتاحة.
عاوة على ما تم بيانه أعاه، تود الجامعة 

توضيح التالي ايضًا:
الفترة  هــذه  في  القبول:  تثبيت  فترة   )1
يــثــبــت الـــراغـــبـــون بــالــفــعــل فـــي الــــدراســــة في 
الــجــامــعــة، وبــعــد انــتــهــاء هـــذه الــفــتــرة يتبين 
بالجامعة،  الملتحقين  مــن  الــفــعــلــي  الــعــدد 
تخصصاتهم  لتغيير  للطلبة  فــرصــة  وتــتــاح 

المعدالت  بحسب  وكــذلــك  الــشــواغــر  بحسب 
التنافسية.

كل  فــي  تــتــاح  الــبــرامــج:  بين  التحويل   )2
في  الــراغــبــون  الطلبة  فيها  يتقدم  فترة  سنة 
التحويل من برنامج إلى برنامج آخر، على أن 
يحقق الطالب شروط التحويل، وتكون هناك 

شواغر في البرنامج المراد التحويل إليه.
الـــبـــكـــالـــوريـــوس: يحق  إلــــى  االنـــتـــقـــال   )3
المشارك،  الدبلوم  لشهادة  الدارسين  للطلبة 
طلب  التطبيقي،  التعليم  كلية  تقدمها  التي 
بعد  البكالوريوس  بــرامــج  أحــد  إلــى  االنــتــقــال 
الــحــصــول عــلــى الــشــهــادة أو تــحــقــيــق شـــروط 

االنتقال.

جامعة �لبحرين: �لقبول في بر�مج �لبكالوريو�س لأ�شحاب �أعلى �لمجاميع
برام�ج العل�وم وتقني�ة المعلوم�ات والتطبيق�ي ال تق�ل ج�ودة ع�ن باق�ي الكلي�ات
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برئاسة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
الــســكــري  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، عـــقـــدت الــجــمــعــيــة 
ــدوري، حــيــث تمت  ــ ــ اجــتــمــاعــهــا الـ
البرامج  تنفيذ  ومتابعة  مناقشة 
والمشاريع والمبادرات التي تعمل 
الــجــمــعــيــة عــلــى تــنــفــيــذهــا خــال 

العام الجاري.
وقـــــد شـــمـــلـــت أهـــــم الـــبـــرامـــج 
ــبـــادرات مــشــروع  والــمــشــاريــع والـــمـ
تــــوعــــيــــة األطـــــــفـــــــال عــــــن مــــرض 
المشترك  المدارس  في  السكري 
مع وزارة التربية والتعليم؛ والذي 
ــع مــســتــوى الــوعــي  يــهــدف إلـــى رفـ
حـــــول مـــــرض الـــســـكـــري وتــجــنــب 

ــه، وأنـــــمـــــاط الـــحـــيـــاة  ــاتـ ــفـ ــاعـ مـــضـ
وأسرهم،  األطــفــال  بين  الصحية 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع األطـــفـــال 

الــمــصــابــيــن بــالــســكــري مــن خــال 
تعزيز بيئة مدرسية آمنة وداعمة 
مــع رفـــع مــســتــوى الــوعــي بأهمية 
الغذاء الصحي والنشاط البدني. 
ــادرة تــوفــيــر  ــبــ كــمــا تـــم مــتــابــعــة مــ
مــضــخــات األنــســولــيــن لــأطــفــال 
خــال  مــن  بــالــســكــري  المصابين 
البنوك  مع  المجتمعية  الشراكة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــجــمــعــيــات 

الخيرية.
وخــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، وجــــه 
الــشــيــخ محمد  الـــفـــريـــق طــبــيــب 
ــى  إلــ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عــــــبــــــداهلل  بــــــن 
مخيم  إلقامة  بالتحضير  البدء 
شـــروق لــأطــفــال؛ والــــذي يهدف 
ــــب األطـــفـــال  ــدريـ ــ إلـــــى تــعــلــيــم وتـ

ــان  ــأمـ ــايـــش بـ ــعـ ــتـ ــلـــى كــيــفــيــة الـ عـ
ــال الــلــعــب  ــع الـــســـكـــري مـــن خــ مـ
والترفيه والتثقيف الصحي. كما 
ــعـــدادات  ــتـ نـــاقـــش الــمــجــلــس االسـ
ــال بــــالــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي  ــفــ ــتــ لــــاحــ
الرابع  ُيصادف  والــذي  للسكري؛ 
عــشــر مـــن شــهــر نــوفــمــبــر مـــن كل 
عــــام، ويـــهـــدف إلــــى رفــــع مــســتــوى 
الوعي الصحي بمرض السكري.

ــا تـــــــم خـــــــــال اجــــتــــمــــاع  ــ ــمـ ــ كـ
الموافقة  الجمعية  إدارة  مجلس 
على إقامة مباردة تحدي المشي 
في نسخته الرابعة، والذي يهدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز مـــمـــارســـة الــنــشــاط 
الـــبـــدنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن الــســكــري 

والحد من مضاعفاته.

خالل اجتماع اإدارة »ال�سكري البحرينية«

م��ح��م��د ب���ن ع���ب���د�هلل ي���وج���ه �إل�����ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع 
ت���وع���ي���ة �لأط�����ف�����ال ع����ن �ل�������ش���ك���ري ف����ي �ل���م���د�ر����س

الحقوق  كلية  بأعمال عميد  القائم  قال 
في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور حبيب 
القزي ان نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب 
اإلدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية 
أبرز ما يميز كلية الحقوق، مشيرا  لطلبتها 
كادرها  إلى كفاءة  الكلية يرجع  ان تميز  إلى 

األكاديمي واإلداري وطلبتها المتميزين.
ــزي بـــأن  ــ ــقـ ــ وصــــــــرح الــــدكــــتــــور حـــبـــيـــب الـ
في  يتمثل  جــديــدا  برنامجا  طرحت  الكلية 
ــي الـــحـــقـــوق بــالــتــعــاون مع  الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـ
جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والذي 
يتيح للطالب الحصول على شهادة بريطانية، 
المسجلين  الطلبة  جميع  سيحصل  حيث 
األول  الـــدراســـي  للفصل  الــبــرنــامــج  هـــذا  فــي 
 %30 قيمتها  خصم  نسبة  على   ،2023/2022
على السنة الدراسية األولى، كما سيتم إعفاء 
شهر  نهاية  قبل  المسجلين  الطلبة  جميع 

أغسطس 2022، من رسوم التسجيل.
ــرح الـــكـــلـــيـــة بـــــرامـــــج تــشــمــل  ــ ــطـ ــ ــا تـ ــمــ  كــ
في  والماجستير  الحقوق  في  البكالوريوس 
التجاري،  القانون  في  والماجستير  القانون 
داعيًا الطلبة إلى التواصل مع الجامعة على 
على  لــلــحــصــول   ،66633770 الــواتــســاب  رقـــم 

كافة المعلومات التي تتعلق ببرامج الكلية.
ــال الــعــمــيــد عــلــى  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ وشــــــدد الـ
التعليمية  المخرجات  الكلية بجودة  اهتمام 
االستراتيجية  الخطة  مــع  تماشيا  للطلبة 
الــقــادمــة  لــلــســنــوات  الــجــامــعــة  الــتــي وضعتها 
الشاملة  الــجــودة  تحقيق  عــلــى  تــركــز  والــتــي 
مؤكدا  تقدمها،  التي  والتخصصات  للبرامج 
التعليمية  الــتــقــنــيــات  تــوفــيــر  الــكــلــيــة  حـــرص 
العملية  يــخــدم  بــمــا  المتقدمة  والــتــدريــبــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة ويـــعـــزز مـــن اكـــتـــســـاب الـــمـــهـــارات 
في  العلمية  المعلومة  وتــرســيــخ  الــضــروريــة 

ذهن الطالب لجعل عملية التعلم أكثر فائدة 
وشمولية.

الكلية  أن  القزي  الدكتور حبيب  وأوضح 
وتقديم  العلمي  البحث  تشجيع  على  تركز 
ــات الــعــلــمــيــة الــمــعــمــقــة الــتــي تــخــدم  ــدراســ الــ
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  ودول  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة 
بالكوادر  رفــدهــم  فــي  للمساهمة  الخليجي، 
الــقــانــونــيــة الــمــؤهــلــة لــتــلــبــيــة حـــاجـــات ســوق 

العمل.
الكلية  أن  العميد  بأعمال  القائم  وأكــد 
دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية 
الـــبـــرامـــج وجـــودتـــهـــا مـــن خــــال الـــربـــط بين 
الـــدراســـة الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي عبر 
كالعيادة  المتعددة  والتعلم  التعليم  وسائل 

الــقــانــونــيــة والـــمـــحـــاكـــمـــات الـــصـــوريـــة داخـــل 
ــارات الــمــيــدانــيــة والــتــدريــب  ــزيــ الــجــامــعــة والــ

العملي خارج الجامعة. 
وخـــتـــم الـــدكـــتـــور حــبــيــب الـــقـــزي حــديــثــه 
بـــاإلشـــارة إلـــى أن إنــشــاء كــلــيــة الــحــقــوق كــان 
النهوض  فــي  الــجــامــعــة  مساهمة  مــن  ــزءًا  جــ
ــبـــحـــث  ــوى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي والـ ــتـ ــسـ ــمـ بـ
زالت  ما  حيث  البحرين،  مملكة  في  العلمي 
عــام بدفعة من  العمل كل  تــزود ســوق  الكلية 
التنوير  مشاعل  يحملون  الذين  الخريجين 
الـــقـــانـــونـــي داخـــــــل الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي، 
مــن خــال  الــعــلــم  مــقــومــات  بــكــل  متسلحين 
بين  تجمع  قانونية  مــقــررات  مــن  درســـوه  مــا 

النظرية والتطبيق.

برنام��ج  تط��رح  �لتطبيقي��ة  �لعل��وم  جامع��ة  ف��ي  �لحق��وق  كلي��ة 
بكالوريو�س جديد� بالتعاون مع جامعة لندن �شاوث بانك �لبريطانية

الــذي  المجتمعة  الــشــراكــة  لمبدأ  تفعيًا 
فصل  مــع  وتــزامــنــًا  الــداخــلــيــة،  وزارة  تنتهجه 
الصيف، نظمت اإلدارة العامة للدفاع المدني 
الخاصة  والفعاليات  المحاضرات  من  العديد 
لأطفال بالتنسيق مع الموارد البشرية بوزارة 

الداخلية، والمحافظات األربعة، ووزارة التربية 
والتعليم.

ــام مــكــتــب الـــعـــاقـــات الــعــامــة والــتــوعــيــة  قــ
والحمات  الــمــحــاضــرات  مــن  الــعــديــد  بتنفيذ 
الــتــوعــويــة لــلــبــرامــج الــصــيــفــيــة الــمــقــامــة في 

ــة إلــى  ــافـ مــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــمــلــكــة، بـــاإلضـ
الــمــدنــي  ــاع  ــلـــدفـ لـ ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  اســـتـــقـــبـــال 
لأطفال من خال مراكزها المختلفة، وذلك 
واإلرشـــاد  النصح  وتــقــديــم  الــوعــي  بــهــدف نشر 

حفاظًا على األرواح والممتلكات. 

ل���أط��ف��ال ت��وع��وي��ة  م��ح��ا���ش��ر�ت  تنظم  �ل��م��دن��ي«  »�ل���دف���اع 

} رئي�س الأعلى لل�صحة.

كتبت: فاطمة علي 

ــاري األمـــــــــــراض الـــمـــعـــديـــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــ ذكـ
بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
دراســة  أن  القحطاني  مــنــاف  طبيب  الــمــقــدم 
واحدا  أن مريضا  بينت  علمية نشرت مؤخرا 
من كل 8 مرضى »كوفيد 19« وبنسبة  )%12.7( 
أعـــراض طويلة  مــن  يعاني  أن  المحتمل  مــن 
ألم  في  تتمثل  االعـــراض  أن  األمــد، موضحا 
فـــي الـــصـــدر، صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس، ألــــم في 
العضات، وشعور عام بالتعب وفقدان حاسة 

الشم.
وأكد  القحطاني في تغريدة عبر حسابه  
الرسمي في »تويتر« أن المتخصصين والفرق 
الطبية تحتاج إلى المزيد من هذه الدراسات 
دراسة  أن  الازمة،  موضحا  الرعاية  لتقديم 
»كوفيد  أعــــراض  أن  أظــهــرت  ــرى   أخــ علمية  
أو  الــجــســديــة  ســــواء  األمــــد  طــويــلــة  ال   »19-
ــد تــســتــمــر  الــنــفــســيــة لــبــعــض الـــمـــصـــابـــيـــن قــ
أعــراضــا شديدة  تكون  وقــد  األقــل،  عاما على 
تــســتــدعــي الــعــنــايــة الــطــبــيــة، مــشــيــرا الــــى أن  
دراسة أخرى نشرت في سبتمبر العام الماضي 
أكدت أن األفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل 

بنسبة  عرضة  أقل  كانوا  بالفيروس  وأصيبوا 
49% لـــإبـــاغ عـــن أعـــــراض كــوفــيــد الــطــويــلــة 
المحصنين  غير  باألشخاص  مقارنة  األمــد 

ضد الفيروس.
ــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل أكـــــــدت مــنــظــمــة  وعــ
الصحة العالمية في وقت سابق عبر موقعها 
ــى حــجــم جــائــحــة  الـــرســـمـــي بـــأنـــه بــالــنــظــر إلــ
الكثير  يــتــأثــر  أن  الــمــتــوقــع  مـــن  كـــوفـــيـــد-19، 
ــراض مـــا بــعــد اإلصــابــة  ــأعـ ــاص بـ ــخـ مـــن األشـ
بــمــرض كـــوفـــيـــد-19، أو مـــا ُيــســّمــى »بــكــوفــيــد 
أفضل  أن  الخبراء على  الطويل«، حيث شدد 
بالعدوى  اإلصــابــة  منع  للوقاية هي  طريقة 
من  أكثر  أن  إلــى  مشيرين  األول،  المقام  فــي 
المدى  بــأعــراض »كـــــوفــيــد-19« على  يــتــأثــرون 
الــطــويــل هــم مــن أصــيــبــوا بــالــمــرض الشديد 
ــراض  ــ تــســتــمــر األعـ أن  والــمــتــوســط، ويــمــكــن 

ويمكن أن تأتي وتختفي.
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن جــــانــــب آخــــــر نــــشــــرت الــ ــ مـ
النوم لدى األشخاص  الــدراســات حول جــودة 
الــمــصــابــيــن بــفــيــروس كـــورونـــا لــفــتــرة طــويــلــة، 
والــتــي اظــهــرت تــدنــيــا حــــاًدا فــي كــمــيــة الــنــوم 
ــد الـــبـــاحـــثـــون أن ضــيــق  ــ ــه، فــيــمــا وجـ ــ ــودتـ ــ وجـ
أو  أرض مستوية  اإلســراع على  التنفس عند 
المشي صعوًدا قليًا هو أحد أعراض كورونا 

الطويلة األمد األخرى التي يمكن أن تستمر 
مــــدة عـــامـــيـــن، ووجــــــدت دراســــــة اســتــطــاعــيــة 
أجــريــت فــي هــونــج كــونــج، وفــحــصــت النتائج 
على  والــقــدرة  الــرئــة،  لوظيفة  المدى  طويلة 
والعمل  الصحية  والحالة  الرياضة،  ممارسة 
بين الناجين من كورونا، أن بعض األشخاص 
الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا 
الرئة بعد  مازالوا يعانون من ضعف وظائف 
باحثون  وتوصل   ، األعـــراض  بــدء  عامين من 
إلى أن مشكات الصحة النفسية مثل القلق 

واالكتئاب يمكن أن تستمر مدة عامين .

المقدم طبيب مناف القحطاني:

�لأمد �لطويلة  �لأعر��س  يعانون من  8 مر�شى كورونا  من   1

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

صـــرحـــت الـــمـــهـــنـــدســـة أمـــل 
إدارة  مـــديـــرة  خــلــف  عــبــدالــنــبــي 
بأن عدد طلبات  المواد  هندسة 
اعــــتــــمــــاد الــــــمــــــواد الـــهـــنـــدســـيـــة 
ــاع  ــ ــــطـ الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة فـــــــــي قـ
ــواردة إلـــى الــــوزارة  ــ اإلنـــشـــاءات الـ
عــام  مـــن  األول  الــنــصــف  خــــال 

2022 بلغ مجموعه 439 طلبا.
ــل  وأفــــــــــادت الـــمـــهـــنـــدســـة أمـ
المواد  هندسة  إدارة  بــأن  خلف 
هي اإلدارة المسؤولة في الوزارة 
من  للعديد  الجودة  ضمان  عن 
المواد المستخدمة في المباني 
وتشييد الطرق ومرافق الصرف 
ــي، وذلــــــــك عـــــن طـــريـــق  ــحــ ــصــ الــ
والتقييم  لــلــدراســة  اخــضــاعــهــا 
المخبرية  الــفــحــوصــات  وعــمــل 
مطابقة  مــن  للتحقق  الــازمــة 
ــروط والــمــعــايــيــر  ــشـ ــلـ ــواد لـ ــ ــمـ ــ الـ

والمواصفات المعمول بها. 
هندسة  إدارة  مديرة  وبينت 
أقسامها  عبر  اإلدارة  أن  الــمــواد 
ــة وهـــــي قـــســـم األبـــحـــاث  ــثـــاثـ الـ
وقسم  االستشارية،  والــخــدمــات 

والتحليل  الــبــنــاء  مـــواد  مختبر 
الــكــيــمــيــائــي، وقـــســـم الــهــنــدســة 
الـــجـــيـــوتـــقـــنـــيـــة ومـــخـــتـــبـــر مــــواد 
الــــطــــرق، تــعــمــل بــشــكــل حــثــيــث 
بالوزارة  المختلفة  االدارات  مع 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ لـــــضـــــمـــــان اعــــــلــــــى مــ
الهندسية  للتطبيقات  الــجــودة 
ــيــــرًة إلــــــى أن  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــــشــ
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــاث والـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــم األبـ ــســ قــ
اصــدار  على  يعمل  االستشارية 
ــر الــمــطــابــقــة لــمــخــتــلــف  ــاريـ ــقـ تـ
ــن خـــــــال تــطــبــيــق  ــ الـــــــمـــــــواد، مــ
التابعة  الــجــودة  بــرامــج ضــمــان 
لــــإدارة أهــمــهــا: بــرنــامــج ضبط 
للتأكد  المشاريع  على  الــجــودة 
ــن مــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات  مــ
مراحل  طــوال  عليها  المتعاقد 
)بــــدء، تصميم،  الــمــشــروع  عــمــر 
تنفيذ وصيانـة(، وتقييم المواد 
وإصــــدار  المختلفة  االنــشــائــيــة 
شــهــادات الــمــطــابــقــة، بــاإلضــافــة 
استشارية  خــدمــات  تقديم  إلــى 
وتــقــديــم  الـــمـــشـــاريـــع،  إلدارات 
ــلـــمـــؤســـســـات  ــات فـــنـــيـــة لـ ــ ــدمــ ـــ خـ

في مجال  والخاصة  الحكومية 
وأداء  والــــمــــواصــــفــــات  الـــــمـــــواد 

المنشآت.
كـــمـــا يـــعـــمـــل الـــقـــســـم عــلــى 
إعــــــــــــــداد دراســــــــــــــــات تـــحـــلـــيـــلـــيـــة 
ــة لــــدعــــم  ــ ــاصــ ــ واخـــــــتـــــــبـــــــارات خــ
ــرى  ــ األخــ اإلدارات  مـــتـــطـــلـــبـــات 
مــجــال  فـــي  األشـــغـــال  وزارة  فـــي 
باإلضافة  والمواصفات،  المواد 
إلى القيام بدراسات متخصصة 
في  فعالة  حلول  تقديم  تشمل 
المختلفة  الهندسية  المجاالت 
المشاريع  فــي  تطبيقها  لــهــدف 
الحكومة عند الطلب، والتحقق 
ــيـــم وضــــــع الـــمـــبـــانـــي  ــيـ ــقـ ــن وتـ ــ مـ
القائمة  الــحــكــومــيــة  والــمــرافــق 
ــات الـــازمـــة  ــيـ ــتـــوصـ ــم الـ ــديـ ــقـ وتـ
ــــك إعـــــــادة تــأهــيــلــهــا  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ وإصـــــاحـــــهـــــا، بـ
المواصفــات  وتطويــر  تحديث 
المستمرة  المراجعة  من خال 
لـــــمـــــواصـــــفـــــات مـــــــــــواد الــــبــــنــــاء 
واستحداث  اإلنشائية،  والــمــواد 
الــمــعــتــمــدة على  الـــمـــواصـــفـــات 

 )performance-based( األداء 
ــواد  ــمـ ــواد الـــبـــنـــاء والـ ــ لــجــمــيــع مـ
اإلنشائية، التقليدية والحديثة.
الـــمـــهـــام  جـــمـــيـــع  أن  ــر  ــذكــ يــ
واإلجـــــــــــــراءات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الجودة  إدارة  نظام  تتبع  اإلدارة 
9001 لضمان االرتقاء بمستوى 
وتحسين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــات 
ســيــر  ــمــــان  وضــ األداء  مـــســـتـــوى 

العمليات بسهولة ويسر.

و�ع��ت��م��اد  م��ط��اب��ق��ة  ت��ق��ري��ر   439 ت�����ش��در  »�لأ����ش���غ���ال« 
ل���ل���م���و�د �ل��م�����ش��ت��خ��دم��ة ف����ي ق���ط���اع �لإن���������ش����اء�ت

} أمل عبدالنبي خلف.

فــي ضـــوء مــا تــمــت إثــارتــه اعــامــيــًا حــول 
عملية القبول في جامعة البحرين، وفي إطار 
الـــواردة  والــشــكــاوى  الماحظات  كافة  متابعة 
ــود الــجــامــعــة تــوضــيــح أنـــهـــا تــواصــل  إلــيــهــا، تــ
بحريني  طالب  لكل  مقعد  بتوفير  التزامها 
الثانوية  حصل على معدل 70% فما فوق في 

العامة.
تتزايد  التي  الكبيرة  األعــداد  إلــى  ونظرًا 
بالجامعة  لالتحاق  المتقدمين  من  سنويًا 
الجامعة  تمسكت  الــتــحــاق(،  طــلــب   10200(
بالتنافسية احتكامًا إلى المعدالت التراكمية 
لتوفير  مــوحــد  كمعيار  الــعــامــة  الــثــانــويــة  فــي 
برامج  فــي  للقبول  وذلـــك  للجميع،  الــعــدالــة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــرغـــبـــات 
بــأعــلــى  أواًل  ــذ  ــ فــتــم األخـ ــيـــة األولــــــى،  الـــدراسـ
ــيـــع حـــتـــى الـــــوصـــــول إلــــــى الـــطـــاقـــة  ــامـ الـــمـــجـ

االستيعابية القصوى من كل برنامج.
توفير فرص  على  الحرص  وانطاقًا من 
للمتقدمين للدراسة في جامعة البحرين من 
إلى  توجيههم  تــم  فقد  البحرينيين  الطلبة 
االخــتــيــار مــن الــشــواغــر الــمــتــوافــرة فــي بعض 
برامج كليتي العلوم وتقنية المعلومات إضافة 
إلى كل برامج كلية التعليم التطبيقي. وتشير 
الجامعة إلى أن كلية التعليم التطبيقي تتيح 
ــودة عــمــا يتلقاه  يــقــل جــ تــعــلــيــمــًا جــامــعــيــًا ال 
الكلية  وتمنح هذه  الكليات،  باقي  الطلبة في 
درجة الدبلوم المشارك، كما تنوه الجامعة إلى 
التطبيقي  التعليم  كلية  في  الطالب  أداء  أن 
المشارك  الدبلوم  من  االنتقال  باب  له  يفتح 
واستوفى  ذلك  في  رغب  إن  البكالوريوس  إلى 

المعايير المطلوبة.
وبالنسبة إلى الطلبة الذي كانت حالتهم 
»قيد المراجعة«، فتبين الجامعة أن هذا يعني 
أن موظفي عمادة القبول والتسجيل يقومون 
فترة  بعد  قبولهم  وسيتم  طلباتهم،  بتدقيق 

تثبيت القبول بحسب الشواغر المتاحة.
عاوة على ما تم بيانه أعاه، تود الجامعة 

توضيح التالي ايضًا:
الفترة  هــذه  في  القبول:  تثبيت  فترة   )1
يــثــبــت الـــراغـــبـــون بــالــفــعــل فـــي الــــدراســــة في 
الــجــامــعــة، وبــعــد انــتــهــاء هـــذه الــفــتــرة يتبين 
بالجامعة،  الملتحقين  مــن  الــفــعــلــي  الــعــدد 
تخصصاتهم  لتغيير  للطلبة  فــرصــة  وتــتــاح 

المعدالت  بحسب  وكــذلــك  الــشــواغــر  بحسب 
التنافسية.

كل  فــي  تــتــاح  الــبــرامــج:  بين  التحويل   )2
في  الــراغــبــون  الطلبة  فيها  يتقدم  فترة  سنة 
التحويل من برنامج إلى برنامج آخر، على أن 
يحقق الطالب شروط التحويل، وتكون هناك 

شواغر في البرنامج المراد التحويل إليه.
الـــبـــكـــالـــوريـــوس: يحق  إلــــى  االنـــتـــقـــال   )3
المشارك،  الدبلوم  لشهادة  الدارسين  للطلبة 
طلب  التطبيقي،  التعليم  كلية  تقدمها  التي 
بعد  البكالوريوس  بــرامــج  أحــد  إلــى  االنــتــقــال 
الــحــصــول عــلــى الــشــهــادة أو تــحــقــيــق شـــروط 

االنتقال.

جامعة �لبحرين: �لقبول في بر�مج �لبكالوريو�س لأ�شحاب �أعلى �لمجاميع
برام�ج العل�وم وتقني�ة المعلوم�ات والتطبيق�ي ال تق�ل ج�ودة ع�ن باق�ي الكلي�ات

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16218/pdf/1-Supplime/16218.pdf?fixed3874
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305741
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1305742
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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 اخلارجية ي�ستقبل

�سفري اإ�سرائيل لدى البحرين

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�شتقبل 

اخلارجية، يف مقر الوزارة اأم�س، اآيتان نائي، �شفري دولة 

اإ�شرائيل لدى مملكة البحرين.

الثنائية  العالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  وجرى 

القائمة بني مملكة البحرين ودولة اإ�شرائيل، و�شبل تعزيز 

مبا  اأ�شمل  م�شتويات  اإىل  به  واالرتقاء  امل�شرتك  التعاون 

يخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين، اإ�شافة اإىل الق�شايا ذات 

االهتمام امل�شرتك.

وزير اخلارجية ي�ستعر�ض عالقات 

التعاون مع �سفري اجلمهورية الإيطالية

وزير �سوؤون الكهرباء واملاء

ي�ستقبل ال�سفري الفل�سطيني

ا�شتقبل وزير اخلارجية، عبداللطيف بن را�شد الزياين، 

يف مكتبه مبقر الوزارة اأم�س، �شفري اجلمهورية االإيطالية 

لدى مملكة البحرين، باوال اأمادي.

ال�شداقة  عالقات  ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  وجرى 

واجلمهورية  البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  والتعاون 

املجاالت  خمتلف  يف  وتنميتها  تعزيزها  و�شبل  االإيطالية، 

خدمة للم�شالح املتبادلة، اإ�شافة اإىل الق�شايا حمل االهتمام 

امل�شرتك.

�شوؤون  وزير  حميدان،  اإبراهيم  بن  يا�شر  ا�شتقبل 

الكهرباء واملاء، ال�شفري طه عبدالقادر، �شفري دولة فل�شطني 

ال�شقيقة لدى مملكة البحرين.

وا�شتعر�س الوزير مع ال�شفري الفل�شطيني �شبل تو�شعة 

اآفاق التعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت التنموية التي 

لها االأثر املهم يف دعم جهود حتقيق التنمية امل�شتدامة يف 

البلدين ال�شقيقني.

ومن جانبه، تقدم ال�شفري الفل�شطيني بال�شكر والتقدير 

ا�شتقباله  ح�شن  على  واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير  اإىل 

واهتمامه بتطوير عالقات التعاون املختلفة بني البلدين.

وزير الداخلية يبحث التعاون مع »الأعلى لل�سحة« ووزيرة ال�سحة

رع�����اي�����ة ����س���ح���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ل�����ن�����زلء »الإ��������س�������الح«

اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

خليفة وزير الداخلية، اأم�س، الفريق طبيب ال�شيخ حممد 

لل�شحة،  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

والدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن وزيرة ال�شحة، 

رئي�س  احل�شن  ح�شن  بن  طارق  الفريق  بح�شور  وذلك 

االأمن العام.

برئي�س  الداخلية،  وزير  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

املجل�س االأعلى لل�شحة ووزيرة ال�شحة، م�شيًدا باجلهود 

املتميزة التي يقوم بها رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة يف 

تطوير املنظومة ال�شحية يف مملكة البحرين، مبا ي�شهم 

يف احلفاظ على املكت�شبات الوطنية، ومعرًبا عن اعتزازه 

اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  املبذولة  الوطنية  باجلهود 

الطبية للمواطنني واملقيمني كافة.

والتن�شيق  التعاون  اللقاء، بحث جماالت  ومت خالل 

الرعاية  تقدمي  يف  ال�شحة  وزارة  ا�شتمرار  اإطار  يف 

م�شتويات  وباأعلى  ال�شاعة  مدار  على  املتكاملة  ال�شحية 

ي�شمن  مبا  والتاأهيل،  االإ�شالح  مراكز  لنزالء  الكفاءة، 

�شحتهم و�شالمتهم العامة، وذلك تطبيًقا لقانون موؤ�ش�شة 

االإ�شالح والتاأهيل والئحته التنفيذية.

الب�شرية،  للموارد  امل�شاعد  الوكيل  اللقاء،  وح�شر 

ومدير عام االإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل.

موؤكدة اأن »التطبيقي« ل تقل جودة عن بقية الكليات.. جامعة البحرين:

املعدل الرتاكمي يف الثانوية املعيار الوحيد للتناف�ض على املقاعد

لدى ا�ستقباله الباحث ال�سيخ الذي اأهداه ن�سخة من اأطروحته للماج�ستري

الكعبي يوؤكد اأهمية توجيه البحث لدرا�سة املمار�سات احلكومية الناجحة

وزيرة »ال�سياحة« ورئي�ض »الثقافة« يزوران مدينة املنامة و�سوقها القدمي.. ال�سرييف: 

ا�ستعادة حيوية ال�سوق القدمي بو�سفه معلًما تاريخًيا وثقافًيا

يف �شوء ما اأثري اإعالمًيا حول عملية القبول يف جامعة 

وال�شكاوى  املالحظات  كل  متابعة  اإطار  ويف  البحرين، 

الواردة لها، تود اجلامعة التو�شيح باأنها توا�شل التزامها 

بتوفري مقعد لكل طالب بحريني ح�شل على معدل %70 

فما فوق يف الثانوية العامة.

ونظًرا لالأعداد الكبرية التي تتزايد �شنوًيا من املتقدمني 

مت�شكت  التحاق(،  طلب   10200( باجلامعة  لاللتحاق 

يف  الرتاكمية  املعدالت  اإىل  احتكاًما  بالتناف�شية  اجلامعة 

للجميع،  العدالة  لتوفري  موحد  كمعيار  العامة  الثانوية 

على  واحل�شول  البكالوريو�س  برامج  يف  للقبول  وذلك 

املجاميع  باأعلى  اأوالً  االأخذ  فتم  االأوىل  الدرا�شية  الرغبات 

كل  من  الق�شوى  اال�شتيعابية  الطاقة  اإىل  الو�شول  حتى 

برنامج.

للمتقدمني  فر�س  توفري  على  احلر�س  من  وانطالًقا 

فقد  البحرينيني،  الطلبة  البحرين من  للدرا�شة يف جامعة 

مت توجيههم اإىل االختيار من ال�شواغر املتوافرة يف بع�س 

كل  اإىل  اإ�شافة  املعلومات  وتقنية  العلوم  كليتي  برامج 

برامج كلية التعليم التطبيقي. 

تتيح  التطبيقي  التعليم  كلية  اأن  اإىل  اجلامعة  وت�شري 

باقي  الطلبة يف  يتلقاه  عما  جودة  يقل  ال  جامعًيا  تعليًما 

كما  امل�شارك،  الدبلوم  درجة  الكلية  هذه  ومتنح  الكليات، 

تنوه اجلامعة باأن اأداء الطالب يف كلية التعليم التطبيقي 

يفتح له باب االنتقال من الدبلوم امل�شارك اإىل البكالوريو�س 

اإن رغب يف ذلك وا�شتوفى املعايري املطلوبة.

وبالن�شبة للطلبة الذي كانت حالتهم »قيد املراجعة«، 

القبول  عمادة  موظفي  اأن  يعني  هذا  باأن  اجلامعة  فتبني 

والت�شجيل يقومون بتدقيق طلباتهم، و�شيتم قبولهم بعد 

فرتة تثبيت القبول ح�شب ال�شواغر املتاحة.

ثامر  بن  حممد  واالت�شاالت  املوا�شالت  وزير  اأكد 

ت�شليط  اإىل  الرامية  العلمية  الدرا�شات  اأهمية  الكعبي، 

ال�شوء على التجارب الناجحة يف املمار�شات احلكومية 

ت�شطلع  التي  والتنموية  احل�شارية  باملنجزات  وربطها 

وذلك  العالقة،  ذات  احلكومية  واجلهات  الوزارات  بها 

اإطار التزام احلكومة بربناجمها. يف 

 جاء ذلك لدى ا�شتقباله مبكتبه الباحث وليد ال�شيخ، 

م�شت�شار ال�شوؤون االإعالمية مبكتب نائب رئي�س جمل�س 

من  ن�شخة  اأهداه  الذي  التحتية،  البنية  ووزير  الوزراء 

جامعة  من  املاج�شتري  درجة  لنيل  اأعدها  التي  الدرا�شة 

اإبراز  يف  ودوره  احلكومي  »االت�شال  بعنوان  البحرين 

احلكومة  برنامج  �شمن  املدرجة  التنموية  امل�شاريع 

.»2022-2019

بالدرا�شة  الكعبي  الوزير  نوه  اللقاء،  وخالل 

ت�شدر  اأظهرت  نتائج  من  ت�شمنته  وما  وخمرجاتها 

االت�شال  توظيف  يف  واالت�شاالت  املوا�شالت  وزارة 

التنموية  امل�شاريع  الإبراز  واآلياته  واأدواته  احلكومي 

احلايل،  احلكومة  برنامج  �شمن  بتنفيذها  املكلفة 

حاز  الذي  اجلديد  امل�شافرين  مبنى  م�شروع  وبخا�شة 

لعام  العامل  يف  جديد  مطار  اأف�شل  جائزة  على  موؤخًرا 

للمطارات  تراك�س  �شكاي  موؤ�ش�شة  2022 �شمن جوائز 

وليد  للم�شت�شار  اأمنياته  �شادق  عن  معرًبا  العاملية، 

والنجاح. التوفيق  بدوام  ال�شيخ 

اأعرب وليد ال�شيخ عن �شكره وتقديره  ومن جانبه، 

اال�شتقبال  ح�شن  على  واالت�شاالت  املوا�شالت  لوزير 

وحفاوة الرتحيب، مثنًيا على ما لقيه من تعاون ودعم 

الدرا�شة  الإجناز  واالت�شاالت  املوا�شالت  وزارة  من 

الوزارة  حر�س  يرتجم  نحو  على  املطلوبة  بال�شورة 

على دعم الكوادر الوطنية مبا يعود بالنفع على تطوير 

ذلك  يف  مبا  احلكومية،  املمار�شات  وخمتلف  االأداء 

احلكومي. االت�شال 

بنت  فاطمة  ال�شياحة  وزيرة  قامت 

البحرين  هيئة  ورئي�س  ال�شرييف،  جعفر 

اأحمد  بن  خليفة  ال�شيخ  واالآثار  للثقافة 

اإىل  اآل خليفة، بزيارة ميدانية  بن عبداهلل 

مدينة املنامة التاريخية وال�شوق القدمي، 

م�شروع  م�شارات  كل  على  للوقوف 

القدمي. املنامة  تطوير �شوق 

يف  م�شارها  اجلولة  اتخذت  وقد 

�شياق املدينة التاريخية، انطالًقا من باب 

القدمي،  ال�شوق  مبدخل  مروًرا  البحرين، 

بقلب  العامة  ال�شاحات  من  وجمموعة 

الفرجان القدمية، و�شارع ال�شيخ عبداهلل، 

وجمموعة من االأ�شواق الفرعية، واملعامل 

ال�شياحية  والوجهات  والدينية،  الثقافية 

التي من املوؤمل اأن ترثي جتربة املدينة.

وخالل اللقاء، اأكدت وزيرة ال�شياحة 

واجلهود  امل�شاعي  تكامل  على  احلر�س 

احل�شارية  الركائز  ا�شتثمار  �شبيل  يف 

والنوعية التي تتمتع بها ملكة البحرين، 

ال�شياحة  مبردودات  االرتقاء  يعزز  ومبا 

ودعم  تنويع  يف  واإ�شهامها  الثقافية، 

فر�س  واإيجاد  الوطني،  االقت�شاد 

اإىل  م�شرية  للمواطنني،  نوعية  عمل 

ركيزة  متثل  الثقافية  ال�شياحة  اأن 

البحرين  ا�شرتاتيجية  ركائز  من  اأ�شا�شية 

.)2026-2022( ال�شياحية 

من جهته، اأكد ال�شيخ خليفة بن اأحمد 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س هيئة البحرين 

الكبري  االعتناء  على  واالآثار  للثقافة 

على  املدرجة  التاريخية  املنامة  مبدينة 

العام  منذ  لليون�شكو  التمهيدية  القائمة 

املنامة  �شوق  اأن  اإىل  م�شرًيا  2018م، 

والثقايف  الرتاثي  مب�شمونه  ميثل  القدمي 

بنية حتتية عميقة لل�شياحة الثقافية.
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»نا�س« مقاولً ومب�شاحة تتجاوز 41 األف مرت مربع وت�شتكمل 2024

بدء التو�شعة الثانية لـ»الأفنيوز« يف �شبتمرب
اململوكة  ال�شركات  اإحدى  الأفنيوز،  �شركة  اأعلنت 

نا�س«  »ملجموعة  تعيينها  للإدارة،  ال�شروح  ل�شركة 

من  الثانية  املرحلة  بناء  الأعمال يف  لبدء  رئي�ًشا  مقاولً 

اإىل  يهدف  الذي  الأفنيوز-البحرين،  تو�شعة  م�شروع 

تطوير جمال الت�شويق والرتفيه يف مملكة البحرين.

 2022 �شبتمرب  �شهر  خلل  بالبناء  البدء  و�شيتم 

الأول من عام 2024،  الربع  امل�شروع يف  اإكمال  بهدف 

لي�شيف  للبحر  املواجه  امل�شروع  �شيمتد  النتهاء  وبعد 

600 مرت غرًبا على طول مياه خليج البحرين، لي�شبح 

واجهة  ذات  ترفيهي  مركز  اأكرب  الأفنيوز-البحرين 

و�شت�شيف  كم.   1.3 حوايل  اإجمايل  بطول  بحرية 

 41.200 تبلغ  للتاأجري  قابلة  م�شاحة  الثانية  املرحلة 

األف مرت مربع.

تركيا واإ�شرائيل تعلنان ر�شمًيا اإعادة تبادل ال�شفراء

�شت�شتاأنف  حكومته  اأن  اأم�س،  لبيد،  يائري  الإ�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  اأعلن 

العلقات الدبلوما�شية الكاملة مع تركيا، بعد �شنوات من التوتر بني الدولتني.

وقال لبيد يف بيان: »تقّرر مرة اأخرى رفع م�شتوى العلقات بني البلدين اإىل 

من  العامني  والقنا�شل  ال�شفراء  واإعادة  الكاملة،  الدبلوما�شية  العلقات  م�شتوى 

البلدين«.

واأ�شاف البيان اأن »اإعادة العلقات مع تركيا مك�شب مهم لل�شتقرار الإقليمي، 

ونباأ اقت�شادي مهم جًدا ملواطني اإ�شرائيل«.

�شيمّكن ال�شركات واملوؤ�ش�شات احلكومية من توفري خدمات اأف�شل

البحرين تعتمد اجليل ال�شاد�س لالت�شال الال�شلكي

الت�شالت يف مملكة  اأعلنت هيئة تنظيم 

م�شتخدمي  باإمكان  �شي�شبح  اأنه  البحرين 

تقنيات  من  ال�شتفادة  البحرين  الإنرتنت يف 

ات�شالت  لهم  �شتوفر  التي   )6  Wi-Fi(
ال�شتمتاع  من  �شتمّكنهم  كما  واأقوى،  اأ�شرع 

عرب  الت�شال  خلدمات  الكاملة  بالقدرات 

اخلام�س  اجليل  و�شبكة  الب�شرية  الألياف 

تبني  اإطار  هذه اخلطوة يف  تاأتي  اإذ   ،)5G(

 5725-5470( الرتددي  الطيف  اململكة 

ميجاهريتز( و)5925-6425 ميجاهريتز( 

 )6  Wi-Fi( الل�شلكي  الت�شال  لتطبيقات 

.)6E Wi-Fi(و

حتتية  ببنية  البحرين  مملكة  وتتمتع 

اأو�شع  واأحد  الب�شرية  للألياف  متطورة 

تنت�شر  اإذ  العامل،  يف  التغطية  معدلت 

جميع  يف   )5G( اخلام�س  اجليل  تقنية 

خدمات  حت�شني  جانب  واإىل  اململكة.  اأرجاء 

اجلديد  الرتددي  الطيف  �شيتيح  الت�شالت، 

مثل  املتطورة  للتقنيات  اأو�شع  ا�شتخدامات 

الذكاء ال�شطناعي، والت�شال بني الآلة والآلة 

)M2M(، واإنرتنت الأ�شياء.

وزير الداخلية يبحث التعاون مع »الأعلى لل�شحة« ووزيرة ال�شحة

رعاية �شحية متكاملة لنزلء »الإ�شالح«

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  بحث 

خلل  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأم�س،  ا�شتقباله، 

رئي�س  خليفة  اآل  عــبــداهلل  بــن  حممد 

جليلة  ود.  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

جمالت  ال�شحة،  وزيــرة  جواد  ال�شيد 

ا�شتمرار  اإطار  يف  والتن�شيق  التعاون 

الرعاية  تــقــدمي  يف  ال�شحة  وزارة 

ال�شاعة،  مدار  على  املتكاملة  ال�شحية 

وباأعلى م�شتويات الكفاءة، لنزلء مراكز 

�شحتهم  ي�شمن  مبا  والتاأهيل،  الإ�شلح 

لقانون  تطبيًقا  العامة، وذلك  و�شلمتهم 

ولئحته  والتاأهيل  الإ�شلح  موؤ�ش�شة 

التنفيذية.

باجلهود  الداخلية  وزيــر  واأ�ــشــاد 

املجل�س  رئي�س  بها  يقوم  التي  املتميزة 

املنظومة  تطوير  يف  لل�شحة  الأعلى 

يف  ي�شهم  مبا  البحرين،  يف  ال�شحية 

الوطنية، معرًبا  املكت�شبات  احلفاظ على 

املبذولة  الوطنية  باجلهود  اعتزازه  عن 

الطبية جلميع  يف جمال تقدمي اخلدمات 

املواطنني واملقيمني.

ارتفاع اأ�شعار م�شتلزمات العودة للمدار�س

�شّح يف حقائب املدر�شة.. و30% زيادة الأ�شعار

م�شطفى ال�شاخوري:

اإىل  العودة  م�شتلزمات  �شّجلت 

ارتفاًعا  اجلديد  الدرا�شي  للعام  املدار�س 

ملحوًظا ومتفاوًتا يف اأ�شعارها بالأ�شواق 

حقائب  �شعيد  على  ا  خ�شو�شً املحلية، 

املدر�شة والقرطا�شية.

وقال مّوردون لـ»الأيام« اإن الأ�شعار 

اإىل   %25 بني  يرتواح  مبعدل  ارتفعت 

30% للحقائب املدر�شية، واإن هناك �شًحا 

معدلت  انخفا�س  ب�شبب  احلقائب  يف 

املتوافرة  احلقائب  اأغلب  واإن  الت�شنيع، 

قدمية وتعود اإىل �شنوات �شابقة.

ا�شترياد  �شّح  املوّردون  واأوعز 

عاملًيا  الت�شنيع  نق�س  اإىل  احلقائب 

اأو  العمل  عن  امل�شانع  من  عدد  وتوقف 

اإنتاجها نتيجة جائحة »كورونا«،  تقليل 

ا دول �شرق اآ�شيا، حيث ل تزال  خ�شو�شً

طاقتها  كامل  من  باأقل  تعمل  امل�شانع 

الإنتاجية حتى الآن.

خنقها للتخّل�س من بكائها

املوؤّبد لقاتل الر�شيعة.. و�شجن 7 �شنوات لالأم

علي طريف:

جتّردت اأم اآ�شيوية »23 عاًما« من الإن�شانية، فقادتها ق�شوة قلبها 

الر�شيعة من  بطفلتها  البحريني  يفعله �شديقها  ملا  الكرتاث  اإىل عدم 

تعنيف، مع اأنها كانت تب�شر اأن الأخري يعّنف ر�شيعتها دون اأن حترك 

�شاكًنا ومل تتخذ ما يلزم ملنع تعر�س املجني عليها »الر�شيعة« للإيذاء 

اإىل موت طفلتها  اأدى  الذي  الأمر  »�شديقها«،  املتهم  قبل  من  اجل�شدي 

الر�شيعة البالغة من العمر �شنة و�شهرين.

وكان التعنيف يهدف للتخلّ�س من بكاء الطفلة، فما كان من املحكمة 

الكربى اجلنائية الرابعة اإل اأن ق�شت ب�شجن الأم ملدة 5 �شنوات لأنها 

البالغة من العمر �شنة و�شهرين ما ت�شّبب يف  اأ�شاءت معاملة طفلتها 

الدعارة واإبعادها عن البلد، بينما حكمت  وفاتها، و�شنتني ملمار�شتها 

حمكمة اأخرى م�شبًقا على ع�شيق الأم »بحريني« بال�شجن املوؤبد.

وكان للمتهمة �شاب يع�شقها وهو بحريني، وكانت ت�شلّمه الطفلة 

وقتلها  الر�شيعة  بخنق  قام  الأخري  اأن  اإل  عليها،  وتاأمنه  الر�شيعة 

ليتخلّ�س من �شراخها وبكائها!

بوادر �شفقة لتبادل �شجناء بني اإيران واأمريكا

رفع »احلر�س الثوري« من قائمة الإرهاب خارج املفاو�شات

اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدث  قال 

تتبادل  املتحدة  الوليات  اإن  الأمريكية 

مع  ــران  اإي رّد  ب�شاأن  نظرها  وجهات 

تعليقات  تلقي  بعد  الأوروبــي،  الحتاد 

اإيران على مقرتح التفاق النووي، وذلك 

بعد   ،2015 عام  املربم  التفاق  لإنقاذ 

التحلّي  اإىل  وا�شنطن  طهران  دعت  اأن 

باملرونة.

احلر�س  رفع  اأن  املتحدثة  واأ�شافت 

ــاب  الإره قائمة  من  الإيــراين  الثوري 

خارج مفاو�شات فيينا.

اإىل ذلك، اأعربت اإيران عن ا�شتعدادها 

مع  حمتمل  �شجناء  تــبــادل  ـــراء  لإج

الوليات املتحدة.

الإيرانية  الطلبة  اأنباء  ونقلت وكالة 

»اإ�شنا«، اأم�س، عن املتحدث با�شم وزارة 

»نحن  قوله:  كنعاين  نا�شر  اخلارجية 

مرات،  عدة  ذلك  عن  واأعلنا  م�شتعدون 

التفاق  عن  حتى  م�شتقلة  ب�شورة 

النووي«.

مرتبًطا  ت�شريحه  املراقبون  واعترب 

فيينا  اتفاق  اإحياء  ب�شاأن  باتفاق حمتمل 

اإيران  على  يحظر  الذي   2015 لعام 

اإبــرام  واأعقب  نووية.  اأ�شلحة  �شنع 

اآنذاك  العقوبات  الأ�شا�شي ورفع  التفاق 

لل�شجناء. تبادل 

حالًيا  غربيني  مواطنني  عدة  ويقبع 

مواطنان  بينهم  من  اإيــران،  �شجون  يف 

اأمريكيان يحملن اجلن�شية الإيرانية مت 

الزّج بهما يف �شجن اإيفني �شّيئ ال�شمعة 

خلفية  على  تقريًبا،  �شنوات  �شبع  ملدة 

»التج�ش�س«.

الوليات املتحدة اأدرجت احلر�س الثوري على قائمة الإرهاب

م�شروع املرحلة الثانية يف جممع الأفنيوز

وزير الداخلية خالل لقائه رئي�س الأعلى لل�شحة ووزيرة ال�شحة

اجلامعة: ملتزمون بتوفري مقعد 

لكل طالب ح�شل على 70 % فما فوق

التزامها  توا�شل  اأنها  البحرين  جامعة  اأكدت 

بتوفري مقعد لكل طالب بحريني ح�شل على معدل 

70% فما فوق يف الثانوية العامة، وذلك يف �شوء 

ما مت اإثارته اإعلمًيا حول عملية القبول يف اجلامعة. 

الكبرية  للأعداد  »نظًرا  اأنه  واأو�شحت اجلامعة 

التي تتزايد �شنوًيا من املتقدمني لللتحاق باجلامعة 

اجلامعة  مت�ّشكت  التحاق(،  طلب   10200(

يف  الرتاكمية  املعدلت  اإىل  احتكاًما  بالتناف�شية 

العدالة  لتوفري  موحًدا  معياًرا  العامة  الثانوية 

للجميع«.
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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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�سوت الإن�س�نية

خليفة �سليبيخ

ن�فـــذة

النتخ�ب�ت 

النيابية  االنتخابات  ينتظرون  املواطنني  من  كثري 

والبلدية، وينتظرونها بفارق ال�صرب، وحتى اجلمعيات 

ينتظرها،  اجلميع  اأن  نختلف  ال  واخلريية  ال�صيا�صية 

ولكن هناك من لديه وعي �صيا�صي مبني على قناعة 

الأهميتها  االنتخابات  امل�صاركة يف  وطنية، و�صرورة 

حل  يف  امل�صاهمة  اأجل  من  احلكومة  مع  للم�صاركة 

عن  للدفاع  اإ�صافة  البالد،  تطور  تعيق  التي  امل�صاكل 

م�صالح املواطنني.

واجد هذا التوجه ب�صكل عام يف ح�صرة اجلمعيات 

اجلمعيات  عند  اأي�ًصا  واجده  بالتحديد،  ال�صيا�صية 

العلمية،  الكفاءة  اأ�صحاب  امل�صتقلني  اخلريية، وبع�ض 

واملثقفني ب�صكل عام! اأما الغالبية العظمى من املواطنني 

غري املتوافرة لديهم االإمكانات االأكادميية واملادية فهم 

يفوزوا  اأن  اآملني  االنتخابات  يف  للم�صاركة  ي�صعون 

ت�صحيح  اإال  هو  ما  امل�صاركة  يف  ودوافعهم  بها، 

اأن منطلقهم من امل�صاركة ما  اأرى  اأو�صاعهم، ولذلك 

هو اإال م�صلحة نفعية بعيدة عن ما ينظر له االآخرون.

االأعداد  هو  املو�صوع  لهذا  للتطرق  دفعني  وما 

وكلما  الوقت،  هذا  حتى  بالرت�صح  الراغبة  الهائلة 

اقرتبت االنتخابات ازدادت اأعدادهم. واحلقيقة اأنا ال 

اأوالً  النواحي،  جميع  من  مغٍر  العر�ض  الأن  األومهم، 

الراتب الذي يفوق ثالثة اآالف دينار، بجانبه �صيارة 

الذي  االجتماعي  و�صعه  اإىل  اإ�صافة  موديل،  اآخر 

هذا  يرى  ولذلك  املن�صب،  هذا  على  البقية  يح�صده 

امل�صاركة، واملخاطرة  املتوا�صع ال �صرر من  املر�صح 

يف �صياع ما ادخره من نقود يف حياته و�صرفها يف 

اأو  اأهله  من  اقرت�ض  اأي�ًصا  ورمبا  االنتخابية،  حملته 

لي�صرفه على حملته  املال  مبلًغا من  البنوك  اأحد  من 

االنتخابية.

ممن  وبالذات  اجلميع  م�صلحة  منطلق  ومن 

اأمتنى  ذكرتها،  التي  النواحي  من  �صعيفة  اإمكاناته 

من كل مر�صح قبل اأن يدخل هذه املغامرة االنتخابية 

اأن يراجع نف�صه جيًدا وي�صاأل نف�صه عدة مرات، كم 

ن�صبة جناحي لو ر�صحت؟ اأن ي�صاأل املقربني له واأن 

يكونوا اأ�صحاب ح�صور اجتماعي يف دائرته ويطلب 

بالفوز؟  حظوظه  وبدون جماملة يف  امل�صورة،  منهم 

علم  يف  دراية  له  ب�صخ�ض  عالقته  يوطد  اأن  وعليه 

العالقات العامة واأن ي�صت�صريه يف كل �صيء، وبالذات 

املنطقة.  قوتهم وح�صورهم يف  مناف�صيه ومدى  عن 

وعلى �صبيل املثال، اإذا كان يف اأحد الدوائر مر�صح من 

العمل  اأو خريية وله تاريخ يف  قبل جمعية �صيا�صية 

فكيف  املنطقة،  يف  والتطوعي  واخلريي  ال�صيا�صي 

يناف�صه �صخ�ض م�صتقل، �صعيف مادًيا وح�صوره ال 

االآخر  بجانب  النجاح  كفة  تكون  �صوف  اأعتقد  ُيذكر! 

الذي تدعمه اجلمعيات.

اأرى من حق اأي مواطن اأن ير�صح نف�صه كما كفل 

واقعيًا  يكون  اأن  االإن�صان  على  ولكن  الد�صتور،  له 

وبعيًدا عن العواطف واملغريات، واإذا مل ياأخذ بح�صبان 

ما ذكرته فاإنه �صوف يتعر�ض اإىل بع�ض ال�صعاب يف 

حياته رمبا هو غني عنها لو مل ي�صع نف�صه يف هذا 

املاأزق الذي �صوف يكلفه الكثري من املتاعب. 

اأمتنى  متنياتي بالنجاح ملن ي�صتحق النجاح، كما 

من البقية اأن يتجاوزوا حمنتهم يف حالة عدم فوزهم 

باحللم الذي انتظروه طويالً.

�س�ب: اأ�سبحت ع�جًزا ب�سبب عدم وجود خطة عالجية وا�سحة

اأنا مواطن بحريني اأعاين من فقر الدم املنجلي )ال�شكلر( ومنذ العام 2019 

انتقلت  ُت�شَف قدمي بل  الُي�شرى ول�شوء العالج مل  عانيت من تقرحات يف قدمي 

التقرحات لقدمي الُيمنى، رحلة عالجي حتى هذا اليوم مل تتكلل بالنجاح بالرغم 

خمربية  وفحو�شات  حيوية  م�شادات  واإعطائي  عدة  تخ�ش�شات  تدخل  من 

واأ�شعات، ولكن مل يكن هناك اأي حت�شن ملحوظ بل �شاءت حالتي حتى اأ�شبحت 

�شبه عاجز عن احلركة ب�شكل طبيعي، طوال هذه االأعوام واأنا يف متاهة بني هذه 

التخ�ش�شات املختلفة )العظام، جراحة االأوعية الدموية، الباطنية، اأمرا�س الدم، 

التخ�ش�س  على  واللوم  بامل�شوؤولية  ُيلقي  تخ�ش�س  ُكل  والعدوى(،  االلتهابات 

املا�شية  االأعوام  يف  ال�شحية،  واأنا  وا�شحة  عالج  خطة  هناك  يوجد  وال  االآخر 

اأ�شرتي  ُع�شت بني اأروقة امل�شت�شفى وعلى ال�شرير االأبي�س اأكرث من وجودي بني 

اأي  اأن حالتي مل تتح�شن وال يوجد  اإال  بينهم  ويف منزيل، وبالرغم من وجودي 

عدم  من  بالرغم  تلتئم  وال  ازدياد  يف  والتقرحات  اجلروح  وهذه  ملحوظ  تطور 

اإ�شابتي مبر�س ال�شكري!

اأعاين من اآالم ُمربحة وحالتي النف�شية تنهار، فاأنا يف رحلة جمهولة �شتكون 

نهايتها ماأ�شاوية اإن مل يتم التدخل واإنقاذي، فاإن مل يُكن هناك عالج يف البحرين 

ال�شحة،  وزارة  امل�شوؤولني يف  اأنا�شد  اليوم  فاأنا  للعالج،  للخارج  ابتعاثي  فليتم 

لقد عانيت مبا يف الكفاية، واأت�شاءل ماذا ننتظر؟ هل ننتظر اأن ُتبرت قدماي؟ اأنا 

طوال  العالج  يتوافر  مل  واإن  واملنا�شب  الكرمي  العالج  تلقي  حقي  من  كمواطن 

هذه الفرتة ومل تتح�شن حالتي، اأنقذوين بابتعاثي للعالج يف اخلارج علني اأجد 

اأ�شبحت عاجًزا ب�شبب عدم  العمر  فاأنا �شاب يف مقتبل  �شالتي وتتح�شن حالتي 

وجود خطة عالجية وا�شحة!

البي�ن�ت لدى املحرر

مقيمة: اأمر بظروف �سعبة وغري ق�درة على تدري�س ابنتي
اأنا مقيمة يف مملكة البحرين اأحمل جن�شية عربية، 

مطلقة ولدي اأربعة اأبناء اأقيم يف البحرين منذ ما يقارب 

17 عاًما ووالد االأبناء يحمل كذلك جن�شية عربية، ويل 

ت�شجل  اأن  املفرت�س  من  كان   2015 مواليد  من  طفلة 

وقتها  لكن  املا�شي،  الدرا�شي  للعام  االأول  ال�شف  يف 

كنت اأمر بظروف اأ�شرية انتهت بالطالق، والدها كان ال 

يعمل وما اإن ح�شل على عمل واأمتمنا اإقامة االأطفال، مل 

بالبحرين  عاًما   17 منذ  اأقيم  اأنا  تدري�شها،  على  نلحق 

لي�س  واحًدا،  يوًما  وال  اأرا�شيها  اأغادر  مل  اهلل  حفظها 

وال  باخلارج  ال  اأقارب  وال  منزل  وال  اأهل  وال  اأحد  لدي 

اأملك هو  اأوالدي، وكل ما  اأعي�س وحيدة مع  بالبحرين، 

نفقة االأطفال مقدارها 250 ديناًرا، والدها يعمل عامالً 

ال  واأنا  الراتب،  فقط  حوافز  اأي  لديه  ولي�س  مطعم  يف 

اأملك �شهادة وال اأعمل، بالكاد اأ�شتطيع دفع اإيجار املنزل 

اإنذارات  يل  ت�شل  واالآخر  حني  بني  ما  الكهرباء،  وحتى 

بالدفع، حتى الطعام ال اأ�شتطيع توفريه دوًما لهم، لوال 

من  احتياجاتنا  بتوفري  تقوم  التي  اخلريية  اجلمعيات 

اإيجار  �شاأعمل،  كنت  ماذا  اأعلم  ال  �شهري  ب�شكل  الطعام 

املنزل  و�شاحبة  ديناًرا   150 متهالك  اأنه  رغم  املنزل 

ترف�س تخفي�س االإيجار وحاولت البحث عن منزل اأقل 

بحجة  تاأجريي  يرف�شون  ال�شقق  اأ�شحاب  لكن  �شعًرا، 

اأدفع االيجار، املدار�س اخلا�شة  اإنني ال اأعمل ورمبا لن 

�شعًرا،  املدار�س  اأقل  وحتى  باملئات،  مبالغ  دفع  تتطلب 

هي االأولوية جلالياتهم، مل اأترك باب مل اأطرقه، اأنا اأعلم 

ت�شتثنوا حالة طفلتي،  اأن  اأرجو  لكن  القانون واأحرتمه 

ب�شبب الظروف املعي�شية التي اأمر بها، فهي فقدت حنان 

االأب، واأمتنى اأن ال تفقد كذلك التعليم. 

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه االأب احلنون لكل االأطفال وكلي 

اأمل باهلل وب�شموك الكرمي اأن تفرحوا طفلتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

ذكرى وف�ة اأمي الغ�لية 

وحنانك  معنا  وجودك  افتقدنا  الغالية،  اأمي  يا  رحيلك  على  عامان  مر 

وعطفك ودعواتك لنا. نعم لقد �شعرنا مبرارة فقدك يا اأماه، اأنت كنِت منبع 

احلنان واحلب احلقيقي الذي المثيل له، فال حياة لنا بعدك، وال �شعادة من 

لنا  نف�شيتنا وغري جمرى حياتنا، و�شبب  اأثر يف  فراقك  دون وجودك، حًقا 

غ�شة يف القلب ودموع يف العني، ولكن ال نقول اإال ما ير�شاه ربنا، اإننا على 

االأعلى من اجلنة وينور  الفردو�س  اأن يرزقك  اهلل  فراقك ملحزونون، ون�شاأل 

قربك بالنور وال�شرور ويلهمنا ال�شرب.. يا رب، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

اأح�ول جتديد جوازي 

منذ 20 ع�ًم� دون جدوى!

�شفري  جواز  جتديد  اأحاول  واأنا  عاًما  ع�شرين  منذ  بحريني  مواطن  اأنا 

املدة قمت مبراجعة خمتلف اجلهات لكن دون جدوى،  املنتهي، وطوال هذه 

ولدي بع�س الق�شايا املدنية لكن ال ميكنني حلها دون اأوراق ثبوتية تخولني 

وتاأمني  ديوين  ت�شديد  خالله  من  متكن  ال  عمل  على  احل�شول  او  للمراجعة 

تاأمني  غري  من  االأعمال  اأزاول  فاأنا  الق�شايا،  هذه  واإغالق  عائلتي  م�شرف 

العمل  وزارة  يف  موظف  اأو  كعاطل  م�شجل  غري  الأنني  �شعيفة  وبرواتب 

وال  االجتماعية  امل�شاعدات  من  نوع  اأي  ت�شملني  وال  االجتماعية  والتاأمينات 

اأنتفع من اخلدمات االإ�شكانية وال اأ�شتطيع االنتفاع من اخلدمات ال�شحية التي 

تقدمها الدولة، حيث اإنه ال يوجد لدي عنوان ثابت مما ي�شعب علي العالج 

ب�شكل متنظم واأعاين من مر�س القلب وارتفاع �شغط الدم املزمن. 

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 

اأوامره  الإ�شدار  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الكرمية مل�شاعدتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اجل�ئحة اأوقفت ح�سول

 زوجتي على اجلن�سية

اأنا مواطن تقدمت بطلب ح�شول اجلن�شية لزوجتي منذ العام 2007، وقد 

ا�شتوفت كل ال�شروط واأمتت جميع املقابالت ويف بداية عام 2020 مت حجز 

موعد نهائي لها ولكن نتيجة اجلائحة األغي املوعد واأخربونا اأن املوعد تاأجل 

واإىل االآن مل يت�شل بنا اأحد وها اأنا اأعاين منذ 2007 من تبعات عدم جتني�س 

زوجتي والتي هي اأ�شالً من مواليد البحرين، در�شت، عملت وترعرعت على 

هذه االأر�س ولكن ال متلك حتى بطاقة هوية، يف حني اأن اأختها تزوجت من 

مواطن بنف�س الظروف وقد ح�شلت على اجلن�شية بعد خم�س اأعوام مبا�شرة. 

حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  واأنا 

اهلل ورعاه مل�شاعدتنا يف  الوزراء حفظه  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

ت�شحيح و�شع زوجتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

الرنج�سي

احلياة،  هذه  يف  نف�شه  اإال  يرى  ال  الرنج�شي 

وهو يظن باأنه ال يخطئ اأبًدا.

ال ير�شى اأن تقول له اأنت غلطان، ويرى نف�شه 

اأفهم النا�س واأرقى النا�س واأجملهم.

عالقتك مع اأي نرج�شي تكون �شعبة ومعقدة، 

ميثل  ولكن  وترفع  بكربياء  معك  يتعامل  فهو 

التوا�شع والطيبة امل�شطنعة. 

   عي�سى قبوري

من  م�شتقه  �شفة  لي�شت  االإن�شانية  اإن 

كلمة اإن�شان اإمنا هي ا�شم يدل على املزايا 

الذي  فاالإن�شان  االإن�شان،  بها  يتميز  التي 

باختالفاتها  هي  العظيم  اجلوهر  يحمل 

فمنا  اآخر  اإىل  اإن�شان  من  كبرية  جوهرية 

فطرته  على  حمافًظا  النقي  جوهر  يحمل 

احلياة  لعوامل  �شامح  غري  ال�شليمة 

منلك  فعندما  جوهره  بتغري  وتاأثرياتها 

لذلك  اأهميتها  االإن�شانية نعلم مدى  ذواتنا 

اجلوهر الذي تنبع منه االإن�شانية بفل�شفتها 

بجميع  اخلري  وحب  معانيها  وعمق 

معطياته هو عمل عظيم، فاالإن�شانية �شفة 

عظيمة وهي الرحمة التي ال يخلو قلب كل 

اإن�شان حقيقي منها، فعندما ن�شمع �شوت 

ولدها  على  تبكي  اأًما  باالأحرى  اأو  اإن�شان 

ال  حالة  يف  املري�س  ابنها  لروؤية  تتعذب 

يرثى لها نت�شاءل اين �شوت االإن�شانية؟ 

زايد  عبدالرحمن  ال�شاب  ق�شية  اإن 

�شهور وهو يف  �شتة  من  اأكرث  عانى  الذي 

عمر ال�شباب 24 �شنة واأمه تنا�شد اجلميع 

التوا�شل االجتماعي  مب�شاعدتها يف موقع 

للنائب حمد الكوهجي، ق�شًما باهلل العظيم 

امل�شاعر  واإن  معها،  دموعاً  عيني  ذرفت 

اهتزت والقلب يحزن ل�شماع �شوتها وهي 

تبكي.

 مواطنة بحرينية من اأهل الوطن، اأين 

املري�س.  ابنها  ومعاناة  اأملها  عن  اجلميع 

اأن  ونتمنى  بخري،  الدنيا  زالت  ما  لكن 

ي�شلون اإىل حل لق�شيتها.

مواطنة  لكنها  بهم  �شلة  يل  لي�شت   

كم�شلمة  واجبي  ومن  بلدي  من  بحرينية 

نبينا  اأو�شانا  كما  ال�شعفاء  مع  اأقف  اأن 

لو  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل  عليه  الكرمي 

اأمل  اإن�شانية، ونحن على  مبقال فق�شيتها 

لن  امل�شوؤولية  اجلهات  اأن  من  ومتاأكدون 

يهتف  الذي  االإن�شانية  �شوت  عن  تق�شر 

الفا�شلة  اأخالقهم  م�شتنجًدا بعطفهم ونبل 

ولن يق�شروا باإذن اهلل يف العمل االإن�شاين 

الطيبة  اأ�شولهم  من  النابع  الراقي  النبيل 

فهم  �شوء  اأو  اأخطاء  هناك  كانت  لو  حتى 

قد يت�شلح.

 تعاونوا من اأجل االإن�شانية فاإذا تاأملنا 

االإن�شان  يوفق  اأن  الكربى  االإلهية  النعم 

اإخوانه،  اجتاه  معروف  اأو  بخدمة  للقيام 

الأنه لو اطلع على ما اأعده اهلل تعاىل له من 

عطاء اأبدي ال ينفذ الأدرك اأن االأمر بالعك�س 

الذي  هو  واملخدوم  املحتاج  اأن  مبعنى 

ي�شدي خدمة للخادم والباذل الأنه ال�شبب 

الربانية،  الهبة  هذه  على  ح�شوله  يف 

فر�شة  تتاح  اأن  ال�شواب  من  لي�س  وعليه 

الأحدنا كي يقوم بتقدمي م�شاعدة لالآخرين 

وق�شاء حوائجهم فيفّوت تلك الفر�شة.

اإىل  بابك حمتاًجا  من يطرق  وبالواقع 

اإليك  تعاىل  اهلل  رحمة  �شاق  فقد  معاونتك 

بوجه  وتقابله  ت�شتب�شر خرًيا  اأن  وينبغي 

على  قدرت  فاإن  واالن�شراح  الب�شمة  ملوؤه 

اإجابته وتلبية طلبه كان زيادة يف ح�شناتك 

وذخرية ليوم معادك واإال �شعيت يف ذلك 

نبينا  فعن  لنا  �شبحانه  الل  ر�شا  طالًبا 

االأعمال  اأحب  اإن  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 

اإىل اهلل عز وجل �شروًرا تدخله على اأخيك 

والوقوف  وكربه،  همه  تفريج  يف  امل�شلم 

عمر  بن  اهلل  عبد  فعن  بجانبه وم�شاعدته، 

ر�شي اهلل عنهما: )اأن رجالً جاء اإىل النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم، فقال: يا ر�شول اهلل! 

اأي النا�س اأحب اإىل اهلل؟ واأي االأعمال اأحب 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقال  اهلل؟  اإىل 

اأنفعهم  تعاىل  اهلل  اإىل  النا�س  اأحب  و�شلم: 

للنا�س، واأحب االأعمال اإىل اهلل تعاىل �شرور 

تدخله على م�شلم، اأو تك�شف عنه كربة، اأو 

تق�شي عنه ديًنا، اأو تطرد عنه جوًعا( رواه 

الطرباين وح�شنه االألباين. 

يلحق  اأن  اأحبَّ  »وَمن  تيمية:  ابن  قال 

فلينو  باالأخيار:  ويت�شبه  االأبرار،  بدرجة 

يف كل يوم تطلع فيه ال�شم�س نفع اخللق 

يديه«.  على  م�شاحلهم  ِمن  اهلل  ي�شر  فيما 

وحياة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم و�شريته 

التي  الفقراء،  مع  مبواقفه  زاخرة  العطرة 

احلقيقية  الرحمة  اأن  خاللها  من  علمنا 

احلاجات،  واأ�شحاب  وال�شعفاء  بالفقراء 

ال تتمثل يف جمرد تاأمل القلب حلالهم واإْن 

كان ذلك حمموًدا واإمنا حقيقة الرحمة هي 

تلك التي تدفع �شاحبها اإىل خطوات فّعالة 

وتقدمي  مل�شاعدتهم  ا�شتطاعته  قدر  على 

�شوت  اأمر  يف  اهلل  فاهلل  لهم.  العون  �شبل 

االإن�شانية املراأة الباكية على ولدها هل من 

جميب.. اللهم اآمني!

رن� عي�سى الغتم

رنا عي�صى الغتم

»TIGGO 8 PRO MAX« يعلن اإطالقها قريًبا اجليل اجلديد من

»موتر�شيتي« الوكيل احل�شري يف اململكة ل�شيارات »�شريي«

اأعلنت ال�شانعة ال�شينية الرائدة »�شريي« عرب �شركة 

موتر�شيتي، الوكيل احل�شري يف اململكة ل�شيارات �شريي، 

 .PRO MAX 8 TIGGO اإطالقها قريًبا اجليل اجلديد من

يتميز هذا املوديل بنظام ت�شغيل جديد ونظام دفع رباعي 

متطور، وهو مزود كذلك باأحدث التقنيات املتطورة والتي 

نوعها.  من  جديدة  قيادة  جتربة  �شريي  لعمالء  �شتوفر 

املوديل �شي�شاف ع�شو جديد لعائلة �شريي  وباإطالق هذا 

PRO اإىل جانب PRO 4 PRO، TIGGO 7 TIGGO و
.PRO 6 ARRIZO

تطوير الأداء يتيح حركة اأ�شهل للمرور

 PRO  8  TIGGO عليه  ح�شلت  الذي  التحديث  اإن 

MAX اجلديدة ي�شم حمركها T GDI 2.0 املتطور والذي 
جاء نتاج جهود تطويرية م�شنية �شملت اأكرث من 1000 

اإىل  �شهًرا،   48 يقارب  ما  مدى  على  علمي  وتطوير  بحث 

جانب اأنه ميثل القوة التقنية التي ت�شتهر بها عالمة �شريي. 

حتديث ذكي لداخلية ال�شيارة 

زودت  العاملية،  الذكاء  تقنيات  توجهات  مع  متا�شًيا 

عديدة  تقنية  مبزايا  اجلديدة   PRO MAX  8  TIGGO
بو�شة متنح  مقا�س 24.6  �شا�شة مزدوجة متطورة  ت�شم 

ال�شيارة اإح�شا�ًشا يالتطور التقني، كما يوفر النظام املدمج 

املالحة وغريها  الرتفيه،  مزايا  املركزية  التحكم  �شا�شة  يف 

من الوظائف واملزايا التي يحتاجها العمالء خالل تنقالتهم 

متطور  �شوتي  بنظام  مزودة  ال�شيارة  تاأتي  كما  اليومية. 

ال�شيارة  ل�شائق  تتيح  تقنيات حديثة  مع   )Sony( بعالمة 

التعرف على التعليمات الت�شغيلة عرب ال�شوت. 

حتديث الت�شميم اخلارجي الديناميكي 

 PRO  8  TIGGO ملوديل  اخلارجي  الت�شميم  ميتاز 

MAX اجلديد مبا متتاز به ت�شاميم موديالت �شريي من 
اأناقة ملفتة وديناميكية. فتجد ت�شميم ال�شبك الأمامي متاألًقا 

الأمامية  امل�شابيح  وتاأتي  النجوم  يحاكي  فريد  بت�شميم 

بتقنية LED وت�شميم اأنيق مع تزويدها بوظائف حديثة. 

ومتنح خطوطها الت�شميمية املم�شوقة اإح�شا�ًشا بديناميكية 

ال�شيارة فيما يت�شم الت�شميم اخللفي بالب�شاطة والهدوء. 

الأكرث   PRO  8  TIGGO ت�شبح  اأن  يتوقع  باإطالقها 

احلديثة  وتقنياتها  اأدائها  قوة  بف�شل  املنطقة  يف  تاألًقا 

اأنها ت�شع معايري جديدة  واملتطورة ومظهرها الأنيق. كما 

العالية  جودتها  اإىل  ذلك  ويعود  فئتها،  من  لل�شيارات 

مبعايري  الحرتافية  عمالئها  وخدمات  املتطورة  وتقنياتها 

عاملية.

ن�شبة خ�شم 30 % للطلبة امل�شّجلني يف الربنامج الربيطاين

كلية احلقوق يف جامعة العلوم التطبيقية تطرح برنامج 

بكالوريو�س جديًدا بالتعاون مع جامعة لندن �شاوث بانك الربيطانية
عميد  باأعمال  القائم  قال 

العلوم  جامعة  يف  احلقوق  كلية 

التطبيقية الدكتور حبيب القزي اإن 

نوعية الربامج وجودتها، واأ�شاليب 

التي  اخلدمات  ونوعية  الإدارة، 

تقدمها الكلية لطلبتها، اأبرز ما مييز 

متيز  ان  اإىل  م�شرًيا  احلقوق،  كلية 

كادرها  كفاءة  اإىل  يرجع  الكلية 

وطلبتها  والإداري  الأكادميي 

املتميزين.

حبيب  الدكتور  و�شرح 

برنامج  طرحت  الكلية  اأن  القزي 

يف  البكالوريو�س  يف  يتمثل  جديد 

احلقوق بالتعاون مع جامعة لندن 

والذي  الربيطانية،  بانك  �شاوث 

يتيح للطالب احل�شول على �شهادة 

بريطانية، اإذ �شيح�شل جميع الطلبة 

للف�شل  الربنامج  هذا  امل�شجلني يف 

 ،2023 /2022 الأول  الدرا�شي 

على ن�شبة خ�شم قيمتها 30% على 

�شيتم  كما  الأوىل،  الدرا�شية  ال�شنة 

قبل  امل�شجلني  الطلبة  جميع  اإعفاء 

من   ،2022 اأغ�شط�س  �شهر  نهاية 

ر�شوم الت�شجيل.

برامج  الكلية  تطرح  كما   

احلقوق  يف  البكالوريو�س  ت�شمل 

واملاج�شتري يف القانون واملاج�شتري 

يف القانون التجاري، داعًيا الطلبة 

اإىل التوا�شل مع اجلامعة على رقم 

الوات�شاب 66633770، للح�شول 

تتعلق  التي  املعلومات  جميع  على 

بربامج الكلية.

العميد  باأعمال  القائم  و�شدد 

بجودة  الكلية  اهتمام  على 

املخرجات التعليمية للطلبة متا�شيا 

التي  ال�شرتاتيجية  اخلطة  مع 

و�شعتها اجلامعة لل�شنوات القادمة 

اجلودة  حتقيق  على  تركز  والتي 

والتخ�ش�شات  للربامج  ال�شاملة 

حر�س  على  موؤكدا  تقدمها،  التي 

التعليمية  التقنيات  توفري  الكلية 

يخدم  مبا  املتقدمة  والتدريبية 

من  ويعزز  التعليمية  العملية 

ال�شرورية  املهارات  اكت�شاب 

وتر�شيخ املعلومة العلمية يف ذهن 

اأكرث  التعلم  عملية  جلعل  الطالب 

فائدة و�شمولية.

واأو�شح الدكتور حبيب القزي 

اأن الكلية تركز على ت�شجيع البحث 

العلمية  الدرا�شات  وتقدمي  العلمي 

املعمقة التي تخدم مملكة البحرين 

اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول 

بالكوادر  رفدهم  يف  للم�شاهمة 

حاجات  لتلبية  املوؤهلة  القانونية 

�شوق العمل.

العميد  باأعمال  القائم  واأكد 

تاأ�شي�شها  منذ  داأبت  الكلية  اأن 

الربامج  نوعية  على  الرتكيز  على 

بني  الربط  خالل  من  وجودتها 

الدرا�شة النظرية والتطبيق العملي 

والتعلم  التعليم  و�شائل  عرب 

القانونية  كالعيادة  املتعددة، 

داخل  ال�شورية  واملحاكمات 

امليدانية  والزيارات  اجلامعة 

والتدريب العملي خارج اجلامعة. 

القزي  حبيب  الدكتور  وختم 

اإن�شاء  اأن  اإىل  بالإ�شارة  حديثه 

كلية احلقوق كان جزًءا من اإ�شهام 

مب�شتوى  النهو�س  يف  اجلامعة 

والبحث  اجلامعي  التعليم 

ما  اإذ  البحرين،  مملكة  يف  العلمي 

العمل  �شوق  تزود  الكلية  زالت 

اخلريجني  من  بدفعة  عام  كل 

التنوير  م�شاعل  يحملون  الذين 

القانوين داخل املجتمع البحريني، 

العلم  مقومات  بكل  مت�شلحني 

مقررات  من  در�شوه  ما  خالل  من 

النظرية  بني  جتمع  قانونية 

والتطبيق.

»املهن ال�شحية« حتتفي

 باملتفّوقني من اأبناء موظفيها

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  احتفت 

املوظفني  باأبناء  ال�شحية  واخلدمات 

اإذ  كافة،  الدرا�شية  املراحل  من  املتخرجني 

اأبناء  من  مكرًما   11 اخلريجني  تكرمي  مت 

موظفي الهيئة و2 من موظفي الهيئة وهما 

مبنا�شبة  ح�شني  و�شمية  ال�شمالن  ليلى 

يف  العليا،  الأكادميية  ال�شهادات  نيلهما 

احلفل الذي اأقامته الهيئة بدعم من �شركة 

لولو هايربماركت.

الدكتورة  اأعربت  املنا�شبة،  وبهذه 

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

للهيئة عن �شرورها واعتزازها باخلريجني 

املتفوقني، الذين نالوا اأعلى درجات التميز 

املتميزين  الطلبة  ذوي  �شاكرة  والتفوق، 

اإىل  لأبنائهم  وم�شاندتهم  دعمهم  على 

لهم  متمنية  املرتبة،  هذه  اإىل  و�شلوا  ان 

مراحلهم  �شتى  يف  والتميز  التفوق  دوام 

الدرا�شية والعملية.

عبداهلل  اإميان  اأو�شحت  جانبها،  من   

رئي�س املوارد الب�شرية واملالية بالهيئة اأن 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

خلق  على  الدوام  على  حتر�س  ال�شحية 

العديد  خالل  من  للعمل،  املثلى  البيئة 

من  تعزز  التي  الجتماعية  املبادرات  من 

الهيئة،  منت�شبي  بني  والرتابط  التوا�شل 

لذلك فاإن حتفيز اأبناء موظفي الهيئة على 

التميز يندرج �شمن تعزيز الروح الإيجابية 

التي تت�شم بها بيئة العمل يف الهيئة.
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»هواوي« تطلق م�شابقتها العاملية لبتكار التطبيقات

اأطلقت �شركة هواوي، عمالق 

الن�شخة  العاملي،  التكنولوجيا 

هواوي  م�شابقة  من  الثالثة 

التطبيقات  لبتكار  العاملية 

ال�شرق  )Apps UP( 2022 يف 

تهدف  والتي  واأفريقيا  الأو�شط 

ن�شر  على  املطورين  م�شاعدة  اإىل 

الذكية على  تطبيقاتهم وجتاربهم 

اأجهزة هواوي كافة، وتقدميها اإىل 

حول  امل�شتهلكني  من  اأكرب  اأعداد 

العامل. 

امل�شابقة  هذه  اإىل  وي�شار 

مطوري  ت�شجيع  ال�شنوية 

املحمولة  الأجهزة  تطبيقات 

اإن�شاء  على  واحلاليني  النا�شئني 

ت�شاهم  مبتكرة  رقمية  جتارب 

ومت�شل  ذكي  عامل  اإيجاد  يف 

فرانكلني،  جو  وحتدث  بالكامل. 

ل�شركة  املوؤ�ش�س  ال�شريك 

قائالً:   )STEPPI( »�شتيبي« 

 ،)STEPPI(«يف«�شتيبي »نحن 

العاملية  هواوي  م�شابقة  اأن  نرى 

 )Apps UP( التطبيقات  لبتكار 

الرائدة  املناف�شات  من  واحدة  ُتعد 

جمزية  نقدية  مكافاآت  تقدم  التي 

تتخطى نطاق النجاح املادي.

تقدير  من  مل�شناه  ما  اإن   

النظام  خرباء  من  ودعم  وتوجيه 

هواوي  خلدمات  الإيكولوجي 

كان   )HMS( املحمولة  لالأجهزة 

لنا  اأتاحت  التي  الدافعة  القوة 

النفتاح على جماهري جديدة مبا 

اإىل  الهادفة  روؤيتنا  مع  يتما�شى 

اأكرث ن�شاطاً وفاعلية.  اإن�شاء عامل 

املطورين  ن�شجع  بدورنا  ونحن 

ا�شتثنائية  جتربة  خو�س  على 

يف  بامل�شاركة  م�شبوقة  وغري 

.»)Apps UP( م�شابقة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12185/pdf/INAF_20220818005746702.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/events/974504/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 السلوم: معالجة سلبيات قطاع 
الخردة ووضع األطر القانونية لضبطه

بلدّيون: ساحات السكراب تكتظ 
بالمخالفات وتخلو من شروط السالمة
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وزير الداخلية: تقديم الرعاية 
الصحية لنزالء مراكز اإلصالح 

بأعلى مستويات الكفاءة
اس��تقبل وزي��ر الداخلي��ة الفريق 
 أول الش��يخ راش��د ب��ن عب��داهلل 
رئي��س  أم��س،  خليف��ة،  آل 
المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
 طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة ووزي��رة الصحة جليلة 
الس��يد، بحض��ور رئي��س األم��ن 

العام الفريق طارق الحسن.
وتم خ��ال اللقاء، بح��ث مجاالت 
التع��اون والتنس��يق ف��ي إط��ار 
استمرار وزارة الصحة في تقديم 

الرعاية الصحية المتكاملة على مدار الس��اعة وبأعلى مس��تويات 
الكف��اءة، لن��زالء مراكز اإلص��اح والتأهيل، بم��ا يضمن صحتهم 
وس��امتهم العام��ة، وذل��ك تطبيق��ًا لقانون مؤسس��ة اإلصاح 

والتأهيل والئحته التنفيذية.

وزير الداخلية

البحرين صدرت خردة بـ127 مليون دوالر في 2021

»السكراب«.. قطاع استثماري خارج الحسابات

محمد رشاد «

يع��د قط��اع »الس��كراب« واحدا من بي��ن قطاعات 
االس��تثمار الصاع��دة ف��ي المملك��ة، بي��د أن هذا 
القطاع الحيوي تش��وبه بعض الس��لبيات التي تحد 

من مجاالت التصدير واالنفتاح االقتصادي.
وقد يك��ون قطاع الخ��ردة داعما مهم��ا لاقتصاد 
الوطن��ي، إذا ما علمنا أن الس��وق البحريني من أبرز 
األس��واق المصدرة لجميع أنواع الخردة، حسبما أكد 
رئي��س اللجن��ة المالية واالقتصادي��ة النائب أحمد 

السلوم.
ويق��ول: »إن ص��ادرات البحرين من خ��ردة الحديد 
واأللمنيوم بلغت نحو 219 مليون كيلوغرام وبقيمة 
تبلغ 127 مليون دوالر خال 2021«. ويلفت النائب 
الس��لوم إلى أنه آن األوان لمعالجة سلبيات القطاع 
ووضع األطر القانونية الازم��ة لعملية ضبطه بما 
يؤهل��ه ليصبح عنص��رًا مهمًا من عناص��ر العملية 
االقتصادية. وأشار إلى أن الظواهر السلبية لساحات 
الس��كراب يمك��ن معالجته��ا م��ن خ��ال التكاتف 
والتنس��يق بي��ن الجه��ات المعني��ة والض��رب بيد 
م��ن حديد عل��ى المخالفين لألنظم��ة والضوابط. 
ف��ي االثناء دعا بلدي��ون إلى ض��رورة إصدار قرارات 
تنظيمي��ة عاجل��ة وفوري��ة تنظم أعمال الس��كراب 

وتقضي على العشوائية.

البحرين الـ28 عالميًا في متوسط الرواتب
حل��ت البحرين ف��ي المرتب��ة 28 عالميًا في متوس��ط 
روات��ب العاملي��ن، فيما ج��اءت اإلمارات ف��ي المرتبة 
الخامس��ة عالميًا واألولى في منطقة الش��رق األوس��ط 
وشمال إفريقيًا، وفق التقرير الصادر عن مجلة »سي إي 

أو ورلد« األمريكية.
وحس��ب التقرير فقد حل��ت عربيًا الس��عودية والكويت 
والبحرين وسلطنة عمان في المراكز 25 و26 و28 و30 

عالميًا على التوالي.
ويقارن التصنيف متوسط صافي الراتب الشهري »بعد 
الضرائ��ب« بي��ن أكثر م��ن 105 دول في جمي��ع أنحاء 
العال��م، ومقارن��ة الدخول ف��ي بعض البل��دان الغنية 
والفقيرة لتحديد الدول التي تدفع أعلى وأدنى متوسط 

راتب شهري.

تونس بدستور جديد
ص��ادق الرئي��س التونس��ي قيس س��عيد، أم��س على 

الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وقال سعيد »صححنا معًا مس��ار الثورة والتاريخ، وإرادة 

الشعب التونسي لم ولن تنكسر«.
كما أكد أنه: »بعد التصديق على الدس��تور سيتم وضع 

قانون جديد لانتخابات خال الفترة المقبلة«.
وأش��ار في كلمة له بمناس��بة إصدار الدس��تور الجديد، 
إل��ى أن��ه »انتظرن��ا البت ف��ي الطعون في ظ��ل الهرم 
القانوني الذي قلبوه رأسا على عقب، من أجل التصديق 
على الدس��تور الجديد«. وقال إن: »الش��عب التونس��ي 
من خال اس��تفتاء ي��وم 25 يوليو ك��ذب افتراءاتهم«، 
وذل��ك ف��ي إش��ارة لإلخوان.وأك��د الرئي��س التونس��ي 
عل��ى واج��ب ومس��ؤولية القض��اة ف��ي ه��ذه المرحلة 
الجديدة، قائًا: »فالجميع متس��اوون أمام القضاء ومن 
 المؤس��ف أن يتم الزج بالمبّلغ عن الفساد في السجن«.

وأضاف أن الش��عب يريد تطهير الباد وعلى القضاء أن 
يكون في الموعد بمحاسبة كل من خرب الباد.

االتحاد األوروبي: نعكف على دراسة المقترح النهائي لالتفاق
 واشنطن: رفع »الحرس الثوري« 

من قائمة اإلرهاب خارج مفاوضات فيينا
ق��ال المتح��دث باس��م وزارة الخارجي��ة األمريكية: »إن 
رف��ع الحرس الث��وري اإليراني من قائم��ة اإلرهاب خارج 

مفاوضات فيينا بشأن إعادة إحياء االتفاق النووي«.
وأوضح أن الواليات المتحدة تتبادل وجهات النظر بشأن 
رد إيران مع االتحاد األوروبي بعد تلقي تعليقات طهران 

على مقترح االتفاق النووي. 
من جهتها قالت متحدثة باس��م االتحاد األوروبي: »في 
الوقت الحالي نعكف على دراس��ة »المقت��رح النهائي« 
لاتف��اق، ونتش��اور مع المش��اركين اآلخري��ن في خطة 
العمل الش��املة المشتركة »االتفاق النووي« والواليات 
المتحدة بش��أن المضي قدم��ًا«. ورفض��ت إعطاء إطار 
زمني ألي رد فعل من جانب االتحاد األوروبي الذي ينسق 

المفاوضات في فيينا.

 تركيا وإسرائيل تعلنان استئناف 
العالقات الدبلوماسية الكاملة

أعلن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي يائير البيد أن حكومته 
ستس��تأنف العاقات الدبلوماس��ية الكامل��ة مع تركيا 

بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.
وق��ال البيد ف��ي بيان: »تق��رر مرة أخرى رفع مس��توى 
العاق��ات  مس��توى  إل��ى  البلدي��ن  بي��ن  العاق��ات 

الدبلوماس��ية الكامل��ة وإع��ادة الس��فراء والقناص��ل 
العامين من البلدين«.

وأض��اف البي��ان أن »إعادة العاقات مع تركيا مكس��ب 
مه��م لاس��تقرار اإلقليمي ونب��أ اقتصادي مه��م جدًا 

لمواطني إسرائيل«.

بورصتا البحرين والكويت 
 تعلقان التداول على 

أسهم »األهلي المتحد« 
أعلن��ت بورصت��ي البحرين والكوي��ت عن إيقاف الت��داول على 

أسهم البنك األهلي المتحد بدءًا من اليوم.
وبين��ت البورصتي��ن أن اإليق��اف س��يكون حت��ى إش��عار آخر 
الس��تكمال إجراءات العرض الطوعي المش��روط المقدم من 
قبل بيت التمويل الكويتي لاس��تحواذ على نس��بة تصل إلى 
100% من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك األهلي 

المتحد ويخطر البنك بذلك.

نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع الناتج المحلي بالربع الثاني

»الغرفة«: ارتفاع اإليرادات الحكومية 21٪ في 2023
مريم بوجيري «

كش��ف التقرير الصادر عن غرف��ة تجارة وصناعة 
البحري��ن حول االقتص��اد المحلي بالرب��ع الثاني 
للعام الج��اري عن انخفاض عجز موازنة المملكة 
إلى 7.4% من الناتج المحلي اإلجمالي في 2021 
مقارنًة ب� 12.8% في 2020، ويرجع ذلك إلى عودة 
النش��اط االقتصادي لطبيعته وارتف��اع عائدات 
النفط، ومن المتوقع أن تبلغ اإليرادات الحكومية 
21% تقريبًا م��ن الناتج المحل��ي اإلجمالي خال 
2022-2023، وأن تبلغ النفقات 22% تقريبًا من 

الناتج المحلي اإلجمالي خال 2025-2022.
وأش��ار التقرير إلى تحس��ن وضع الحساب الجاري 
للبحرين في عام 2021 مع وجود فائض بنس��بة 
6.7% م��ن النات��ج المحلي اإلجمال��ي مقابل عجز 

بنس��بة 4.8% من الناتج المحل��ي اإلجمالي خال 
الفترة م��ن 2015-2020، وارتفعت احتياطيات 
النقد األجنب��ي لدى مصرف البحرين المركزي إلى 

4.7 ملي��ار دوالر بنهاية العام الماضي وهو أعلى 
مستوى لها منذ تراجع أسعار النفط في 2015-

.2016

 التضخم في بريطانيا
 ألعلى مستوى منذ 40 عامًا

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين 
ف��ي بريطانيا إلى أعلى مس��توى ل��ه منذ فبراير 1982 ليس��جل 
10.1% ف��ي يوليو، مقارنة بمعدل س��نوي بل��غ 9.4% في يونيو. 
وأظه��رت األرق��ام الص��ادرة من مكت��ب اإلحص��اء البريطاني أن 
األسعار قفزت 6% في يوليو مقارنة بيونيو على أساس غير معدل 
موسميًا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 

12.3%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1981.

27 ألف مواطن يستفسرون
عن تمويالت اإلسكان الجديدة

قال��ت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني ب��أن عدد زيارات 
المواطني��ن لخدمات الوزارة عبر بواب��ة الحكومة اإللكترونية 
لتقديم الطلبات واالستفسار عن الخدمات التمويلية الجديدة 
بلغ 22 ألف��ًا و255 زيارة، فيما بلغ ع��دد االتصاالت الهاتفية 

4800 استفسار منذ التدشين في مطلع أغسطس الجاري.
وبينت الوزارة أن المنظومة اإللكترونية اإلس��كانية س��اهمت 
في تطوير الخدمات المقدم��ة للمواطنين خال هذه الفترة، 
وتس��هيل مراجع��ات المواطني��ن، مفيدة بأن خط��ة التحول 
الرقمي شهدت تحديثًا لدى طرح الخدمات التمويلية الجديدة، 
بما يس��هم في تحقيق هدف فورية االس��تفادة من الخدمات 

التمويلية بكل سهولة ويسر.
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وزير الكهرباء والماء يبحث تعزيز 
التعاون مع السفير الفلسطيني

استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان سفير دولة 
فلسطين لدى مملكة البحرين طه عبدالقادر.

واستعرض الوزير مع الس��فير الفلسطيني سبل توسعة آفاق 
التعاون المش��ترك في مختلف المج��االت التنموية التي لها 
األث��ر الهام في دع��م جهود تحقيق التنمية المس��تدامة في 

البلدين.
ومن جانبه، تقدم الس��فير الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى 
وزير ش��ؤون الكهرباء والماء على حسن استقباله واهتمامه 

بتطوير عالقات التعاون المختلفة بين البلدين.

 رئيس ديوان الرقابة: ترسيخ 
مبادئ النزاهة والشفافية والمهنية

بح��ث رئيس دي��وان الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية 
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير التنمية 
االجتماعي��ة أس��امة العصفور، تعزيز الش��راكة 
والتعاون وتحس��ين آليات االتص��ال في مجاالت 

الرقابة والمتابعة.
جاء ذلك خالل اس��تقباله أمس ف��ي مكتبه وزير 
التنمية االجتماعية، حيث هن��أه بالثقة الملكية 
الس��امية، بتعيينه وزي��رًا للتنمي��ة االجتماعية، 

متمنيًا له النجاح والتوفيق.
وأكد الش��يخ أحمد بن محم��د، أن ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية س��يواصل التنس��يق والتعاون 
مع جميع الوزارات والجهات الحكومية المشمولة 
برقابته لضمان تنفي��ذ توصياته وفق المعايير 
العالمية بهدف تحس��ين مس��توى األداء وجودة 
وكف��اءة الخدم��ات المقدمة للمواطنين، وأش��اد 
بتع��اون وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة م��ع كوادر 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية وتس��هيل تنفيذ 
مهماته��ا، متطلع��ًا إل��ى مزي��د من التنس��يق 
لترس��يخ مبادئ النزاه��ة والش��فافية والمهنية 
بما يس��هم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية 
الش��املة التي يقوده��ا حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، مل��ك البالد 
المعظم، ومتابعة ودعم صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.

من جهته أش��ار وزي��ر التنمي��ة االجتماعية، إلى 
مس��توى المهني��ة والحرفي��ة الت��ي يتمتع بها 
موظف��و ديوان الرقابة المالي��ة واإلدارية، مبديًا 
اس��تعداد وزارته لمزيد من التعاون والتنس��يق 

للوصول إلى الطموح المنشود.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار توسيع أفق ومجاالت 
التع��اون بين دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية 
والجه��ات المش��مولة برقابت��ه، وتحقيق رؤيته 
في تعزيز النه��ج اإليجابي بما يخ��دم المصلحة 

الوطنية.

 وزير الخارجية يستقبل 
سفير دولة إسرائيل

اس��تقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، ف��ي مقر الوزارة 
أمس، سفير دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين آيتان نائي.

وج��رى خالل اللق��اء، اس��تعراض العالقات الثنائي��ة القائمة 
بين مملكة البحرين ودولة إس��رائيل، وس��بل تعزيز التعاون 
المش��ترك واالرتق��اء ب��ه إلى مس��تويات أش��مل بم��ا يخدم 
المصال��ح المش��تركة للبلدي��ن، إضاف��ة إل��ى القضاي��ا ذات 

االهتمام المشترك.

وزير الخارجية يبحث تعزيز 
التعاون مع السفيرة اإليطالية

اس��تقبل وزير الخارجي��ة عبداللطي��ف الزياني ف��ي مكتبه بمقر 
الوزارة أمس السفيرة اإليطالية لدى مملكة البحرين باوال أمادي.
وجرى خالل اللقاء اس��تعراض عالقات الصداق��ة والتعاون التي 
تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية اإليطالية، وسبل تعزيزها 
وتنميتها في مختلف المجاالت خدمة للمصالح المتبادلة، إضافة 

إلى القضايا محل االهتمام المشترك.

 وزير الداخلية يبحث تقديم الرعاية 
الصحية المتكاملة لنزالء اإلصالح والتأهيل

اس��تقبل وزير الداخلي��ة الفريق 
أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليف��ة، أمس، رئي��س المجلس 
األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل 
جليلة  الصح��ة  ووزي��رة  خليف��ة 
الس��يد، بحض��ور رئي��س األمن 

العام الفريق طارق الحسن.
وف��ي بداية اللق��اء، رح��ب وزير 
المجل��س  برئي��س  الداخلي��ة، 
األعل��ى للصحة ووزي��رة الصحة، 
مش��يدًا بالجهود المتميزة التي 
المجل��س  رئي��س  به��ا  يق��وم 
تطوي��ر  ف��ي  للصح��ة  األعل��ى 
المنظوم��ة الصحي��ة في مملكة 
البحرين، بما يسهم في الحفاظ 
الوطني��ة،  المكتس��بات  عل��ى 
ومعرب��ًا ع��ن اعت��زازه بالجهود 
الوطني��ة المبذول��ة ف��ي مج��ال 

تقدي��م الخدم��ات الطبية لكافة 
المواطنين والمقيمين.

وتم خ��الل اللق��اء، بحث مجاالت 
التع��اون والتنس��يق ف��ي إط��ار 

استمرار وزارة الصحة في تقديم 
على  المتكاملة  الصحية  الرعاية 
مدار الس��اعة وبأعلى مستويات 
لنزالء مراك��ز اإلصالح  الكف��اءة، 

والتأهيل، بم��ا يضمن صحتهم 
وذل��ك  العام��ة،  وس��المتهم 
تطبيقًا لقانون مؤسسة اإلصالح 

والتأهيل والئحته التنفيذية.

 »اإلسكان«: 22 ألف زيارة إلكترونية
و4800 اتصال لالستفسار عن التمويالت الجديدة

أف��ادت وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني 
بأن عدد زي��ارات المواطنين لخدم��ات الوزارة 
عب��ر بواب��ة الحكوم��ة اإللكتروني��ة لتقدي��م 
الطلبات واالستفس��ار عن الخدمات التمويلية 
الجدي��دة بلغ 22 ألف��ًا و255 زي��ارة، فيما بلغ 
عدد االتصاالت الهاتفية 4800 استفسار منذ 

التدشين في مطلع أغسطس الجاري.
وأف��ادت ال��وزارة بأن ع��دد زي��ارات الخدمات 
الحكوم��ة  بواب��ة  موق��ع  عب��ر  اإلس��كانية 
اإللكتروني��ة باإلضاف��ة إلى الع��دد الكبير من 
االستفس��ارات الهاتفية، فضاًل عل��ى الزيارات 
اليومي��ة لمراكز خدمة العم��الء بالوزارة وبنك 
اإلس��كان، تعكس مدى اإلقبال على الخدمات 
التمويلية، في ظل تن��وع األغراض التمويلية، 

ورفع قيمة التمويالت الممنوحة للمواطنين.
اإللكتروني��ة  المنظوم��ة  أن  ال��وزارة  وبين��ت 

اإلس��كانية س��اهمت ف��ي تطوي��ر الخدم��ات 
المقدم��ة للمواطني��ن خ��الل ه��ذه الفت��رة، 
وتس��هيل مراجع��ات المواطني��ن، مفيدة بأن 
خطة التحول الرقمي شهدت تحديثًا لدى طرح 
الخدم��ات التمويلية الجديدة، بما يس��هم في 
تحقي��ق هدف فورية االس��تفادة من الخدمات 

التمويلية بكل سهولة ويسر.
كم��ا أوضح��ت أن ع��دد المراجعي��ن المتزايد 
عل��ى الخدم��ات اإللكترونية يعكس س��هولة 
إج��راءات تقديم الطلب��ات، وج��ودة الخدمات 
اإللكترونية المقدمة للمواطنين، والتي تأتي 
في إط��ار االلتزام بتحقيق توجه��ات الحكومة 
بالتح��ول الرقمي وتوظي��ف التقنيات الحديثة 
في التسهيل على المواطنين، وخاصة في ظل 
حجم المعامالت المتزاي��د الذي تتعامل معه 

الوزارة سنويًا.

 وزير المواصالت: أهمية تركيز الدراسات 
على الممارسات الحكومية وربطها بالمنجزات

أك��د وزي��ر المواص��الت واالتص��االت محم��د بن 
ثام��ر الكعبي، أهمية الدراس��ات العلمية الرامية 
إل��ى تس��ليط الضوء عل��ى التج��ارب الناجحة في 
بالمنج��زات  وربطه��ا  الحكومي��ة  الممارس��ات 
الحضارية والتنموية الت��ي تضطلع بها الوزارات 
والجهات الحكومي��ة ذات العالقة، وذلك في إطار 

التزام الحكومة ببرنامجها.
 جاء ذل��ك لدى اس��تقباله بمكتب��ه الباحث وليد 
الشيخ، مستشار الشؤون اإلعالمية بمكتب نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير البنية التحتية، الذي 
أهداه نس��خة من الدراسة التي أعدها لنيل درجة 
الماجستير من جامعة البحرين بعنوان »االتصال 
الحكوم��ي ودوره ف��ي إب��راز المش��اريع التنموية 
المدرجة ضمن برنامج الحكومة 2022-2019«.

 ونوه الكعبي بالدراسة ومخرجاتها وما تضمنته 
م��ن نتائ��ج أظه��رت تص��در وزارة المواص��الت 
واالتص��االت ف��ي توظي��ف االتص��ال الحكوم��ي 
وأدواته وآلياته إلبراز المشاريع التنموية المكلفة 
بتنفيذها ضمن برنامج الحكومة الحالي، وبخاصة 
مشروع مبنى المسافرين الجديد الذي حاز مؤخرًا 
عل��ى جائزة أفض��ل مطار جديد ف��ي العالم لعام 

2022 ضم��ن جوائ��ز مؤسس��ة س��كاي تراكس 
للمط��ارات العالمية، معربًا عن ص��ادق أمنياته 

للمستشار وليد الشيخ بدوام التوفيق والنجاح.
 م��ن جانب��ه، أعرب المستش��ار وليد الش��يخ عن 
شكره وتقديره لوزير المواصالت واالتصاالت على 
حس��ن االس��تقبال وحفاوة الترحي��ب، مثنيًا على 

م��ا لقيه من تعاون ودعم م��ن وزارة المواصالت 
واالتصاالت إلنجاز الدراس��ة بالص��ورة المطلوبة 
على نحو يترجم حرص ال��وزارة على دعم الكوادر 
الوطني��ة بم��ا يع��ود بالنف��ع على تطوي��ر األداء 
ومختل��ف الممارس��ات الحكومي��ة، بم��ا في ذلك 

االتصال الحكومي.

جليلة السيد: االستثمار 
بالمجال الصحي وتعزيز 

السياحة العالجية في البحرين

اس��تقبلت وزي��رة الصح��ة الدكتورة جليلة الس��يد أمس، س��فير 
الواليات المتحدة األمريكية لدى البحرين س��تيفن بوندي، لبحث 
واس��تعراض عدد م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام المش��ترك 

ومناقشة مجاالت تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأكدت وزيرة الصحة على عم��ق عالقات التعاون المتميزة التي 

تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت.
وتم استعراض استجابة البحرين الناجحة خالل االنتشار العالمي 
لجائحة فيروس »كورون��ا«، ومالمح المرحلة القادمة من تطوير 
القطاع الصحي في ظل مشروع الضمان الصحي والتسيير الذاتي، 
إلى جان��ب فرص االس��تثمار بالمجال الصحي وتعزيز الس��ياحة 

العالجية في المملكة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين الصديقين 
في مسارات تبادل الخبرات في مجال الجينوم والزيارات الميدانية 
لالستشاريين من األطباء المختصين والبحوث الطبية المشتركة 

والتدريب.
من جهته، أشاد الس��فير بمس��توى العالقات الثنائية المتقدم 
بين البحري��ن والواليات المتحدة، بما يس��اهم في دعم وتعزيز 
عالق��ات التعاون المش��ترك وتبادل الخبرات ف��ي المجال الطبي 

بين البلدين الصديقين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/18/watan-20220818.pdf?1660803686
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/1021384
https://alwatannews.net/article/1021384
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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من أقدم األسواق التاريخية في الخليج 

 »السياحة« و»هيئة الثقافة« يتفقدان
 »المنامة التاريخية« والسوق القديم

قامت وزيرة الس��ياحة فاطمة الصيرفي ورئيس 
هيئ��ة البحرين للثقاف��ِة واآلثار الش��يخ خليفة 
بن أحمد بن عب��داهلل آل خليفة بزيارة ميدانية 
لمدين��ِة المنام��ة التاريخية والس��وق القديم، 
للوق��وف عل��ى كافة مس��ارات مش��روع تطوير 
س��وق المنامة القديم الذي ُتش��رف عليه هيئة 
البحري��ن للس��ياحة والمعارض، وذل��ك بهدِف 
اس��تعادِة ُهوّي��ة ومكانة ه��ذا الس��وق ثقافيًا 
وس��ياحيًا باعتباره من أقدم األسواق التاريخية 

في منطقِة الخليج العربي.
وقد اتخذت الجولة مس��ارها في سياق المدينِة 
التاريخي��ة، انطالقًا م��ن باب البحري��ن، مرورًا 
بمدخل السوق القديم، ومجموعة من الساحات 
العامة بقلِب الفرجان القديمة، وش��ارع الشيخ 
عب��داهلل، ومجموع��ة م��ن األس��واق الفرعّي��ة، 
والوجه��ات  والديني��ة،  الثقافي��ة  والمعال��م 
الس��ياحية التي م��ن المأم��ول أن ُتثري تجربة 

المدينة.
وأكدت الصيرفي الحرص على تكامل المساعي 
والجهود في س��بيِل استثمار الركائز الحضارية 
والنوعي��ة الت��ي تتمت��ع به��ا البحري��ن، بم��ا 
يع��زز االرتقاء بم��ردودات الس��ياحة الثقافّية، 
وإس��هامها في تنويع ودعِم االقتصاد الوطنّي، 
وإيجاد فرص عمل نوعّية للمواطنين، مش��يرًة 
إلى أّن )السياحة الثقافية( تمّثل ركيزة أساسّية 
م��ن ركائ��ِز إس��تراتيجّية البحرين الّس��ياحية 
)2022-2026(، وخصوص��ًا أّن البحري��ن تزخُر 
بالرواف��ع الحضاري��ة والتاريخي��ة، وأن التراث 
البحرين��ّي يجس��د ث��راًء حقيقي��ًا، ال ب��د م��ن 
اس��تثماره وتنميت��ه، لتمكيِن الس��ياح والزّوار 
حول العالم من استكش��افه، مؤّكدًة أن س��وق 
المنام��ة القديم يمثل وجهًة للعال��ِم تاريخّيًا، 
وأن الوقت قد حان الستعادِة حيوّيته وتعميق 
تجاربه، باإلضافِة إل��ى الترويج للمقاصِد التي 

ينفرُد بها.
م��ن جهته، أّكد رئيس هيئ��ة البحرين للثقافِة 
واآلثار االعتناء الكبير بمدينِة المنامة التاريخية 
الُمدرجة عل��ى القائمة التمهيدية لليونس��كو 
من��ُذ عام 2018، مش��يرًا إلى أّن س��وق المنامة 

القديم ُيمّثل بمضمونه الّتراثّي والّثقافّي ُبنيًة 
تحتّي��ًة عميقًة للس��ياحة الثقافّي��ة، وأن الرؤى 
الثقافي��ة ُتبصُر فرصًا اس��تثنائية إلعادِة إحياِء 
ه��ذا الّس��وق واس��ترداِد إس��هاماته ونتاجاته 

وصناعاته اإلبداعّية.
وأوضَح أّن االش��تغال على تطوير سوق المنامة 
س��يلهُم المدين��ة التاريخي��ة مس��اراتها، التي 
تؤكد خصوصيتها فيما يتعلق بالتنوع الثقافّي 
والّدينّي، وبنتاجها اإلنسانّي، وبإرثها التاريخّي 
العميق، مبّينًا أّن جميع هذه الّركائز من شأنها 
تش��كيل وجهة عالمّي��ة للّتعّرِف عل��ى الُهوّيِة 

الّثقافّيِة الوطنّيِة.

كما أشاَر إلى أّن االعتناء الثقافي بسوِق المنامِة 
القديم، وبمكّوناته وخصوصّيته، يأتي التزامًا 
في الحفِظ الّتاريخّي واإلنسانّي، واستثماِر هذه 

المالمح الحضارّيِة.
وأّكد أّن الّتكام��ل والّتعاون مع مختلِف الجهاِت 
الحكومّي��ِة واألعضاء والممّثلين من خالل لجنة 
تطوير سوق المنامة س��ُيحّقق الخطوات األولى 
باّتج��اِه تكوي��ِن نم��وذٍج تتقاس��ُم في��ه كاّفة 
الجهات الّرس��مّية واألهلّيِة واألفراد مس��ؤولّيًة 
وطنّي��ًة من أج��ِل س��وق المنام��ة القديم، من 
أجِل تحقيِق مردوداٍت تس��هُم في رفِد الّس��يرِة 

الحضارّيِة للبالِد وازدهارها.

 »السكري البحرينية« 
 تنفذ مشروعًا لتوعية 

األطفال بالمرض في المدارس

برئاس��ة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
عقدت الجمعية اجتماعها الدوري، حيث تمت مناقش��ة 
ومتابع��ة تنفيذ البرامج والمش��اريع والمب��ادرات التي 

تعمل الجمعية على تنفيذها خالل العام الجاري.
وش��ملت أهم البرامج والمش��اريع والمبادرات مش��روع 
توعية األطفال عن مرض السكري في المدارس المشترك 
مع وزارة التربية والتعليم؛ والذي يهدف إلى رفع مستوى 
الوعي حول مرض السكري وتجنب مضاعفاته، وأنماط 
الحياة الصحية بين األطفال وأس��رهم، وكيفية التعامل 
م��ع األطفال المصابين بالس��كري من خالل تعزيز بيئة 
مدرس��ية آمنة وداعمة مع رفع مس��توى الوعي بأهمية 
الغ��ذاء الصح��ي والنش��اط البدني. كما تم��ت متابعة 
مب��ادرة توفير مضخات األنس��ولين لألطفال المصابين 
بالس��كري من خ��الل الش��راكة المجتمعية م��ع البنوك 

والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.
وخالل االجتم��اع، وجه الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليف��ة إلى الب��دء بالتحضي��ر إلقامة مخيم 
ش��روق لألطف��ال؛ وال��ذي يهدف إل��ى تعلي��م وتدريب 
األطف��ال عل��ى كيفية التعايش بأمان مع الس��كري من 

خالل اللعب والترفيه والتثقيف الصحي. 
كما ناق��ش المجلس االس��تعدادات لالحتف��ال باليوم 
العالمي للس��كري؛ والذي ُيصادف الرابع عشر من شهر 
نوفمب��ر من كل ع��ام، ويهدف إلى رفع مس��توى الوعي 

الصحي بمرض السكري.
كما ت��م خالل اجتماع مجل��س إدارة الجمعية الموافقة 
على إقامة مبادرة تحدي المش��ي في نس��خته الرابعة، 
والذي يهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني للوقاية 

من السكري والحد من مضاعفاته.

 وزيرة السياحة: استثمار الركائز 
النوعية لالرتقاء بمردودات السياحة الثقافّية

 رئيس الثقافة واآلثار: تشكيل وجهة 
عالمية للتعرف على الهوية الثقافية الوطنية

 »األشغال« تتلقى 439 طلب اعتماد
لمواد اإلنشاءات بالنصف األول للعام الجاري

صرحت مديرة إدارة هندسة المواد 
بوزارة األش��غال أمل خلف بأن عدد 
الهندس��ية  المواد  اعتم��اد  طلبات 
المس��تخدمة في قطاع اإلنش��اءات 
ال��واردة إلى ال��وزارة خ��الل النصف 
األول من العام 2022 بلغ مجموعه 

439 طلبًا.
وأفادت ب��أن إدارة هندس��ة المواد 
هي اإلدارة المس��ؤولة ف��ي الوزارة 
ع��ن ضم��ان الج��ودة للعدي��د من 
الم��واد المس��تخدمة ف��ي المباني 
وتش��ييد الط��رق ومراف��ق الصرف 
الصحي، وذلك عن طريق إخضاعها 
للدراسة والتقييم وعمل الفحوصات 
المخبري��ة الالزم��ة للتحق��ق م��ن 
مطابقة المواد للشروط والمعايير 

والمواصفات المعمول بها.
وبينت ب��أن اإلدارة وعبر أقس��امها 
الثالثة وهي قسم األبحاث والخدمات 
االستش��ارية، وقس��م مختب��ر مواد 
الكيميائي، وقس��م  البناء والتحليل 
ومختب��ر  الجيوتقني��ة  الهندس��ة 
م��واد الطرق، تعمل بش��كل حثيث 
بال��وزارة  المختلف��ة  اإلدارات  م��ع 
لضم��ان أعل��ى مس��تويات الجودة 
للتطبيق��ات الهندس��ية المختلفة، 

األبح��اث  قس��م  ب��أن  مش��يرًة 
والخدمات االستش��ارية يعمل على 
إص��دار تقارير المطابق��ة لمختلف 
الم��واد، من خ��الل تطبي��ق برامج 
ضم��ان الج��ودة التابعة ل��إدارة و 
أهمها: برنام��ج ضبط الجودة على 
المش��اريع للتأك��د م��ن مطابقتها 
عليه��ا  المتعاق��د  للمواصف��ات 
طيل��ة مراحل عمر المش��روع ) بدء، 

تصميم، تنفي��ذ وصيان�ة(، وتقييم 
المواد اإلنشائية المختلفة وإصدار 
ش��هادات المطابقة، باإلضافة إلى 
استش��ارية إلدارات  تقديم خدمات 
المش��اريع، وتقدي��م خدم��ات فنية 
والخاصة  الحكومي��ة  للمؤسس��ات 
في مجال المواد والمواصفات وأداء 

المنشئات.
كم��ا يعم��ل القس��م عل��ى إع��داد 

دراس��ات تحليلية واختبارات خاصة 
لدع��م متطلب��ات اإلدارات األخ��رى 
في وزارة األش��غال في مجال المواد 
القيام  إلى  باإلضافة  والمواصفات، 
بدراسات متخصصة تشمل تقديم 
حلول فعالة في المجاالت الهندسية 
المختلف��ة له��دف تطبيقه��ا ف��ي 
المش��اريع الحكوم��ة عن��د الطلب، 
والتحقق من وتقييم وضع المباني 
القائم��ة  الحكومي��ة  والمراف��ق 
وتقدي��م التوصيات الالزمة بما في 
إع��ادة تأهيله��ا وإصالحها.  ذل��ك 
باإلضاف��ة إل��ى تحدي��ث وتطوي��ر 
المواصف����ات من خ��الل المراجعة 
البناء  المس��تمرة لمواصفات مواد 
واس��تحداث  اإلنش��ائية،  والم��واد 
المعتم��دة على األداء  المواصفات 
لجمي��ع   )performance-based(
م��واد البن��اء والم��واد اإلنش��ائية، 

التقليدية والحديثة.
يذك��ر بأن جميع المهام واإلجراءات 
الت��ي تقوم به��ا اإلدارة تتبع نظام 
إدارة الجودة 9001 لضمان االرتقاء 
المقدم��ة  الخدم��ات  بمس��توى 
وتحس��ين مس��توى األداء وضم��ان 

 الزايد: التعاون سير العمليات بسهولة وبيسر.
 مع الجهات الحكومية 

ورفدها بالكوادر الوطنية

استقبل رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف المعاودة، حيث استعرضا 
سبل التعاون بين الجهاز والوزارة لرفع كفاءة الموارد البشرية 

وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
وأك��د الزايد ب��أن جهاز الخدم��ة المدنية لن يأل��و جهدًا في 
العمل على التعاون والتنس��يق مع مختلف الجهات الحكومية 
ورفدها بالكوادر البشرية الوطنية وتوفير الدعم المستمر لها 

بهدف التطوير وتحسين األداء المؤسسي.
م��ن جانبه، أش��اد المعاودة بح��رص وتعاون جه��از الخدمة 
المدنية لرفع كفاءة الموارد البش��رية في الجهات الحكومية، 
معرب��ًا عن ش��كره وتقدي��ره لرئيس الجهاز ومنتس��بيه على 
م��ا يقوم��ون به م��ن جهود حثيث��ة تصب في صال��ح العمل 

الحكومي.

 »الشؤون القانونية« تنظم محاضرة
»الوساطة في المسائل الجنائية«

بحضور الوكيل المس��اعد للش��ؤون القانونية 
العميد حمود سعد حمود نظمت إدارة الشؤون 
القانونية بالتعاون مع النيابة العامة محاضرة 
بعنوان »الوس��اطة ف��ي المس��ائل الجنائية« 
لمنتسبي الشؤون القانونية في ضوء األنظمة 

المستحدثة في التشريع البحريني خاصة في ما 
يتعلق بالصلح والتصالح.

وألقى المحاضرة رئي��س النيابة ناصر إبراهيم 
الش��يب ووكي��ل النيابة س��عود حس��ن محمد، 
وتناوال خالل المحاضرة عددًا من المحاور وهي 

ماهي��ة الوس��اطة الجنائية وأهدافه��ا ونطاق 
القانوني��ة  والش��روط  والعناص��ر  تطبيقه��ا، 
المتطلب��ة ف��ي الصل��ح والتصال��ح والتن��ازل، 
والتعريف بالوسيط الجنائي وإجراءات الوساطة 

الجنائية.

 رئيس الكهرباء 
 والماء يبحث التعاون 
مع السفير األمريكي

اس��تقبل رئيس هيئ��ة الكهرب��اء والماء كمال أحمد، س��فير 
الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة لدى مملكة البحرين س��تيفن 
بون��دي لبحث س��بل التعاون المش��ترك بي��ن البلدين، حيث 
اس��تعرض خالل اللقاء المشاريع القائمة لدى هيئة الكهرباء 
والماء والمش��اريع المس��تقبلية التي تهدف لتعزيز وتطوير 
قطاع الكهرب��اء والماء في مملكة البحرين وذلك بهدف بحث 

فرص تعاون مشترك بين البلدين.
وأش��اد رئيس هيئة الكهرباء والماء ف��ي نهاية اللقاء بعمق 
العالق��ات الثنائية الت��ي تجمع مملكة البحري��ن مع الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، وم��ا تش��هده م��ن تق��دم ف��ي كافة 

القطاعات.
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 »نهرا« تحتفي بالمتفوقين من أبناء موظفيها 
و2 من منتسبيها لنيلهما الشهادات العليا

احتف��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة بأبناء 
الموظفي��ن المتخرجي��ن من كافة 
المراحل الدراسية، حيث جرى تكريم 
الخريجي��ن 11 مكرم��ًا م��ن أبن��اء 
موظف��ي الهيئ��ة و2 م��ن موظفي 
الهيئة وهما ليلى الشمالن وسمية 
حسين بمناس��بة نيلهما الشهادات 
األكاديمي��ة العليا ف��ي الحفل الذي 
أقامت��ه الهيئ��ة بدعم من ش��ركة 

لولو هايبر ماركت.
وبهذه المناس��بة أعرب��ت الرئيس 
التنفي��ذي للهيئة مري��م الجالهمة 
عن س��رورها واعتزازها بالخريجين 
أعل��ى  نال��وا  الذي��ن  المتفوقي��ن، 
درجات التميز والتفوق، شاكرة ذوي 
الطلب��ة المتميزي��ن عل��ى دعمهم 
أن  إل��ى  ألبنائه��م  ومس��اندتهم 
وصلوا إلى ه��ذه المرتبة، ومتمنية 
لهم دوام التفوق والتميز في شتى 

مراحلهم الدراسية والعملية.
وأك��دت أّن الهيئة تعد من الجهات 
لالهتم��ام  والمش��جعة  الرائ��دة 
بموظفيه��ا وتقديم الدع��م الالزم 
لهم دائما، وإش��راك عائالتهم في 
الفعالي��ات واألنش��طة االجتماعية 
الت��ي تقيمه��ا الهيئ��ة وذل��ك من 
وروح  االجتماعية  المس��ؤولية  باب 
العائل��ة الواح��دة الت��ي تتميز بها 
الهيئ��ة مم��ا ينعكس إيجاب��ًا على 
مس��توى اإلنتاجي��ة والعط��اء لدى 

كافة منتسبي الهيئة.

 

من جانبها، أوضحت رئيس الموارد 
البش��رية والمالي��ة بالهيئة إيمان 
عب��داهلل أّن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدم��ات الصحية تحرص 
البيئ��ة  خل��ق  عل��ى  ال��دوام  عل��ى 
المثل��ى للعم��ل من خ��الل العديد 
م��ن المب��ادرات االجتماعي��ة التي 
تعزز م��ن التواص��ل والترابط بين 
منتس��بي الهيئة، لذلك فإّن تحفيز 
أبناء موظف��ي الهيئة عل��ى التميز 
ين��درج ضمن تعزيز الروح اإليجابية 
التي تتس��م به��ا بيئ��ة العمل في 

الهيئة.

 »الدفاع المدني« ينظم 
فعاليات توعوية لألطفال خالل الصيف

تفعياًل لمبدأ الش��راكة المجتمعة الذي تنتهج��ه وزارة الداخلية، وتزامنًا مع 
فص��ل الصيف، نظمت اإلدارة العامة للدفاع المدني العديد من المحاضرات 
والفعاليات الخاصة لألطفال بالتنسيق مع الموارد البشرية بوزارة الداخلية، 

والمحافظات األربعة، ووزارة التربية والتعليم.
وق��ام مكتب العالق��ات العامة والتوعي��ة بتنفيذ العديد م��ن المحاضرات 
والحمالت التوعوي��ة للبرامج الصيفية المقامة في مختلف مناطق المملكة، 

باإلضاف��ة إلى اس��تقبال اإلدارة العام��ة للدفاع المدن��ي لألطفال من خالل 
مراكزها المختلفة، وذلك بهدف نشر الوعي وتقديم النصح واإلرشاد حفاظًا 

على األرواح والممتلكات.

 69 مشاركة بجائزة أفضل أداء 
تطوعي مؤسسي في البحرين

أعلن��ت اللجن��ة المنظم��ة لجائزة 
 س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي 
التطوع��ي  للعم��ل  خليف��ة  آل 
بنسختها الثانية عشرة، عن إغالق 
باب الترش��ح للمشاركة في جائزة 
مؤسس��ي  تطوع��ي  أداء  أفض��ل 
ف��ي مملكة البحري��ن، بعد أن تم 
اس��تقبال أكث��ر من 69 مش��اركة 
م��ن المنظمات األهلي��ة بمملكة 

البحرين.
وقال نائ��ب رئيس مجل��س إدارة 
جمعي��ة الكلم��ة الطيب��ة، رئيس 
اللجن��ة المنظم��ة لجائ��زة س��مو 
الش��يخ عيس��ى بن علي آل خليفة 
بوحس��ن:  أنور  التطوعي  للعم��ل 
»إن تزايد المشاركات في الجائزة 
هذا الع��ام يؤكد أهمي��ة الجائزة 

في إب��راز دور منظم��ات المجتمع 
المدني وتوثي��ق التجارب الرائدة 
التي تضطلع بها في مجال العمل 
التطوعي والتنموي، ومدى التطور 
الحاص��ل في هذا المجال، إذ تلقت 
اللجن��ة المنظمة أعدادًا كبيرة من 
المشاركات عبر الموقع اإللكتروني 
الخ��اص بجمعية الكلم��ة الطيبة 
والت��ي قامت بدوره��ا بتخصيص 
لجنة مصغرة الس��تالم استمارات 
المش��اركات وفرزه��ا وتصنيفه��ا 

وفقًا لفئات الجائزة المختلفة«.
وأض��اف أن��ه تم اس��تبعاد بعض 
المش��اركات التي ل��م تتوافق مع 
معايي��ر الجائزة المعلنة مس��بقًا، 
وهو م��ا يضم��ن قوة المنافس��ة 
بي��ن المنظم��ات األهلية في هذه 

اللجن��ة  أن  إل��ى  النس��خة، الفت��ًا 
مح��ور  عل��ى  رك��زت  المنظم��ة 
االستدامة في أداء هذه المنظمات 

وكذل��ك إثب��ات قدرته��ا اإلدارية 
والتنفيذ  التخطي��ط  والفنية على 
للمش��روعات التنموية ذات النفع 

العام.
ون��وه بأن لجن��ة تحكي��م الجائزة 
المكون��ة م��ن لطيف��ة المناعي، 
مهند الفتياني، أس��مهان الجودر، 
س��تبدأ أعماله��ا في تقيي��م أداء 
ومش��اريعها  األهلية  المنظم��ات 
التنموية، يوم 3 س��بتمبر 2022، 

في مقر جمعية الكلمة الطيبة.
وأك��د أن توجيهات س��مو الش��يخ 
خليف��ة  ب��ن  عل��ي  ب��ن   عيس��ى 
آل خليفة باستمرار الجائزة، ساهم 
في زيادة أعداد المشاركات بصورة 
الفتة، وهو ما يؤكد حرص سموه 
عل��ى دع��م المنظم��ات األهلي��ة 

الرائدة  التنموي��ة  ومش��روعاتها 
الش��املة، مشيرًا  للتنمية  تحقيقًا 
إل��ى أن جميع المنظم��ات األهلية 
المش��اركة ف��ي الجائ��زة تعتب��ر 
فائزة حت��ى ما قبل إعالن النتائج، 
إذ سوف يستفيدون من المشاركة 
بالجائ��زة من خ��الل التعرف على 
آليات تطوي��ر األداء الفعلي ومدى 
تطبي��ق مب��ادئ الحوكم��ة، إل��ى 
جان��ب تطوي��ر قدراته��ا اإلدارية 
والتنفيذ  التخطي��ط  والفنية على 
للمش��روعات التنموية ذات النفع 
العام، وضمان االستدامة المالية 

لكيانها في المستقبل.
وأش��ار إلى أن المنظم��ات األهلية 
قدمت مش��اريع ش��ملت قطاعات 
صحية وخيرية وإنس��انية، وهو ما 

يؤك��د القيم��ة األساس��ية للعمل 
المكون��ات  كأح��د  التطوع��ي 
التنمي��ة  لتحقي��ق  الضروري��ة 
الش��املة والمس��تدامة بالتعاون 

مع القطاعين العام والخاص.
جدير بالذك��ر أن اللجنة المنظمة 
رص��دت جوائ��ز نقدي��ة للفائزين 
بالجائ��زة والت��ي تق��در ب 7500 
دينار موزعة على فئات المنظمات 
ومش��اريعها  الفائ��زة  األهلي��ة 
التنموية الرائدة، وستس��لم هذه 
الجوائ��ز ف��ي احتف��ال الجمعي��ة 
بجائزة س��مو الش��يخ عيس��ى بن 
عل��ي آل خليفة للعم��ل التطوعي 
الك��وادر العربي��ة ف��ي  )لتكري��م 
ش��هر  ف��ي  األمامي��ة(  الصف��وف 

سبتمبر 2022.

أنور بوحسن

 فندق ومنتجع الساحل
 التابع لـ»ناس« يحقق 4 ماليين

ساعة عمل دون مضيعة للوقت

حق��ق مش��روع فندق ومنتج��ع الس��احل التابع لش��ركة ناس 
للمق��اوالت أربعة ماليين س��اعة عمل دون ح��وادث مضيعة 

للوقت. 
وذكرت الش��ركة أن تحقيق هذا اإلنج��از لم يكن ممكنًا بدون 
مش��اركة اإلدارة العليا وفري��ق المش��روع والمقاولين ودعم 

العمالء.
وأضافت يعتب��ر هذا اإلنجاز ثمرة الجهود المش��تركة لجميع 

األطراف وهو شيء يمكننا أن نفخر به. 
وخالل االحتف��ال باإلنجاز، ذّكر فريق اإلدارة بأن هذا ال ينبغي 
أن يكون احتف��ااًل يؤدي إلى الرضا عن النفس وتحويل تركيز 
الفري��ق بعي��دًا عن العمل بأم��ان. وبداًل من ذل��ك، يجب أن 
نعتبر هذا اإلنجاز أساس��ًا يمكنن��ا البناء عليه من أجل التغيير 
وخل��ق ثقاف��ة الصحة والس��المة اإليجابية بما يتماش��ى مع 
مب��ادرة اإلدارة م��ن أجل الوصول جميعًا إل��ى العمل بأمان و 

دون حوادث. 
وأك��دت إدارة ن��اس للمق��اوالت التزامها بتوفي��ر بيئة عمل 
آمن��ة للجميع، من خالل إيمانها بأن بيئ��ة العمل اآلمنة هي 
حق أساس��ي لكل عامل، وحرصها على تش��جيع جميع العمال 

والمقاولين على مواصلة العمل بأمان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/18/watan-20220818.pdf?1660803686
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/1021295
https://alwatannews.net/article/1021308
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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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وزير الداخلية يبحث التنسيق مع رئيس “األعلى للصحة”

إقامة مخيم “شروق” لتعليمهم على التعايش بأمان مع المرض... محمد بن عبداهلل:

بحث استمرار تقديم الرعاية المتكاملة للنزالء

تنفيذ مشروع توعية األطفال عن “السكري” في المدارس

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة، أمـــس، رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة ووزيرة 
الصحة جليلة الســـيد، بحضور رئيـــس األمن العام الفريق 

طارق الحسن.
وفـــي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية، برئيس المجلس 
األعلى للصحة ووزيرة الصحة، مشـــيدا بالجهود المتميزة 
التـــي يقوم بها رئيس المجلس األعلى للصحة في تطوير 
المنظومـــة الصحيـــة في مملكـــة البحرين، بما يســـهم في 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات الوطنيـــة، معربا عـــن اعتزازه 
بالجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة في مجال تقديـــم الخدمات 

الطبية لكل المواطنين والمقيمين.

وتـــم خـــال اللقاء، بحث مجاالت التعاون والتنســـيق في 
إطار اســـتمرار وزارة الصحة فـــي تقديم الرعاية الصحية 
المتكاملة على مدار الســـاعة وبأعلى مســـتويات الكفاءة، 
لنـــزالء مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، بمـــا يضمـــن صحتهم 

وسامتهم العامة، وذلك تطبيقا لقانون مؤسسة اإلصاح 
والتأهيل والئحته التنفيذية.

حضـــر اللقـــاء، الوكيل المســـاعد للموارد البشـــرية، ومدير 
عام اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
الســـكري الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، عقـــدت الجمعية 
مناقشـــة  تـــم  الـــدوري، حيـــث  اجتماعهـــا 
والمشـــاريع  البرامـــج  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
والمبـــادرات التـــي تعمـــل الجمعيـــة علـــى 

تنفيذها خال العام الجاري.
وقـــد اشـــتملت أهـــم البرامـــج والمشـــاريع 
والمبادرات على مشـــروع توعية األطفال 
عن مرض السكري في المدارس المشتركة 
مع وزارة التربيـــة والتعليم؛ والذي يهدف 
إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول مـــرض 
وأنمـــاط  مضاعفاتـــه،  وتجنـــب  الســـكري 
الحيـــاة الصحية بيـــن األطفال وأســـرهم، 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع األطفـــال المصابين 
بالســـكري مـــن خال تعزيز بيئة مدرســـية 

آمنـــة وداعمـــة مـــع رفـــع مســـتوى الوعـــي 
بأهميـــة الغذاء الصحي والنشـــاط البدني. 
كما تـــم متابعـــة مبـــادرة توفيـــر مضخات 

األنســـولين لألطفـــال المصابين بالســـكري 
من خال الشـــراكة المجتمعيـــة مع البنوك 

والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.

وخـــال االجتمـــاع، وجـــه الفريـــق طبيب 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
مخيـــم  إلقامـــة  بالتحضيـــر  البـــدء  إلـــى 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  لألطفـــال؛  شـــروق 
علـــى كيفيـــة  األطفـــال  تعليـــم وتدريـــب 
التعايـــش بأمـــان مـــع الســـكري مـــن خال 
اللعـــب والترفيه والتثقيـــف الصحي. كما 
ناقش المجلـــس االســـتعدادات لاحتفال 
باليوم العالمي للســـكري؛ والـــذي ُيصادف 
الرابع عشـــر من شـــهر نوفمبر من كل عام، 
ويهدف إلى رفع مســـتوى الوعي الصحي 

بمرض السكري.
إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع  خـــال  تـــم  كمـــا 
الجمعيـــة الموافقـــة علـــى إقامـــة مبـــاردة 
تحدي المشـــي في نسخته الرابعة، والذي 
يهدف إلى تعزيز ممارســـة النشاط البدني 
للوقاية من السكري والحد من مضاعفاته.

المنامة - وزارة الداخلية

جمعية السكري

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبـــه بمقر الـــوزارة 
أمس، ســـفير الجمهوريـــة اإليطالية 

لدى مملكة البحرين باوال أمادي.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى 
والتعـــاون  الصداقـــة  عاقـــات 

التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وســـبل  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
مختلـــف  فـــي  وتنميتهـــا  تعزيزهـــا 
المجاالت خدمة للمصالح المتبادلة، 
إضافة إلى القضايـــا محل االهتمام 

المشترك.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مقـــر الـــوزارة أمـــس، 
ســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكة 

البحرين آيتان نائي.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى 
بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 

مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، 
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل 
واالرتقاء به إلى مســـتويات أشمل 
المشـــتركة  المصالـــح  يخـــدم  بمـــا 
للبلديـــن، إضافـــة إلـــى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

تنمية العالقات مع إيطاليا

استعراض العالقات مع إسرائيل

local@albiladpress.com
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وزير الداخلية مستقبال رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة بحضور رئيس األمن العام

مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شؤون اإلعام رمزان 
النعيمي، في مكتبه أمس )األربعاء(، 
ســـفير جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكة 

البحرين بيوش شريفاستاف.
وأشاد وزير شـــؤون اإلعام بروابط 
التاريخيـــة  والعاقـــات  الصداقـــة 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
البحرين وجمهورية الهند وشعبيهما 
الحـــرص  ظـــل  فـــي  الصديقيـــن، 
عاقاتهمـــا  تنميـــة  علـــى  المتبـــادل 
جديـــدة  مجـــاالت  وفتـــح  الثنائيـــة 
تخدم وتيرة النماء لصالح الشـــعبين 

الصديقين.
وبحـــث النعيمي مع الســـفير الهندي، 
آفاق التعاون المشـــترك بين البلدين، 
اإلعامـــي،  المجـــال  فـــي  خصوصـــًا 
منوهًا بجهود وإسهامات السفير في 
تقويـــة أواصـــر العاقـــات البحرينية 

الهندية.
بيـــوش  الســـفير  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
علـــى  بـــاده  حـــرص  شريفاســـتاف، 
تنمية عاقاتهـــا التاريخية المتميزة 
مـــع مملكـــة البحريـــن والبنـــاء علـــى 

مـــا حققتـــه مـــن تطـــور وتقـــدم على 
مختلـــف األصعـــدة، بمـــا يســـهم فـــي 
تحقيق مصالحهما المشتركة، متمنيًا 
لمملكة البحرين وشعبها دوام الرقي 

واالزدهار.

وزير اإلعالم أشاد بروابط الصداقة بين البلدين

بحــث التعــاون اإلعالمـــي مـــع الهنـــد
المنامة - وزارة الداخلية

اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
رمـــزان النعيمي، فـــي مكتبه أمس 
)األربعـــاء(، ســـفير مملكـــة ماليزيا 
لـــدى مملكة البحرين شـــازريل بن 

زاهيران.
وخال اللقاء، أشـــاد وزير شـــؤون 
عاقـــات  تشـــهده  بمـــا  اإلعـــام 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن مملكـــة 
البحرين ومملكة ماليزيا من تقدم 
وتطـــور فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا 
التنمويـــة فـــي البلديـــن وتحقيـــق 
أهدافهمـــا المشـــتركة فـــي النمـــاء 

والتقدم.
واســـتعرض وزير شـــؤون اإلعام 
مجـــاالت  الماليـــزي  الســـفير  مـــع 
تبـــادل  وإمكانيـــات  التعـــاون 
الخبـــرات فـــي ظـــل مـــا يتمتـــع به 

البلـــدان الصديقـــان مـــن إمكانات 
ومقومـــات متعـــددة الســـيما فـــي 

المجال اإلعامي.
من جهته، أعرب الســـفير الماليزي 
بعاقـــات  بـــاده  اعتـــزاز  عـــن 

الصداقة الوطيدة التي تربطها مع 
مملكة البحرين، مؤكدًا تطلعه إلى 
مواصلة تحقيق المزيد من التقدم 
علـــى مختلـــف مســـارات التعـــاون 

بين البلدين الصديقين.

وزير اإلعالم يستعرض مع السفير تبادل الخبرات

تطور العالقات مع ماليزيا بمختلف المجاالت

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة الكهرباء 
ســـفير  أحمـــد،  كمـــال  والمـــاء 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لـــدى مملكـــة البحريـــن ســـتيفن 
التعـــاون  ســـبل  لبحـــث  بونـــدي 

المشترك بين البلدين.
هيئـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
المشـــاريع  والمـــاء  الكهربـــاء 
القائمـــة لـــدى الهيئة والمشـــاريع 
المســـتقبلية التـــي تهدف لتعزيز 

وتطوير قطـــاع الكهرباء والماء 
في مملكة البحرين بهدف بحث 
فـــرص التعـــاون المشـــترك بيـــن 

البلدين الصديقين
 وأشـــاد رئيـــس هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء في نهايـــة اللقـــاء بعمق 
العاقـــات الثنائيـــة التـــي تجمع 
مملكـــة البحريـــن مـــع الواليـــات 
المتحدة األميركية، وما تشهده 

من تقدم في كافة القطاعات.

أكـــد وزير المواصـــات واالتصاالت 
محمـــد الكعبـــي، أهمية الدراســـات 
تســـليط  إلـــى  الراميـــة  العلميـــة 
الناجحـــة  التجـــارب  علـــى  الضـــوء 
في الممارســـات الحكومية وربطها 
بالمنجـــزات الحضاريـــة والتنمويـــة 
التي تضطلع بها الوزارات والجهات 
الحكوميـــة ذات العاقة، وذلك في 

إطار التزام الحكومة ببرنامجها. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله بمكتبـــه 

مستشار الشؤون اإلعامية بمكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
وليـــد  الباحـــث  التحتيـــة  البنيـــة 
الشـــيخ، الـــذي أهـــداه نســـخة مـــن 
الدراســـة التـــي أعدهـــا لنيـــل درجة 
الماجســـتير مـــن جامعـــة البحريـــن 
بعنـــوان “االتصال الحكومي ودوره 
التنمويـــة  المشـــاريع  إبـــراز  فـــي 
المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الحكومة 

.”2022 - 2019 اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد 
ســـفير  الصحـــة،  وزارة  بمقـــر  أمـــس 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحرين ســـتيفن بوندي، لبحث 
واستعراض عدد من الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك ومناقشـــة مجاالت 

تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة عمـــق عاقات 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة  التعـــاون 
مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 

المجاالت.
مملكـــة  اســـتجابة  اســـتعراض  وتـــم 
البحرين الناجحة في االنتشـــار العالمي 

لجائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
ومامـــح المرحلـــة المقبلـــة مـــن تطوير 
مشـــروع  ظـــل  فـــي  الصحـــي  القطـــاع 
الذاتـــي،  والتســـيير  الصحـــي  الضمـــان 
إلى جانـــب فـــرص االســـتثمار بالمجال 
الصحي وتعزيز السياحة العاجية في 

المملكة.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أهميـــة تعزيـــز 
التعاون المثمر بيـــن البلدين الصديقين 
فـــي  الخبـــرات  تبـــادل  مســـارات  فـــي 
مجـــال الجينـــوم والزيـــارات الميدانيـــة 
لاستشـــاريين من األطبـــاء المختصين 
والبحوث الطبية المشتركة والتدريب.

تعزيز التعاون في الكهرباء مع واشنطن

ربط دراسات الممارسات الحكومية بالمنجزات

تبادل الخبرات وزيارات االستشاريين مع واشنطن

وزير الداخلية يبحث التنسيق مع رئيس “األعلى للصحة”

إقامة مخيم “شروق” لتعليمهم على التعايش بأمان مع المرض... محمد بن عبداهلل:

بحث استمرار تقديم الرعاية المتكاملة للنزالء

تنفيذ مشروع توعية األطفال عن “السكري” في المدارس

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة، أمـــس، رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة ووزيرة 
الصحة جليلة الســـيد، بحضور رئيـــس األمن العام الفريق 

طارق الحسن.
وفـــي بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية، برئيس المجلس 
األعلى للصحة ووزيرة الصحة، مشـــيدا بالجهود المتميزة 
التـــي يقوم بها رئيس المجلس األعلى للصحة في تطوير 
المنظومـــة الصحيـــة في مملكـــة البحرين، بما يســـهم في 
الحفـــاظ علـــى المكتســـبات الوطنيـــة، معربا عـــن اعتزازه 
بالجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة في مجال تقديـــم الخدمات 

الطبية لكل المواطنين والمقيمين.

وتـــم خـــال اللقاء، بحث مجاالت التعاون والتنســـيق في 
إطار اســـتمرار وزارة الصحة فـــي تقديم الرعاية الصحية 
المتكاملة على مدار الســـاعة وبأعلى مســـتويات الكفاءة، 
لنـــزالء مراكـــز اإلصـــاح والتأهيـــل، بمـــا يضمـــن صحتهم 

وسامتهم العامة، وذلك تطبيقا لقانون مؤسسة اإلصاح 
والتأهيل والئحته التنفيذية.

حضـــر اللقـــاء، الوكيل المســـاعد للموارد البشـــرية، ومدير 
عام اإلدارة العامة لإلصاح والتأهيل.

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
الســـكري الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، عقـــدت الجمعية 
مناقشـــة  تـــم  الـــدوري، حيـــث  اجتماعهـــا 
والمشـــاريع  البرامـــج  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
والمبـــادرات التـــي تعمـــل الجمعيـــة علـــى 

تنفيذها خال العام الجاري.
وقـــد اشـــتملت أهـــم البرامـــج والمشـــاريع 
والمبادرات على مشـــروع توعية األطفال 
عن مرض السكري في المدارس المشتركة 
مع وزارة التربيـــة والتعليم؛ والذي يهدف 
إلـــى رفـــع مســـتوى الوعـــي حـــول مـــرض 
وأنمـــاط  مضاعفاتـــه،  وتجنـــب  الســـكري 
الحيـــاة الصحية بيـــن األطفال وأســـرهم، 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع األطفـــال المصابين 
بالســـكري مـــن خال تعزيز بيئة مدرســـية 

آمنـــة وداعمـــة مـــع رفـــع مســـتوى الوعـــي 
بأهميـــة الغذاء الصحي والنشـــاط البدني. 
كما تـــم متابعـــة مبـــادرة توفيـــر مضخات 

األنســـولين لألطفـــال المصابين بالســـكري 
من خال الشـــراكة المجتمعيـــة مع البنوك 

والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.

وخـــال االجتمـــاع، وجـــه الفريـــق طبيب 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد  الشـــيخ 
مخيـــم  إلقامـــة  بالتحضيـــر  البـــدء  إلـــى 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  لألطفـــال؛  شـــروق 
علـــى كيفيـــة  األطفـــال  تعليـــم وتدريـــب 
التعايـــش بأمـــان مـــع الســـكري مـــن خال 
اللعـــب والترفيه والتثقيـــف الصحي. كما 
ناقش المجلـــس االســـتعدادات لاحتفال 
باليوم العالمي للســـكري؛ والـــذي ُيصادف 
الرابع عشـــر من شـــهر نوفمبر من كل عام، 
ويهدف إلى رفع مســـتوى الوعي الصحي 

بمرض السكري.
إدارة  مجلـــس  اجتمـــاع  خـــال  تـــم  كمـــا 
الجمعيـــة الموافقـــة علـــى إقامـــة مبـــاردة 
تحدي المشـــي في نسخته الرابعة، والذي 
يهدف إلى تعزيز ممارســـة النشاط البدني 
للوقاية من السكري والحد من مضاعفاته.

المنامة - وزارة الداخلية

جمعية السكري

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مكتبـــه بمقر الـــوزارة 
أمس، ســـفير الجمهوريـــة اإليطالية 

لدى مملكة البحرين باوال أمادي.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى 
والتعـــاون  الصداقـــة  عاقـــات 

التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
وســـبل  اإليطاليـــة،  والجمهوريـــة 
مختلـــف  فـــي  وتنميتهـــا  تعزيزهـــا 
المجاالت خدمة للمصالح المتبادلة، 
إضافة إلى القضايـــا محل االهتمام 

المشترك.

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزيانـــي، فـــي مقـــر الـــوزارة أمـــس، 
ســـفير دولـــة إســـرائيل لـــدى مملكة 

البحرين آيتان نائي.
اســـتعراض  اللقـــاء،  فـــي  وجـــرى 
بيـــن  القائمـــة  الثنائيـــة  العاقـــات 

مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل، 
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل 
واالرتقاء به إلى مســـتويات أشمل 
المشـــتركة  المصالـــح  يخـــدم  بمـــا 
للبلديـــن، إضافـــة إلـــى القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

تنمية العالقات مع إيطاليا

استعراض العالقات مع إسرائيل
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وزير الداخلية مستقبال رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة بحضور رئيس األمن العام

مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير شؤون اإلعام رمزان 
النعيمي، في مكتبه أمس )األربعاء(، 
ســـفير جمهوريـــة الهنـــد لـــدى مملكة 

البحرين بيوش شريفاستاف.
وأشاد وزير شـــؤون اإلعام بروابط 
التاريخيـــة  والعاقـــات  الصداقـــة 
المتميـــزة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة 
البحرين وجمهورية الهند وشعبيهما 
الحـــرص  ظـــل  فـــي  الصديقيـــن، 
عاقاتهمـــا  تنميـــة  علـــى  المتبـــادل 
جديـــدة  مجـــاالت  وفتـــح  الثنائيـــة 
تخدم وتيرة النماء لصالح الشـــعبين 

الصديقين.
وبحـــث النعيمي مع الســـفير الهندي، 
آفاق التعاون المشـــترك بين البلدين، 
اإلعامـــي،  المجـــال  فـــي  خصوصـــًا 
منوهًا بجهود وإسهامات السفير في 
تقويـــة أواصـــر العاقـــات البحرينية 

الهندية.
بيـــوش  الســـفير  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
علـــى  بـــاده  حـــرص  شريفاســـتاف، 
تنمية عاقاتهـــا التاريخية المتميزة 
مـــع مملكـــة البحريـــن والبنـــاء علـــى 

مـــا حققتـــه مـــن تطـــور وتقـــدم على 
مختلـــف األصعـــدة، بمـــا يســـهم فـــي 
تحقيق مصالحهما المشتركة، متمنيًا 
لمملكة البحرين وشعبها دوام الرقي 

واالزدهار.

وزير اإلعالم أشاد بروابط الصداقة بين البلدين

بحــث التعــاون اإلعالمـــي مـــع الهنـــد
المنامة - وزارة الداخلية

اإلعـــام  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
رمـــزان النعيمي، فـــي مكتبه أمس 
)األربعـــاء(، ســـفير مملكـــة ماليزيا 
لـــدى مملكة البحرين شـــازريل بن 

زاهيران.
وخال اللقاء، أشـــاد وزير شـــؤون 
عاقـــات  تشـــهده  بمـــا  اإلعـــام 
الصداقـــة والتعـــاون بيـــن مملكـــة 
البحرين ومملكة ماليزيا من تقدم 
وتطـــور فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
الجهـــود  تعزيـــز  فـــي  ودورهـــا 
التنمويـــة فـــي البلديـــن وتحقيـــق 
أهدافهمـــا المشـــتركة فـــي النمـــاء 

والتقدم.
واســـتعرض وزير شـــؤون اإلعام 
مجـــاالت  الماليـــزي  الســـفير  مـــع 
تبـــادل  وإمكانيـــات  التعـــاون 
الخبـــرات فـــي ظـــل مـــا يتمتـــع به 

البلـــدان الصديقـــان مـــن إمكانات 
ومقومـــات متعـــددة الســـيما فـــي 

المجال اإلعامي.
من جهته، أعرب الســـفير الماليزي 
بعاقـــات  بـــاده  اعتـــزاز  عـــن 

الصداقة الوطيدة التي تربطها مع 
مملكة البحرين، مؤكدًا تطلعه إلى 
مواصلة تحقيق المزيد من التقدم 
علـــى مختلـــف مســـارات التعـــاون 

بين البلدين الصديقين.

وزير اإلعالم يستعرض مع السفير تبادل الخبرات

تطور العالقات مع ماليزيا بمختلف المجاالت

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة الكهرباء 
ســـفير  أحمـــد،  كمـــال  والمـــاء 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لـــدى مملكـــة البحريـــن ســـتيفن 
التعـــاون  ســـبل  لبحـــث  بونـــدي 

المشترك بين البلدين.
هيئـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
المشـــاريع  والمـــاء  الكهربـــاء 
القائمـــة لـــدى الهيئة والمشـــاريع 
المســـتقبلية التـــي تهدف لتعزيز 

وتطوير قطـــاع الكهرباء والماء 
في مملكة البحرين بهدف بحث 
فـــرص التعـــاون المشـــترك بيـــن 

البلدين الصديقين
 وأشـــاد رئيـــس هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء في نهايـــة اللقـــاء بعمق 
العاقـــات الثنائيـــة التـــي تجمع 
مملكـــة البحريـــن مـــع الواليـــات 
المتحدة األميركية، وما تشهده 

من تقدم في كافة القطاعات.

أكـــد وزير المواصـــات واالتصاالت 
محمـــد الكعبـــي، أهمية الدراســـات 
تســـليط  إلـــى  الراميـــة  العلميـــة 
الناجحـــة  التجـــارب  علـــى  الضـــوء 
في الممارســـات الحكومية وربطها 
بالمنجـــزات الحضاريـــة والتنمويـــة 
التي تضطلع بها الوزارات والجهات 
الحكوميـــة ذات العاقة، وذلك في 

إطار التزام الحكومة ببرنامجها. 
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقباله بمكتبـــه 

مستشار الشؤون اإلعامية بمكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
وليـــد  الباحـــث  التحتيـــة  البنيـــة 
الشـــيخ، الـــذي أهـــداه نســـخة مـــن 
الدراســـة التـــي أعدهـــا لنيـــل درجة 
الماجســـتير مـــن جامعـــة البحريـــن 
بعنـــوان “االتصال الحكومي ودوره 
التنمويـــة  المشـــاريع  إبـــراز  فـــي 
المدرجـــة ضمـــن برنامـــج الحكومة 

.”2022 - 2019 اســـتقبلت وزيرة الصحة جليلة الســـيد 
ســـفير  الصحـــة،  وزارة  بمقـــر  أمـــس 
لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحرين ســـتيفن بوندي، لبحث 
واستعراض عدد من الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك ومناقشـــة مجاالت 

تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأكـــدت وزيـــرة الصحـــة عمـــق عاقات 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  المتميـــزة  التعـــاون 
مختلـــف  فـــي  الصديقيـــن  البلديـــن 

المجاالت.
مملكـــة  اســـتجابة  اســـتعراض  وتـــم 
البحرين الناجحة في االنتشـــار العالمي 

لجائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد 19(، 
ومامـــح المرحلـــة المقبلـــة مـــن تطوير 
مشـــروع  ظـــل  فـــي  الصحـــي  القطـــاع 
الذاتـــي،  والتســـيير  الصحـــي  الضمـــان 
إلى جانـــب فـــرص االســـتثمار بالمجال 
الصحي وتعزيز السياحة العاجية في 

المملكة.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أهميـــة تعزيـــز 
التعاون المثمر بيـــن البلدين الصديقين 
فـــي  الخبـــرات  تبـــادل  مســـارات  فـــي 
مجـــال الجينـــوم والزيـــارات الميدانيـــة 
لاستشـــاريين من األطبـــاء المختصين 
والبحوث الطبية المشتركة والتدريب.

تعزيز التعاون في الكهرباء مع واشنطن

ربط دراسات الممارسات الحكومية بالمنجزات

تبادل الخبرات وزيارات االستشاريين مع واشنطن
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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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الجفير - جهاز الخدمة المدنية

اســـتقبل رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد، وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقـــاف نـــواف المعاودة، إذ اســـتعرضا ســـبل التعاون بيـــن الجهاز والـــوزارة لرفع 

كفاءة الموارد البشرية وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
وأكـــد الزايـــد أن جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة لـــن يألـــوا جهـــًدا في العمـــل علـــى التعاون 
والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ورفدها بالكوادر البشرية الوطنية وتوفير 

الدعم المستمر لها بهدف التطوير وتحسين األداء المؤسسي.
من جانبه، أشاد المعاودة بحرص وتعاون جهاز الخدمة المدنية لرفع كفاءة الموارد 
البشرية في الجهات الحكومية، معرًبا عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز ومنتسبيه 

على ما يقومون به من جهود حثيثة تصب في صالح العمل الحكومي.

رفد الوزارات بالكوادر البشرية الوطنية

نتطلع لمزيد من ترسيخ النزاهة والشفافية والمهنية
تحسين آليات االتصال بمجال الرقابة مع “التنمية”... أحمد بن محمد:

بحـــث رئيس ديـــوان الرقابة المالية 
واإلدارية الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة، مع وزير التنمية االجتماعية 
أســـامة العصفـــور، تعزيـــز الشـــراكة 
والتعاون وتحســـين آليات االتصال 

في مجاالت الرقابة والمتابعة.  
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقباله وزيـــر 
مكتبـــه  فـــي  االجتماعيـــة  التنميـــة 
أمـــس، حيـــث هنـــأه بالثقـــة الملكية 
الســـامية التـــي أوالهـــا إياهـــا ملـــك 
الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم  البـــالد 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
بتعيينه وزيـــًرا للتنمية االجتماعية، 

متمنًيا لسعادته النجاح والتوفيق.
وأكـــد الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد، أن 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
ســـيواصل التنســـيق والتعـــاون مـــع 

جميع الوزارات والجهات الحكومية 
المشـــمولة برقابتـــه لضمـــان تنفيـــذ 
توصياتـــه وفًقـــا للمعاييـــر العالميـــة 
األداء  مســـتوى  تحســـين  بهـــدف 
وجودة وكفـــاءة الخدمات المقدمة 

للمواطنين.
التنميـــة  وزارة  بتعـــاون  وأشـــاد 

ديـــوان  كـــوادر  مـــع  االجتماعيـــة 
الرقابـــة المالية واإلدارية وتســـهيل 
تنفيـــذ مهماتهم، متطلًعـــا إلى مزيد 
من التنسيق لترسيخ مبادئ النزاهة 
والشـــفافية والمهنية بما يسهم في 
تحقيق أهـــداف المســـيرة التنموية 
الشـــاملة التـــي يقودهـــا ملـــك البالد 

المعظم، وبمتابعة ودعم ولي العهـد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن 

حمد آل خليـفة.
التنميـــة  وزيـــر  أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
االجتماعيـــة، إلـــى مســـتوى المهنية 
والحرفيـــة التي يتمتـــع بها موظفو 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة، 
مبدًيـــا اســـتعداد وزارتـــه إلـــى مزيد 
من التعاون والتنسيق للوصول إلى 

الطموح المنشود.
وتأتـــي هـــذه اللقـــاءات فـــي إطـــار 
توســـيع أفق ومجاالت التعاون بين 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 
برقابتـــه،  المشـــمولة  والجهـــات 
وتحقيـــق رؤيتـــه فـــي تعزيـــز النهج 
المصلحـــة  يخـــدم  بمـــا  اإليجابـــي 

الوطنية.

المنامة - بنا

“نهرا” تكرم 11 متفوقا من أبناء موظفيها و2 من منتسبيها
لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  احتفـــت 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة بأبنـــاء 
الموظفيـــن المتخرجيـــن مـــن كافـــة 
جـــرى  حيـــث  الدراســـية،  المراحـــل 
تكريـــم الخريجيـــن 11 مكرًمـــا مـــن 
أبناء موظفي الهيئة و2 من موظفي 
الهيئـــة وهما ليلى الشـــمالن وســـمية 
حســـين بمناســـبة نيلهمـــا الشـــهادات 
األكاديميـــة العليـــا فـــي الحفـــل الذي 
أقامتـــه الهيئة بدعم من شـــركة لولو 

هايبر ماركت.
وبهـــذه المناســـبة، أعربـــت الرئيـــس 
عذبـــي  مريـــم  للهيئـــة  التنفيـــذي 
ســـرورها  دواعـــي  عـــن  الجالهمـــة 

واعتزازهـــا بالخريجيـــن المتفوقين، 
الذيـــن نالـــوا أعلـــى درجـــات التميـــز 
الطلبـــة  ذوي  شـــاكرة  والتفـــوق، 
المتميزين على دعمهم ومســـاندتهم 

ألبنائهـــم إلـــى أن وصلـــوا إلـــى هـــذه 
المرتبـــة، ومتمنية لهـــم دوام التفوق 
والتميز في شتى مراحلهم الدراسية 

والعملية.

وأكـــدت الجالهمة أّن الهيئة تعد من 
الجهات الرائدة والمشجعة لالهتمام 
الـــالزم  الدعـــم  وتقديـــم  بموظفيهـــا 
لهـــم دائمـــا، وإشـــراك عائالتهـــم فـــي 

االجتماعيـــة  واألنشـــطة  الفعاليـــات 
التـــي تقيمهـــا الهيئة وذلـــك من باب 
المسئولية االجتماعية وروح العائلة 
الهيئـــة  بهـــا  تتميـــز  التـــي  الواحـــدة 

ممـــا ينعكـــس إيجابـــًا على مســـتوى 
كافـــة  لـــدى  والعطـــاء  اإلنتاجيـــة 

منتسبي الهيئة.
من جانبهـــا، أوضحت رئيس الموارد 
عبـــدهللا  إيمـــان  والماليـــة  البشـــرية 
أّن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحيـــة تحـــرص على 
الدوام على خلق البيئة المثلى للعمل 
مـــن خـــالل العديـــد مـــن المبـــادرات 
االجتماعيـــة التي تعزز من التواصل 
والترابط بين منتســـبي الهيئة، لذلك 
فـــإّن تحفيـــز أبنـــاء موظفـــي الهيئـــة 
علـــى التميـــز ينـــدرج ضمـــن تعزيـــز 
الروح اإليجابية التي تتسم بها بيئة 

العمل في الهيئة.

المنامة - نهرا

ضبط 122 عاملة منزلية مخالفة في “العاصمة”
في إطار تكثيف الحمالت التفتيشية... “الجوازات”:

قامت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بتنفيذ 
حملة تفتيشـــية في محافظة العاصمة بالتعاون مع 
مديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة وهيئـــة تنظيم 
ســـوق العمل، حيث نفذت أمـــس الحملة من منطلق 
االســـتمرار في تنفيذ الحمالت التفتيشية المشتركة 
والتأكـــد مـــن التزام العمالـــة بقانون اإلقامـــة بمملكة 
البحريـــن وأحـــكام قانون هيئة تنظيم ســـوق العمل 
والوقـــوف علـــى أيـــة مخالفـــات أو إجـــراءات غيـــر 

قانونية.
وتأتي هذه الحملة بناء على تلقي عدد من الشكاوى 
مـــن أهالي المنطقة، وقد أســـفرت الحملة عن ضبط 
22 عاملـــة منزلية مخالفة ألنظمـــة وقوانين اإلقامة 
والعمـــل المقررة فـــي مملكة البحرين، حيث ســـيتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهن.
وأعـــرب العميـــد عبدالعزيـــز عبدالرحمـــن الدوســـري 
الوكيل المســـاعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة، عن شكره وتقديره 

لكافة الجهات الحكومية على تعاونها الدائم، مشيرًا 
على حرص شـــؤون الجنســـية والجوازات واإلقامة 
علـــى تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية المشـــتركة في 
غيـــر  العمالـــة  لمكافحـــة  المبذولـــة  الجهـــود  إطـــار 

النظامية، والتصدي ألي ممارسات غير قانونية في 
المملكـــة، مشـــددًا فـــي الوقت ذاته علـــى أهمية دور 
أفـــراد المجتمع في دعم جهـــود الجهات الحكومية؛ 

لوقف الممارسات غير القانونية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

بحضور العميد حمود ســـعد الوكيل المساعد للشؤون القانونية نظمت 
إدارة الشـــؤون القانونيـــة بالتعاون مع النيابـــة العامة محاضرة بعنوان 
“الوســـاطة فـــي المســـائل الجنائيـــة” لمنتســـبي الشـــؤون القانونية في 
ضوء األنظمة المســـتحدثة في التشـــريع البحريني خاصة فيما يتعلق 
بالصلـــح والتصالح، حيث ألقى المحاضرة ناصر الشـــيب رئيس النيابة 
وســـعود محمـــد وكيـــل النيابـــة، وتنـــاوال خـــالل المحاضـــرة عـــددا من 
المحـــاور، وهـــي ماهية الوســـاطة الجنائية وأهدافها ونطـــاق تطبيقها، 
والعناصر والشروط القانونية المتطلبة في الصلح والتصالح والتنازل، 

والتعريف بالوسيط الجنائي وإجراءات الوساطة الجنائية”.

محاضرة عن الوساطة في المسائل الجنائية

حرًصا منها على زيادة مستوى اإلنتاجية والعطاء

أكـــدت جامعـــة البحريـــن في ضـــوء ما تمت 
إثارتـــه إعالميـــا عـــن عمليـــة القبـــول، وفـــي 
إطار متابعة المالحظات والشكاوى الواردة 
لهـــا، أنها تواصل التزامهـــا بتوفير مقعد لكل 
طالب بحريني حصل على معدل 70 % فما 

فوق في الثانوية العامة.
لألعـــداد  “نظـــًرا  أنـــه  الجامعـــة  واوضحـــت 
الكبيرة التي تتزايد ســـنوًيا مـــن المتقدمين 
لاللتحاق بالجامعـــة )10200 طلب التحاق(، 
تمســـكت الجامعة بالتنافســـية احتكاًما إلى 
المعـــدالت التراكميـــة فـــي الثانويـــة العامـــة 
كمعيار موحد لتوفير العدالة للجميع، وذلك 
للقبول في برامـــج البكالوريوس والحصول 
علـــى الرغبات الدراســـية األولـــى فتم األخذ 
أواًل بأعلـــى المجاميـــع حتـــى الوصـــول إلـــى 
كل  مـــن  القصـــوى  االســـتيعابية  الطاقـــة 

برنامج”.
وأضافت”انطالًقـــا من الحـــرص على توفير 
جامعـــة  فـــي  للدراســـة  للمتقدميـــن  فـــرص 

فقـــد  البحرينييـــن،  الطلبـــة  مـــن  البحريـــن 
تـــم توجيههـــم إلـــى االختيـــار مـــن الشـــواغر 
المتوافـــرة في بعـــض برامج كليتـــي العلوم 

وتقنيـــة المعلومـــات إضافـــة إلـــى كل برامج 
كلية التعليم التطبيقي”.

وأشـــارت الجامعـــة إلـــى أن “كليـــة التعليـــم 
التطبيقي تتيح تعليًما جامعًيا ال يقل جودة 
عما يتلقاه الطلبة في باقي الكليات، وتمنح 
هذه الكلية درجة الدبلوم المشارك، كما تنوه 
الجامعـــة بأن أداء الطالـــب في كلية التعليم 
التطبيقي يفتح له باب االنتقال من الدبلوم 
المشارك إلى البكالوريوس إن رغب في ذلك 

واستوفى المعايير المطلوبة”.
وأوضحـــت أن الطلبـــة الـــذي كانـــت حالتهم 
“قيـــد المراجعة” فـــإن ذلك يعني أن موظفي 
عمادة القبول والتســـجيل يقومون بتدقيق 
طلباتهم، وســـيتم قبولهم بعـــد فترة تثبيت 

القبول حسب الشواغر المتاحة.
واوضحت الجامعة ما يلي:

1( فترة تثبيت القبول: في هذه الفترة يثبت 

الراغبون بالفعل في الدراســـة في الجامعة، 
وبعد انتهاء هذه الفترة يتبين العدد الفعلي 
مـــن الملتحقيـــن بالجامعـــة، وتتـــاح فرصـــة 
للطلبة لتغيير تخصصاتهم بحسب الشواغر 

وكذلك بحسب المعدالت التنافسية.
2( التحويـــل بيـــن البرامـــج: تتـــاح فـــي كل 
ســـنة فترة يتقدم فيهـــا الطلبة الراغبون في 
التحويل من برنامـــج إلى برنامج آخر، على 
أن يحقق الطالب شـــروط التحويل، وتكون 
هناك شـــواغر في البرنامج المـــراد التحويل 

إليه.
3( االنتقال إلـــى البكالوريوس: يحق للطلبة 
الدارســـين لشـــهادة الدبلـــوم المشـــارك، التي 
طلـــب  التطبيقـــي،  التعليـــم  كليـــة  تقدمهـــا 
االنتقـــال إلى أحد برامـــج البكالوريوس بعد 
الحصـــول على الشـــهادة أو تحقيق شـــروط 

االنتقال.

المنامة - بنا

قبـول مـن حالتهــم “قيـد الدراســة” حسـب الشـواغـر
مقعد لكل طالب بحريني حصل على معدل 70 % فما فوق... جامعة البحرين:
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أكثـــر مـــا يلفت النظـــر فـــي المفاوضات الدوليـــة الجاريـــة مع النظـــام اإليراني 
بخصـــوص برنامجـــه النووي المثير للريبـــة، هو أن المجتمـــع الدولي صار على 
ثقـــة ويقين بأن هـــذا النظام كذاب ومـــراوغ و”يلف ويدور” ويمـــارس الخداع 

بمختلف أنواعه من أجل تحقيق أهدافه وعدم تلبية المطالب الدولية.
النظـــام اإليراني الذي قام بالكثير من المهاترات واألفعال الصبيانية المختلفة 
فـــي الطـــرق واألســـاليب التي كان يتبعهـــا في المحادثـــات النووية، وال ســـيما 
بطرح شـــروط ومطالب ال عالقة لها بالمحادثات نظير ســـعيه من أجل شـــطب 
حرســـه اإلرهابـــي مـــن قائمـــة المنظمـــات اإلرهابيـــة، وعلـــى الرغم مـــن العديد 
مـــن تصريحات مســـؤوليه بترك طاولة التفـــاوض، فإنهم كانـــوا كعادتهم دائما 
يقومون بأداء مســـرحيات وســـيناريوهات هابطة وأســـخف ما تكون من أجل 
تحقيـــق أهدافهـــم، وهـــم بذلك كانوا يؤكـــدون وبصورة عملية عـــدم جدارتهم 
بالثقـــة، وإن مـــن يطمأن ويركن إليهم فإنما يخدع نفســـه ويلهث وراء ســـراب 

بقيعة ال أكثر!
البلدان الغربية التي طوت أكثر من ثالثة عقود من ممارسة سياسة االسترضاء 
والمماشـــاة مـــع النظام اإليراني وقدمت الكثير مـــن االمتيازات له من دون أن 

تحصل على أي شـــيء في المقابل، بل وأثبتت ودلت تجربة أكثر من 3 عقود 
من التفاوض والتواصل مع هذا النظام أنها كانت في صالحه فقط، بل وحتى 
أنه قام باســـتخدامها ضد الشـــعب اإليراني والبديل الديمقراطي المتمثل في 
المجلـــس الوطنـــي للمقاومة اإليرانية مـــن أجل تأخير عملية إســـقاطه، وعلى 
المجتمع الدولي أن يعلم جيدا أن هذا النظام ال يمكن أبدا أن يلتزم بأي اتفاق، 

السيما إذا كان في غير صالحه ويؤثر على مخططاته ومشاريعه.
النظام اإليراني المخادع أثبت على مر مراحل التفاوض معه أن الذين يعولون 
علـــى إمكانيـــة تخليه عن إنتـــاج القنبلة النوويـــة وإذعانه للشـــروط والمطالب 
الدوليـــة، إنمـــا هم يعولـــون على الوهم والســـراب وليس أي شـــيء آخر، وهذا 
النظام وكما قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة 
اإليرانيـــة، مـــع أو بـــدون اتفاق نووي، لن يتخلى عن مســـاعيه مـــن أجل إنتاج 
وصناعة القنبلة الذرية، وأن المجتمع الدولي وبعد أن قطع هذا النظام المخادع 
في السر مراحل حساسة في برنامجه النووي وصار قاب قوسين أو أدنى من 
إنتـــاج القنبلة الذرية، فإن الرهان الدولي على التفاوض معه والتوصل التفاق 

نووي إنما هو مجرد خداع للنفس. “إيالف”.

عالء الدين توران

الثقة بالنظام اإليراني واالطمئنان إليه خطأ كبير يجب الحذر منه

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

للتواصل: 17111483

االغتيال الجسدي بدال من الرد النقدي والفكري
عندما يكون الشـــخص في قمة النضوج العلمي واألكاديمي، يســـهل 
عليـــه الدخـــول فـــي المناظـــرات واألمـــور المعقـــدة، ويكـــون بمثابة 
المرجـــع الجامـــع الرصيـــن المدعـــوم بالوثيقـــة والمرجـــع والمصـــدر، 
كالداعية اإلســـالمي الكبير الشـــيخ أحمد ديـــدات رحمه هللا، والذي 
تصدى للملحدين والمشككين في مناظرات علنية أمام آالف البشر، 
وانتصـــر عليهـــم بالحجـــة، وجعلهـــم يـــدورون فـــي خط دائـــري من 
الحيرة، أما الشخص المفلس والضعيف والعاجز عن الكالم فهو من 
يخاف من المواجهة ويلجأ إلى العنف والقتل كأداة غليظة إلسكات 

اآلخرين.
في أكتوبر عام 1994 كاد نجيب محفوظ يلقى حتفه على يد شاب 
ينتمـــي إلحدى الجماعات اإلســـالمية المســـلحة، قرأ فتـــوى أصدرها 
أمير الجماعة عمر عبدالرحمن بتكفير نجيب محفوظ بسبب روايته 
“أوالد حارتنا”، وسارع إلى اغتنام الفرصة لدخول الجنة. أعد سكينا 
بدائيـــة وراقـــب الكاتـــب “الكافـــر” أياما ثم اتخـــذ قراره بقتلـــه أثناء 
ركوبه سيارة أحد أصدقائه متوجها إلى ندوته األسبوعية  ،كما جاء 

في العدد الخاص من مجلة الهالل عن نجيب محفوظ. 
مهمـــا كان رأي الكاتـــب جريئـــا ويثيـــر الجـــدل، إال أن ذلـــك ال يعطي 
الضوء األخضر للمتشـــددين بقتله وإهـــدار دمه، وعندما نتأمل هذه 
الحقيقة الفظيعة نجد أن كلمة “اقتل الكاتب فالنا” أصبحت واسعة 
االســـتعمال عنـــد الجماعـــات الدينية المتشـــددة التي تريـــد صناعة 
مجتمـــع علـــى هواهـــا قائم علـــى العصبية ومنطـــق الغـــاب، وعندها 
األدباء والكتاب والفالســـفة أصحاب أفعال شريرة وصفات سوداء 
يجـــب اقتـــالع جذورهـــم والتخلص منهـــم ورميهم خارج الســـفينة 

البشرية.
مهما كان حجم الخصومة ومصدرها، ومهما كثرت الزوابع والمعارك 
الضارية ألسباب فكرية أو أسباب أخرى، ال يمكن أن تكون الرصاصة 
أو الســـكين حال، وكما كتب زميلنا أحمـــد جمعة “بدل دحض الفكرة 
بفكرة، فإن االنتقام الدموي هو الرد على األفكار، وبدال من مواجهة 
القلـــم بقلـــم آخر، يقـــود التخلـــف والعجـــز والمصلحة بنيـــل الجوائز 

والثواب إلحالل االغتيال الجسدي بدال من الرد النقدي والفكري”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين األولى عالميًا في التعافي من كورونا
صنف مؤشـــر “نيـــكاي” الياباني للتعافـــي من فيروس كورونـــا )كوفيد - 19( 
مملكة البحرين األولى عالميًا بـ 78 نقطة عن تبوء مســـتوى مؤشـــر التعافي 
مـــن الفيروس، وتأتي المرتبة المتقّدمـــة لمملكة البحرين من بين 122 دولة 
يشـــملها تقييم المؤشر من حيث إدارة العدوى وإطالق التطعيمات والتنقل 
االجتماعي، ويصنف المؤشر بلدًا أو منطقة ما بتصنيف “أقرب إلى التعافي” 
مع انخفاض أعداد الحاالت القائمة، وتحقيق معدالت تطعيم أفضل، واتباع 

إجراءات تباعد اجتماعي أقل صرامة.
ولفـــت التصنيـــف إلى أن ما حققته البحرين في هذا المؤشـــر يجعل المنامة 
نموذجـــًا ملهمـــًا فـــي االنتقـــال من مرحلـــة التصـــدي للفيروس إلـــى التعافي 
عالمًيا، بفضل ما اتخذته حكومة البحرين من إجراءات وتدابير استباقية، 
حيث تعد من أوائل دول العالم في هذا الشأن، وحققت الحكومة البحرينية 
إنجازات متميزة في مجال التصدي للجائحة، ويأتي ذلك في ظل ما تتمتع 
بـــه المملكة من نظام صحي متين، وكفـــاءة النظام الصحي في التعامل مع 

أي ظرف صحي طارئ.
فعـــالً لقد أثبتت مملكة البحرين في هـــذه األزمة حجم قدراتها وإمكانياتها 
في الســـيطرة علـــى األزمات بكل اجتهـــاد ومثابرة وشـــفافية، جهود جبارة 
يشـــهد لهـــا الجميع ســـواء على المســـتوى المحلـــي أو العالمي. قديًمـــا قالوا 
“إنـــك ال تســـتطيع أن تهزم عدوًا ال تعرفه”، إنمـــا الجهود الجبارة التي بذلتها 
الدولة الحتواء هذه الكارثة، رغم غموض المرض وضعف إمكانياتنا مقارنة 
بالـــدول العظمـــى، قـــد أينعت ثمارهـــا، أمر غير مســـتغرب علـــى الدولة، فقد 

عهدنا ذلك منها في مواطن شبيهة كثيرة.
خطـــط مملكـــة البحريـــن للتعامـــل مع فيـــروس كورونا ســـارت فـــي االتجاه 
الصحيـــح، بفضـــل التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لجاللـــة الملـــك المعظـــم، 
والمتابعـــة المســـتمرة من ســـمو ولي العهـــد، حفظهما هللا، واســـتطاع فريق 
البحريـــن أن يثبـــت خـــالل فتـــرة جائحـــة كورونـــا القـــدرة علـــى التعامل مع 
مختلف التحديات ألجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع من مواطنين 
ومقيميـــن كأولويـــة قصوى لمن يعيش فـــي مملكة البحرين. نشـــكر قيادتنا 
الرشـــيدة على قراراتها الحكيمة، كما نشـــكر وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
وكل مـــن ســـاهم فـــي الحـــد مـــن انتشـــار المـــرض، وبـــذل الجهـــود العظيمة 
والتضحيـــات الكبيرة، فعال أنتم جنود ســـاهرون محبـــون تفخر بكم مملكة 

البحرين.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

قوة الفشل
إذا جهلنـــا معانـــي األشـــياء أفرغناها مـــن محتواها وجهلنـــا تأثيرها وأثرها، 
وإن وضعنا معان لمفردات وأشياء بحسب ما نرى نحن ونظن، فقد ننحني 
بأنفســـنا لمنحنيـــات موحشـــة وكئيبة، ســـيما لو كانت مفـــردات تحمل معان 
ســـلبية بطبيعتها. الفشـــل هو إحدى المفردات التي نخطـــئ دوما بتعريفها؛ 
فحين نعرف الفشل أنه نتيجة موقف خاطئ أو قرار خطأ اتخذناه أدى بنا 
إلـــى اإلخفـــاق والخيبة، نكون بذلـــك قد حكمنا على أنفســـنا وغيرنا بالنهاية 
الحتميـــة التـــي ال تعقبها عـــودة، ما يقودنـــا لالكتئاب واالنكفـــاء على الذات 

وعدم الرغبة في التقدم والعمل.
إن التعريـــف الحقيقـــي للفشـــل هو اإلخفاق في أداء مهمـــة أو أمر ما، ننتقل 
بعـــده للهـــدف المنشـــود تحت تأثيـــر قوة الفشـــل التي تحفزنا علـــى النجاح 
بدرجة أكبر مما لو لم نذق مر الفشل. قد يفشل الطالب في امتحان الفيزياء 
هـــذا الفصل، لكنها ليســـت النهاية، فهو قادر على إعـــادة االمتحان وتحقيق 
النجاح، وقد يخفق شـــخص ما في عالقته مع الشـــريك، لكنه حتما سينجح 
في العثور على الشـــريك المناســـب في آخر المطاف، وقد يتعثر مشروٌع ما 
فيظن صاحبه أنه فاشـــل وخاســـر، لكن تدارك األمر واألخذ بأسباب النجاح 

قد ينقذ مشروعه وينهض به نحو النجاح والكسب.
إن االعتـــراف بالفشـــل أهم خطوة نخطوهـــا نحو النجـــاح؛ فالمكابرة وعدم 
اإلقرار باإلخفاق في أمر ما ال يقود إال لمزيد من الخيبة والفشل. ما إن نقر 
بالفشل ونتقبله، حتى نستعمله كقوة تدفعنا للنجاح؛ فإن أخفقنا في عرض 
مـــا وشـــعرنا بالفشـــل وعدم الرضا عـــن عرضنا، فذلك قد يعزى لنـــا إذ إننا لم 
نوفق في طرح فكرة ما في جزء من العرض. وليس للجمهور الذي ال يعلم 
ما حضرناه للعرض، ولم يشـــعر بنقص أو عيب في عرضنا. إن شعرنا بذلك، 
فلنتجـــاوز األمـــر ولنحلـــل أســـباب القصور التي قـــد يكون مـــن ضمنها عدم 
التحضيـــر الكافـــي، ولنعقد العزم علـــى التغلب على هـــذه العقبة في المرات 

المقبلة للوصول للنجاح والرضا عن األداء.
أنواع الفشل مختلفة وجميعها ممكن القهر واالستغالل كقوة تقود للنجاح، 
كالفشـــل االجتماعـــي، والفشـــل األكاديمـــي، والفشـــل السياســـي، والفشـــل 

االقتصادي. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

هدى حرم

تابعـــُت الحلقة التربوية للدكتـــور إبراهيم الخليفي بعنوان “الوالدية الرقمية”، ذلك 
المصطلـــح الجديـــد الذي بدأ ينتشـــر في العديد مـــن البحوث التربويـــة في اآلونة 
األخيـــرة، وُيقصـــد به تســـليط الضوء على تحديـــات التربية في العصـــر الحديث؛ 
عصر التكنولوجيا واألجهزة اإللكترونية، ويشـــير إلى كيفية انخراط وإلمام اآلباء 

بتنظيم وفهم عالقات األبناء بالوسائط الرقمية.
ا  المساحة التي احتلتها األجهزة الرقمية في حياتنا، والتي باتت تشكل جزًءا مهمًّ
من حياة أطفالنا وفلذات أكبادنا أصبحت ُتؤرقنا كآباء ومربين، نحن كعاملين في 
مجال التربية نعي أهمية هذا العنوان، ووجوب تثقيف المجتمع والمرّبين بالمقام 
األول وعلـــى رأســـهم الوالديـــن، فالمعلومات الرقميـــة أصبحت اليـــوم في متناول 
الجميـــع صغارا وكبارا، وهي العالم الذي يثـــق فيه أبناؤنا كمرجعية، ونعلم ما فيها 

من الغث والسمين.
اليوم هناك قمار إلكتروني، وكازينوهات ديجتال، تعمل على إغراء األبناء بالكسب 
الســـريع لتلبية الحاجات الكمالية الخادعة، لذلك نرى أن هناك حملة شرســـة لبلورة 
عقـــول الناشـــئة، وحثهـــم علـــى امتـــالك الكماليات لتصبـــح وكأنها أساســـية ال غنى 
عنها وال بديل، كما أن هذا العالم االفتراضي يســـاهم بشـــكل كبير في تربية األبناء 
وصياغة فكرهم وتوجيه اهتماماتهم، بل إنه يجعل األبناء يقيســـون مدى قبولهم 

اجتماعيـــا؛ فقـــط مـــن خـــالل ما يصلهم مـــن مرات اإلعجـــاب على ما ينشـــرونه! أو 
مـــن خالل عدد مرات التعليقات التي يكتبها المتابعون. وهنا تصبح لدينا مشـــكلة 
حقيقية في أن بناء الشخصية وإكساب الثقة الذاتية ال يعتمد على كيان فرد في 

المجتمع، بل إن المجتمع الرقمي في كثير من األحيان هو الذي يحدد ذلك.
لقـــد أصبحـــت مســـؤوليات التنشـــئة الوالديـــة متشـــعبة وأكثـــر تعقيـــًدا، وتحتـــاج 
إلـــى متابعـــة مســـتمرة، وتثقيف بكل مـــا يدور في العالـــم الرقمي، وتعزيـــز الرقابة 
األســـرية، واألهـــم مـــن ذلك كيفية تعليم األبنـــاء الرقابة الذاتية، فهـــي أرقى أنواع 
الرقابـــة وأكثرها فائدة، إنها الوازع الحقيقي أمام مغريات العالم الرقمي ودهاليزه 
التي يســـتحيل على اآلباء مهما كان مســـتوى وعيهم وحرصهم؛ يســـتحيل عليهم 
متابعتهـــا وضبطهـــا، ثـــم إنهـــا صمـــام األمان الـــذي يمنـــع تســـرب مبادئنـــا وثقافتنا 
األصيلـــة. وإذا أدركنـــا أن الرقابـــة الذاتيـــة ال تكتســـب في لحظات، بـــل ُتغرس في 
األبناء منذ طفولتهم، وُتبنى في دواخلهم، فإننا سندرك ضرورة أن نولي االهتمام 
والرعايـــة لهذا الغـــرس لينمو، ولهذا البناء ليكون شـــامًخا متيًنا، ولن يكون هذا إال 
بتطويـــر الحـــوار األســـري، وتقبل وجهـــات النظر، وفســـح المجال لألبناء للســـؤال 
والنقـــاش حـــول مختلف القضايـــا، وأبرزها تلـــك القضايا التي يطلعـــون عليها عبر 

مواقع التواصل.
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