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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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صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بإنشاء   2022 لسنة   )44( رقــم  قـــرار  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 

وتشكيل لجنة استثمار األراضي الحكومية، جاء فيه:
المادة األولى:

أ- تنشأ لجنة تسمى )لجنة استثمار األراضي الحكومية(، وعضوية 
ممثلين عن الجهات التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(:
1. الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا.

واالقتصاد  المالية  بــوزارة  الحكومية  األمــاك  شــؤون  إدارة  مدير   .2
الوطني نائبًا للرئيس.

3. مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوًا.
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  والسامة في  الحماية  إدارة  4. مدير 

ممثًا عن وزارة الداخلية عضوًا.
5. مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية واالقتصاد الوطني عضوًا.

واالقتصاد  المالية  ــوزارة  بـ العامة  ــرادات  اإليــ سياسة  إدارة  مدير   .6
الوطني عضوًا.

المالية  ــوزارة  بــ الحكومية  للمشتريات  الــمــركــزيــة  اإلدارة  مــديــر   .7
واالقتصاد الوطني عضوًا.

8. مدير إدارة المشاريع بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوًا.

9. مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة األشغال عضوًا.
10. ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، يسميه وزير شؤون مجلس 

الوزراء عضوًا.
والــتــطــويــر  التخطيط  بهيئة  الــعــمــرانــي  الــتــطــويــر  إدارة  مــديــر   .11

العمراني عضوًا.
12. المدير التنفيذي إلدارة الفرص االستثمارية المشتركة بمجلس 

التنمية االقتصادية عضوًا.
لاستثمار  البحرين  بشركة  الحكومية  الــعــقــارات  إدارة  مــديــر   .13

العقاري )إدامة( عضوًا.

مناسبًا لحضور  تــراه  من  دعــوة  الحاجة  وبحسب  للجنة  يجوز   – ب 
اجتماعاتها وذلك بعد موافقة الرئيس، دون أن يكون له صوٌت معدود.

المادة الثانية:
الــجــهــات ذات  والـــقـــرارات واخــتــصــاص  مــع عــدم اإلخـــال بالقوانين 
الصلة، تختص اللجنة بمتابعة آلية استثمار األراضي الحكومية، ودراسة 
النواحي الفنية والمالية والبيئية لطلبات الجهات المتصرفة باستثمار 

المخصصة  اإللــكــتــرونــيــة  المنصة  على  وعــرضــهــا  الحكومية،  األراضــــي 
لذلك بالتزامن مع طرحها لاستثمار طبقا للقوانين واللوائح.

المادة الثالثة:
الــمــادة  فــي  إليها  الــمــشــار  اختصاصاتها  مــبــاشــرة  سبيل  فــي  للجنة 

الثانية من هذا القرار ممارسة المهام اآلتية:
األراضـــي  لحصر  المتصرفة  الحكومية  الــجــهــات  مــع  التنسيق   .1
الخاصة  البيانات  جميع  على  والحصول  لاستثمار  القابلة  الحكومية 

بهذه األراضي.
جميع  على  المتصرفة  الحكومية  الجهات  حــصــول  مــن  التأكد   .2

الموافقات الازمة الستثمار األراضي الحكومية.

3. وضع استراتيجية الستثمار األراضي الحكومية.
في  لاستثمار  الحكومية  األراضـــي  لطرح  زمني  جــدول  اعتماد   .4

مزايدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتصرفة.
5. اإلشراف على تحديث منصة استثمار األراضي الحكومية.

6. اإلشراف على عملية التنسيق مع الجهة المتصرفة.
الحكومية لاستثمار في مزايدات  7. متابعة عملية طرح األراضــي 
الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق  والمزايدات  المناقصات  مجلس  عبر 

المتصرفة، وعملية مراجعة العطاءات المتسلمة وتقييمها.
ــي  ــداد الــتــقــاريــر الـــدوريـــة حـــول مــســتــجــدات اســتــثــمــار األراضــ ــ 8. إعـ

الحكومية.
المادة الرابعة:

تقوم الجهات الحكومية المتصرفة بتزويد اللجنة بالتقارير اآلتية:

1. تــقــاريــر دوريــــة خـــال فــتــرة طـــرح الــمــزايــدات الســتــثــمــار األراضـــي 
الحكومية، تضم التفاصيل التي تمكن اللجنة من إتمام مهامها.

المطروحة  الحكومية  العقارات  وضعية  عن  سنوية  ربــع  تقارير   .2
لاستثمار وأي مستجدات بشأنها.

المادة الخامسة:
يكون  وال  رئيسها،  مــن  دعـــوة  على  بــنــاًء  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
انعقادها صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم 

الرئيس أو نائبه.
الــلــجــنــة قــراراتــهــا وتــوصــيــاتــهــا وتــقــاريــرهــا بأغلبية أصـــوات  وتــصــدر 
الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

المادة السادسة:
اإلعـــداد  يــتــولــى  ألعــمــالــهــا  مــقــررًا  رئيسها  مــن  بــقــرار  اللجنة  تعين 
به  تكلفه  ما  وتنفيذ  أعضائها،  بين  والتنسيق  الجتماعاتها  والتحضير 

اللجنة من أعمال.
المادة السابعة:

واالقتصاد  المالية  وزيــر  إلــى  دوريـــة  بصفة  تقاريرها  اللجنة  ترفع 
الوطني متضمنًا بيانًا بسير عملها ومنجزاتها والمعوقات التي واجهتها 

والمقترحات المتعلقة باستثمار األراضي الحكومية.
المادة الثامنة:

ويعمل  القرار،  أحكام هذا  تنفيذ  فيما يخصه-  -كل  المعنيين  على 
به من تاريخ صدوره.

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�ضدر قرارا باإن�ضاء وت�ضكيل لجنة ا�ضتثمار الأرا�ضي الحكومية
تتول��ى اللجن��ة التن�س��يق م��ع الجه��ات الحكومي��ة لح�س��ر الأرا�س��ي القابل��ة لال�س��تثمار

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ــــدر عــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  صـ
بــن حــمــد آل خليفة ولــي  األمــيــر ســلــمــان 
ــرار رقــم  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء قــ
فريق  وتشكيل  بإنشاء   2022 لسنة   )43(
ــعـــمـــل الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة األمـــــــراض  الـ

السارية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيــنــشــأ فـــريـــق ُيــســمــى )فـــريـــق الــعــمــل 
الــســاريــة(،  ــــراض  األمـ لمكافحة  الــوطــنــي 
وُيشار إليه في هذا القرار بكلمة )الفريق(.

المادة الثانية:
الصحة،  وزيــر  برئاسة  الفريق  ُيشكل 

وعضوية ُكل من:
1- وكيل وزارة الصحة عضوًا.

العامة  للصحة  المساعد  الوكيل   -2
بوزارة الصحة عضوًا.

لـــلـــخـــدمـــات  ــد  ــســـاعـ ــمـ الـ ــيــــل  الــــوكــ  -3
التعليمية بوزارة التربية والتعليم عضوًا.

شــؤون  بـــوزارة  األخــبــار  إدارة  4- مدير 
اإلعام عضوًا.

الــحــيــوانــيــة  الــصــحــة  إدارة  مــديــر   -5
بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوًا.

بـــــــوزارة  الـــتـــفـــتـــيـــش  إدارة  مــــديــــر   -6
الصناعة والتجارة عضوًا.

اإلعـــامـــي  الــمــكــتــب  إدارة  مـــديـــر   -7
بمركز االتصال الوطني عضوًا.

بمراكز  الطبية  الــخــدمــات  رئــيــس   -8
الرعاية الصحية األولية عضوًا. 

الباطنية  لألقسام  األطباء  رئيس   -9
بالمستشفيات الحكومية عضوًا.

المؤسسات  تنظيم  قسم  رئــيــس   -10
الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية عضوًا.
العدوى في  11- رئيس وحدة مراقبة 

الخدمات الطبية الملكية عضوًا.
بمستشفى  األطباء  رئيس  نائب   -12

الملك حمد الجامعي عضوًا.
مـــعـــديـــة  أمـــــــــــراض  اســـــتـــــشـــــاري   -13
رئيس  يــخــتــاره  الــخــاصــة  بالمستشفيات 

المجلس األعلى للصحة عضوًا.
بـــإدارة  العاجية  الشعبة  رئــيــس   -14

الشؤون الصحية بوزارة الداخلية عضوًا.
األمـــراض  مكافحة  قسم  رئــيــس   -15

بوزارة الصحة عضوًا.
المادة الثالثة:

يــــصــــدر بـــتـــســـمـــيـــة أعـــــضـــــاء الـــفـــريـــق 
مع  التنسيق  بعد  الصحة  وزيــر  مــن  قــرار 

الجهات ذات العاقة.
ويــخــتــار الــفــريــق فــي أول اجــتــمــاع له 
يتولى  أعــضــائــه،  بــيــن  مــن  للرئيس  نــائــبــًا 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة:

ــي الــفــريــق  تـــكـــون مـــــدة الـــعـــضـــويـــة فــ
أخرى  للتجديد مددا  قابلة  ثاث سنوات 

مماثلة.
وإذا خا مكان أيٍّ من أعضاء الفريق 
بذات  ه  أليِّ سبب من األسباب يحل محلُّ
األداة َمن يمثل ذات الجهة، وُيكمل العضو 

الجديد مدة سلفه. 
المادة الخامسة:

يختص الفريق بالمهام اآلتية:
الــــخــــطــــة  وتـــــــحـــــــديـــــــث  وضــــــــــــع   -1
ــيــــة لــمــكــافــحــة  ــنــ ــيــــة الــــوطــ ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
استنادًا  دوريـــة  بــصــورة  السارية  األمـــراض 

ــادرة من  ــى الـــدالئـــل واالرشـــــــــادات الــــصــ إلــ
والــمــنــظــمــات  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
وعرضها  الصلة  ذات  واإلقليمية  الدولية 

على المجلس األعلى للصحة.
ووضع  التنفيذية  الخطط  إعــداد   -2
البرامج واألنشطة المشتركة بين الجهات 

ذات العاقة.
البرامج واألنشطة  3- اإلشــراف على 
الموجهة  الــســاريــة  ــاألمـــراض  بـ الــخــاصــة 
لمكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك البرامج 

واألنشطة.
وبــــروتــــوكــــوالت  ــيــــاســــات  ســ ــع  ــ وضــ  -4
ــراض الــســاريــة  ــ الــتــعــامــل األمــثــل مــع األمـ
أو  التشخيص  أو  الوقاية  ســواء من حيث 

العاج.
لــمــتــابــعــة  إرشـــــــــادي  دلــــيــــل  5- وضـــــع 
الــمــرضــى بــــاألمــــراض الـــســـاريـــة والــفــئــات 
األكـــثـــر خـــطـــورة مــنــهــم، وطـــــرق الــوقــايــة 
مــن هــذه األمــــراض، واالســتــخــدام األمثل 
المسببة  للفيروسات  المضادة  للعقاقير 
ــادًا إلـــى  ــنــ ــتــ لــتــلــك األمـــــــــراض، وذلــــــك اســ
الــــدالئــــل اإلرشـــــاديـــــة لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  العالمية 

ذات الصلة.
األمــراض  انتشار  تطورات  متابعة   -6
الـــســـاريـــة عــالــمــيــًا وإقــلــيــمــيــًا عـــن طــريــق 
العالمية  الصحة  منظمة  مــع  الــتــواصــل 
والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة ذات 

الصلة.
الـــمـــســـتـــنـــدات  ــز  ــيـ ــهـ وتـــجـ إعــــــــــداد   -7
والـــــــــــدراســـــــــــات والـــــــــدالئـــــــــل اإلرشــــــــاديــــــــة 

واإلحصاءات بصورة دورية.

8- تدعيم وسائل البحوث والدراسات 
الخاصة باألمراض السارية.

الصحي حــول عوامل  الوعي  رفــع   -9
باألمراض  اإلصابة  إلــى  المؤدية  الخطر 
الــســاريــة مــن خــال وضــع خطة إعامية 
انتقالها  وطرق  األمــراض  بهذه  للتعريف 

وكيفية الوقاية منها.
المادة السادسة:

ــيــــن ســــر يـــخـــتـــاره  ــكــــون لـــلـــفـــريـــق أمــ يــ
الصحة،  وزارة  موظفي  بين  مــن  الرئيس 
االجتماعات  أعمال  إعــداد جــداول  يتولى 
المستندات  وحــفــظ  الــمــحــاضــر  وتـــدويـــن 
عن  فضًا  بالفريق،  الخاصة  والسجات 
القيام بكل ما يكلفه به الفريق أو رئيسه 

من مهام أخرى في مجال عمله.
المادة السابعة:

أو  رئيسه  من  بدعوة  الفريق  يجتمع 
نائبه كل ثاثة أشهر على األقــل، أو كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة 
أعمال  جــدول  بها  وُيرفق  االجتماع  مكان 

االجتماع.
إال  االجـــتـــمـــاع صــحــيــحــًا  يـــكـــون  وال 
بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من 

بينهم الرئيس أو نائبه.
ــه بــأغــلــبــيــة  ــ ــراراتـ ــ ــفـــريـــق قـ ويــــصــــدر الـ
ــاء الــــحــــاضــــريــــن، وعــنــد  ــ ــضـ ــ أصــــــــوات األعـ
ح الجانب الذي منه رئيس  التساوي يرجَّ

االجتماع.
 المادة الثامنة:

ــوزراء  ــ ــى مــجــلــس الـ يــرفــع الــرئــيــس إلـ
أعمال  عــن  أشهر  ثاثة  كــل  دوريـــة  تقارير 

الفريق وسير العمل بها.
 المادة التاسعة:

يــراه  بمن  يستعين  أن  للفريق  يجوز 
واالخــتــصــاص لحضور  الــخــبــرة  ذوي  مــن 
أن يكون له صوت معدود  اجتماعاته دون 
فــي قـــراراتـــه، ويــحــل نــائــب الــرئــيــس محل 

الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
الــرئــيــس تشكيل  ــقـــرار مـــن  بـ ويـــجـــوز 
التي  بالموضوعات  تختص  فرعية  فــرق 

يحددها. 
المادة العاشرة:

المعنية  والجهات  الصحة  وزيــر  على 
ــكـــام هــذا  ــل فــيــمــا يــخــصــه- تــنــفــيــذ أحـ ــ -ُكـ
القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

اإن�ض���اء وت�ض���كيل فري���ق العم���ل الوطن���ي لمكافح���ة الأمرا����س ال�ض���ارية
و���س��ع دل��ي��ل اإر����س���ادي ل��م��ت��اب��ع��ة ال��م��ر���س��ى ب���الأم���را����ض ال�����س��اري��ة وال��ف��ئ��ات الأك���ث���ر خ��ط��ورة منهم

} وزيرة ال�صحة.

عقد المستشار راشد محمد 
لمجلس  العام  األمين  بونجمة 
ــواب اجــتــمــاعــًا مــشــتــركــًا مع  ــنـ الـ
العباسي  محمد  كريمة  السيدة 
الــقــائــم بــأعــمــال األمـــيـــن الــعــام 
لبحث  أمـــس،  الــشــورى  لمجلس 
العامتين  األمانتين  تحضيرات 
ــواب  ــ ــنـ ــ لــمــجــلــســي الـــــشـــــورى والـ
من  األول  االنعقاد  دور  الفتتاح 

الفصل التشريعي السادس.
ــار راشــــــد  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ وأكــــــــــد الــ
مــحــمــد بــونــجــمــة األمـــيـــن الــعــام 
لمجلس النواب جاهزية األمانة 
بكامل  الــنــواب  لمجلس  العامة 
االنــعــقــاد  دور  طــاقــتــهــا الفــتــتــاح 
الــتــشــريــعــي  الــفــصــل  ــن  مـ األول 
االستعداد  الى  مشيرًا  السادس، 

اللوجستي  الدعم  لتوفير  التام 
ــقــــد الـــجـــلـــســـات  ــعــ والــــتــــقــــنــــي لــ
ــات لـــجـــان  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــعــــامــــة واجـ
والفعاليات  النيابية  المجلس 
وتقديم  المصاحبة،  البرلمانية 
ــم  لــلــنــواب  ــدعــ ــال الــ ــكــ كـــافـــة أشــ
مــن خـــال تــوظــيــف اإلمــكــانــيــات 
الخطط  وتنفيذ  التكنولوجية 
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــمــوضــوعــة 
دعــــمــــًا لــلــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة، 
ــل بــــوتــــيــــرة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ومــــــواصــــــلــــــة الـ
وفق  مثمرة  وخطوات  متسارعة 
ــات واضـــحـــة  ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ خـــطـــط ومـ
ــل الــــمــــشــــروع الـــتـــنـــمـــوي  ــ ــــي ظـ فـ
واإلصــــاحــــي لــحــضــرة صــاحــب 

الجالة ملك الباد المعظم.
كريمة  السيدة  أعربت  فيما 

بأعمال  القائم  العباسي  محمد 
الشورى  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــتـــام لــألمــانــة  ــتـــعـــداد الـ عـــن االسـ
لبدء  الــشــورى  لمجلس  الــعــامــة 
الفصل  مــن  األول  االنــعــقــاد  دور 
التشريعي السادس وفق إجراءات 
ــة  ــوعــ ــمــــوضــ خــــطــــط الــــعــــمــــل الــ
والـــمـــعـــتـــمـــدة لــعــقــد الــجــلــســات 
اللجان،  واجتماعات  األسبوعية 
المطلوب  الــدعــم  سبل  وتطوير 
لــتــقــديــم شــتــى أنــــواع الــمــســانــدة 
مهامهم  ألداء  األعــضــاء  للسادة 
على الوجه األكمل، وأكدت على 
تطويع األنظمة التقنية الفاعلة 
والتكنولوجيا المتطورة في إدارة 
العمل  وسير  الجلسات  وتنظيم 
إلى  باإلضافة  المجلس،  داخــل 

اللوجستي  الدعم  فرق  جاهزية 
من مختلف اإلدارات، مع العمل 
الــواحــد  الــفــريــق  فـــي إطــــار روح 

مــــع األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــمــجــلــس 
البناء  أهـــداف  لتحقيق  الــنــواب 
على منجزات العمل التشريعي، 

ــاز الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة  وإنــــجــ
على  والخير  بالنفع  تعود  التي 

الوطن والمواطن.

اأمانت���ا ال�ض���ورى والن���واب توؤك���دان ا�ض���تعدادهما لفتت���اح دور النعق���اد الق���ادم 

} جانب من االجتماع الم�شترك.

بنت  رنــا  الشيخة  د.  عــقــدت 
خــلــيــفــة  آل  ــج  ــيــ دعــ ــن  ــ بـ عـــيـــســـى 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ الــــعــــالــــي نــ
أمــنــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
االجتماع الخامس للجنة تكافؤ 

الفرص.
وخال االجتماع تم مناقشة 
إمـــكـــانـــيـــة تــفــعــيــل لــجــنــة تــكــافــؤ 
الــــفــــرص فــــي جــمــيــع مــؤســســات 
التعليم العالي، والتي تهدف إلى 
تــعــزيــز فـــرص إدمــــاج الـــمـــرأة في 

حيث  العالي،  التعليم  مؤسسات 
تم طرح العديد من الموضوعات 
ــات  ــيــ ــراض الـــســـبـــل واآللــ ــعــ ــتــ واســ
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا اإلســــهــــام فــي 
الجنسين؛  بين  الــتــوازن  تحقيق 
رنــا بنت  الشيخة  د.  أكــدت  حيث 
أن  آل خليفة  دعــيــج  بــن  عــيــســى 
يحرص  العالي  التعليم  مجلس 
التعليم  مؤسسات  تشجيع  على 
العالي للمضي قدما في تفعيل 
الدعم  إلــى  تهدف  التي  اللجان 

الكامل للمرأة وتعزيز دورها.

مجل�س التعليم العالي يحر�س على تفعيل لجنة تكافوؤ الفر�س في جميع موؤ�ض�ضات التعليم

ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ ب���ذك���رى ا���ض��ت��ق��ال
ال�ض���رقية الأوروغ���واي  ج����مهورية 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بعث 
خليفة ملك الباد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
لويس ألبرتو ال كاليي بو رئيس جمهورية االوروغواي الشرقية 
الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقال باده. وأعرب جالته 
في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة 
الصديق  الشرقية  األوروغـــــواي  جمهوريـة  ولشعب  والــســعــادة 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ال��وزراء  رئي���س  العه��د  وول��ي  المل��ك 
منغوليا رئي�س  من  �ضكر  برقيتي  يتلقيان 

آل  بن عيسى  الملك حمد  الجالة  تلقى حضرة صاحب 
فخامة  من  جوابية  شكر  برقية  المعظم  الباد  ملك  خليفة 
الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا الصديقة، 
بها جالته بمناسبة  التي بعث  التهنئة  برقية  ردًا على  وذلك 

ذكرى اليوم الوطني لجمهورية منغوليا.
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  كما تلقى صاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية 
من فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا 
بها سموه  بعث  التي  التهنئة  برقية  ردًا على  وذلك  الصديقة، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية منغوليا.

ت�ضكيل  اإع�����ادة  ق���رار  ت��ع��دي��ل 
م��ج��ل�����س ال���خ���دم���ة ال��م��دن��ي��ة

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
)42( لسنة  رقــم  قــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
بإعادة   2018 لسنة   )1( رقــم  الــقــرار  أحكام  بعض  بتعديل   2022

تشكيل مجلس الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

تحل عبارة )وزير العمل( محل عبارة )وزير العمل والتنمية 
االجتماعية(، الواردة في المادة األولى من القرار رقم )1( لسنة 

2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثانية

الجريدة  في  وُيـنَشـر  صــدوره،  تاريخ  من  القرار  بهذا  ُيـعمل 
الرسمية.

ب��ح��ث ت��ك��ث��ي��ف اأوج������ه ال��ت��ع��اون 
ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن واأم����ري����ك����ا

وزيــر  الــزيــانــي  ــد  راشـ بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور   استقبل 
الخارجية، بمقر الوزارة أمس، ستيفن بوندي سفير الواليات 

المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين.
ــه الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة  وجــــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث أوجــ
البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي  االستراتيجية  والــشــراكــة 
والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، وتدارس سبل تكثيف 
البلدين في مختلف  التعاون والتنسيق المشترك بين  أوجه 
المجاالت يما يحقق المصالح المشتركة، باإلضافة إلى عدد 

من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

} وزير الخارجية خالل لقاء ال�شفير االأمريكي.

ج��م��ع��ي��ة الإ������ض�����اح ت�����ض��ت��ن��ك��ر 
الم�ض���يئة المتك���ررة  الت�ضريح���ات 
للنب�ي لن�واب ال�ح��زب ال��حاكم بالهند

للفتنة  والــمــثــيــرة  الــمــســؤولــة  غــيــر  للتصريحات  اســتــمــراًرا 
الطائفية قام مؤخًرا النائب »تي.رجا سينغ« عن الحزب الحاكم 
مقطٍع  ببث  الهند  جنوب  تيانجانا  واليــة  برلمان  فــي  بالهند 
النبي  إلــى  فيه  يسيء  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  مصوٍر 
محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، ما أثار غضب المسلمين بالوالية 
تلك  أثـــارت  كما  التصريحات،  تلك  على  احــتــجــاًجــا  وتــظــاهــروا 
المسلمين في مختلف  والمتكررة غضب  المسيئة  التصريحات 

أنحاء العالم.
واستنكرت جمعية اإلصاح التصريحات المسيئة المتكررة 
للمصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(، مطالبًة السلطات الهندية 
ــة تــضــمــن عـــدم تـــكـــرار مــثــل هـــذه األفــعــال  ــ بــاتــخــاذ مـــواقـــف رادعـ
والتصريحات التي من شأنها إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع 
بين  المتبادل  االحترام  تؤكد ضــرورة  اإلطــار  هذا  وفي  الهندي، 
بين  السلمي  التعايش  لتحقيق  المختلفة  العقائد  أصــحــاب 
مكونات المجتمع الواحد والقضاء على جذور الفتنة والصراع 

في مهدها.
 » ُ اهللَّ َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه  »ِإالَّ  تعالى  اهلل  قول  من  وانطاًقا 
إلى  واالسامية  العربية  الحكومات  تدعو  فإن جمعية اإلصاح 
نصرة النبي )صلى اهلل عليه وسلم( بكل الوسائل الدبلوماسية 
واالقتصادية وجميع االجراءات المتاحة، كما تدعو الشعوب إلى 
االحتجاج بكل الوسائل السلمية المتاحة نصرة للحبيب محمد 
)صلى اهلل عليه وسلم( والتعريف بسيرته وأخاقه وكمال صفاته 

ونشر تعاليم الدين الذي بعث به رحمة للعالمين.

العدد )16225( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 27 محرم 1444هـ - 25 أغسطس 2022م2

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
بإنشاء   2022 لسنة   )44( رقــم  قـــرار  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 

وتشكيل لجنة استثمار األراضي الحكومية، جاء فيه:
المادة األولى:

أ- تنشأ لجنة تسمى )لجنة استثمار األراضي الحكومية(، وعضوية 
ممثلين عن الجهات التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(:
1. الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا.

واالقتصاد  المالية  بــوزارة  الحكومية  األمــاك  شــؤون  إدارة  مدير   .2
الوطني نائبًا للرئيس.

3. مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوًا.
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  والسامة في  الحماية  إدارة  4. مدير 

ممثًا عن وزارة الداخلية عضوًا.
5. مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية واالقتصاد الوطني عضوًا.

واالقتصاد  المالية  ــوزارة  بـ العامة  ــرادات  اإليــ سياسة  إدارة  مدير   .6
الوطني عضوًا.

المالية  ــوزارة  بــ الحكومية  للمشتريات  الــمــركــزيــة  اإلدارة  مــديــر   .7
واالقتصاد الوطني عضوًا.

8. مدير إدارة المشاريع بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوًا.

9. مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة األشغال عضوًا.
10. ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، يسميه وزير شؤون مجلس 

الوزراء عضوًا.
والــتــطــويــر  التخطيط  بهيئة  الــعــمــرانــي  الــتــطــويــر  إدارة  مــديــر   .11

العمراني عضوًا.
12. المدير التنفيذي إلدارة الفرص االستثمارية المشتركة بمجلس 

التنمية االقتصادية عضوًا.
لاستثمار  البحرين  بشركة  الحكومية  الــعــقــارات  إدارة  مــديــر   .13

العقاري )إدامة( عضوًا.

مناسبًا لحضور  تــراه  من  دعــوة  الحاجة  وبحسب  للجنة  يجوز   – ب 
اجتماعاتها وذلك بعد موافقة الرئيس، دون أن يكون له صوٌت معدود.

المادة الثانية:
الــجــهــات ذات  والـــقـــرارات واخــتــصــاص  مــع عــدم اإلخـــال بالقوانين 
الصلة، تختص اللجنة بمتابعة آلية استثمار األراضي الحكومية، ودراسة 
النواحي الفنية والمالية والبيئية لطلبات الجهات المتصرفة باستثمار 

المخصصة  اإللــكــتــرونــيــة  المنصة  على  وعــرضــهــا  الحكومية،  األراضــــي 
لذلك بالتزامن مع طرحها لاستثمار طبقا للقوانين واللوائح.

المادة الثالثة:
الــمــادة  فــي  إليها  الــمــشــار  اختصاصاتها  مــبــاشــرة  سبيل  فــي  للجنة 

الثانية من هذا القرار ممارسة المهام اآلتية:
األراضـــي  لحصر  المتصرفة  الحكومية  الــجــهــات  مــع  التنسيق   .1
الخاصة  البيانات  جميع  على  والحصول  لاستثمار  القابلة  الحكومية 

بهذه األراضي.
جميع  على  المتصرفة  الحكومية  الجهات  حــصــول  مــن  التأكد   .2

الموافقات الازمة الستثمار األراضي الحكومية.

3. وضع استراتيجية الستثمار األراضي الحكومية.
في  لاستثمار  الحكومية  األراضـــي  لطرح  زمني  جــدول  اعتماد   .4

مزايدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتصرفة.
5. اإلشراف على تحديث منصة استثمار األراضي الحكومية.

6. اإلشراف على عملية التنسيق مع الجهة المتصرفة.
الحكومية لاستثمار في مزايدات  7. متابعة عملية طرح األراضــي 
الحكومية  الجهات  مع  بالتنسيق  والمزايدات  المناقصات  مجلس  عبر 

المتصرفة، وعملية مراجعة العطاءات المتسلمة وتقييمها.
ــي  ــداد الــتــقــاريــر الـــدوريـــة حـــول مــســتــجــدات اســتــثــمــار األراضــ ــ 8. إعـ

الحكومية.
المادة الرابعة:

تقوم الجهات الحكومية المتصرفة بتزويد اللجنة بالتقارير اآلتية:

1. تــقــاريــر دوريــــة خـــال فــتــرة طـــرح الــمــزايــدات الســتــثــمــار األراضـــي 
الحكومية، تضم التفاصيل التي تمكن اللجنة من إتمام مهامها.

المطروحة  الحكومية  العقارات  وضعية  عن  سنوية  ربــع  تقارير   .2
لاستثمار وأي مستجدات بشأنها.

المادة الخامسة:
يكون  وال  رئيسها،  مــن  دعـــوة  على  بــنــاًء  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 
انعقادها صحيحًا إال بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم 

الرئيس أو نائبه.
الــلــجــنــة قــراراتــهــا وتــوصــيــاتــهــا وتــقــاريــرهــا بأغلبية أصـــوات  وتــصــدر 
الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

المادة السادسة:
اإلعـــداد  يــتــولــى  ألعــمــالــهــا  مــقــررًا  رئيسها  مــن  بــقــرار  اللجنة  تعين 
به  تكلفه  ما  وتنفيذ  أعضائها،  بين  والتنسيق  الجتماعاتها  والتحضير 

اللجنة من أعمال.
المادة السابعة:

واالقتصاد  المالية  وزيــر  إلــى  دوريـــة  بصفة  تقاريرها  اللجنة  ترفع 
الوطني متضمنًا بيانًا بسير عملها ومنجزاتها والمعوقات التي واجهتها 

والمقترحات المتعلقة باستثمار األراضي الحكومية.
المادة الثامنة:

ويعمل  القرار،  أحكام هذا  تنفيذ  فيما يخصه-  -كل  المعنيين  على 
به من تاريخ صدوره.

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�ضدر قرارا باإن�ضاء وت�ضكيل لجنة ا�ضتثمار الأرا�ضي الحكومية
تتول��ى اللجن��ة التن�س��يق م��ع الجه��ات الحكومي��ة لح�س��ر الأرا�س��ي القابل��ة لال�س��تثمار

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

ــــدر عــــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  صـ
بــن حــمــد آل خليفة ولــي  األمــيــر ســلــمــان 
ــرار رقــم  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء قــ
فريق  وتشكيل  بإنشاء   2022 لسنة   )43(
ــعـــمـــل الـــوطـــنـــي لــمــكــافــحــة األمـــــــراض  الـ

السارية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيــنــشــأ فـــريـــق ُيــســمــى )فـــريـــق الــعــمــل 
الــســاريــة(،  ــــراض  األمـ لمكافحة  الــوطــنــي 
وُيشار إليه في هذا القرار بكلمة )الفريق(.

المادة الثانية:
الصحة،  وزيــر  برئاسة  الفريق  ُيشكل 

وعضوية ُكل من:
1- وكيل وزارة الصحة عضوًا.

العامة  للصحة  المساعد  الوكيل   -2
بوزارة الصحة عضوًا.

لـــلـــخـــدمـــات  ــد  ــســـاعـ ــمـ الـ ــيــــل  الــــوكــ  -3
التعليمية بوزارة التربية والتعليم عضوًا.

شــؤون  بـــوزارة  األخــبــار  إدارة  4- مدير 
اإلعام عضوًا.

الــحــيــوانــيــة  الــصــحــة  إدارة  مــديــر   -5
بوزارة شؤون البلديات والزراعة عضوًا.

بـــــــوزارة  الـــتـــفـــتـــيـــش  إدارة  مــــديــــر   -6
الصناعة والتجارة عضوًا.

اإلعـــامـــي  الــمــكــتــب  إدارة  مـــديـــر   -7
بمركز االتصال الوطني عضوًا.

بمراكز  الطبية  الــخــدمــات  رئــيــس   -8
الرعاية الصحية األولية عضوًا. 

الباطنية  لألقسام  األطباء  رئيس   -9
بالمستشفيات الحكومية عضوًا.

المؤسسات  تنظيم  قسم  رئــيــس   -10
الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية عضوًا.
العدوى في  11- رئيس وحدة مراقبة 

الخدمات الطبية الملكية عضوًا.
بمستشفى  األطباء  رئيس  نائب   -12

الملك حمد الجامعي عضوًا.
مـــعـــديـــة  أمـــــــــــراض  اســـــتـــــشـــــاري   -13
رئيس  يــخــتــاره  الــخــاصــة  بالمستشفيات 

المجلس األعلى للصحة عضوًا.
بـــإدارة  العاجية  الشعبة  رئــيــس   -14

الشؤون الصحية بوزارة الداخلية عضوًا.
األمـــراض  مكافحة  قسم  رئــيــس   -15

بوزارة الصحة عضوًا.
المادة الثالثة:

يــــصــــدر بـــتـــســـمـــيـــة أعـــــضـــــاء الـــفـــريـــق 
مع  التنسيق  بعد  الصحة  وزيــر  مــن  قــرار 

الجهات ذات العاقة.
ويــخــتــار الــفــريــق فــي أول اجــتــمــاع له 
يتولى  أعــضــائــه،  بــيــن  مــن  للرئيس  نــائــبــًا 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة:

ــي الــفــريــق  تـــكـــون مـــــدة الـــعـــضـــويـــة فــ
أخرى  للتجديد مددا  قابلة  ثاث سنوات 

مماثلة.
وإذا خا مكان أيٍّ من أعضاء الفريق 
بذات  ه  أليِّ سبب من األسباب يحل محلُّ
األداة َمن يمثل ذات الجهة، وُيكمل العضو 

الجديد مدة سلفه. 
المادة الخامسة:

يختص الفريق بالمهام اآلتية:
الــــخــــطــــة  وتـــــــحـــــــديـــــــث  وضــــــــــــع   -1
ــيــــة لــمــكــافــحــة  ــنــ ــيــــة الــــوطــ ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
استنادًا  دوريـــة  بــصــورة  السارية  األمـــراض 

ــادرة من  ــى الـــدالئـــل واالرشـــــــــادات الــــصــ إلــ
والــمــنــظــمــات  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
وعرضها  الصلة  ذات  واإلقليمية  الدولية 

على المجلس األعلى للصحة.
ووضع  التنفيذية  الخطط  إعــداد   -2
البرامج واألنشطة المشتركة بين الجهات 

ذات العاقة.
البرامج واألنشطة  3- اإلشــراف على 
الموجهة  الــســاريــة  ــاألمـــراض  بـ الــخــاصــة 
لمكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك البرامج 

واألنشطة.
وبــــروتــــوكــــوالت  ــيــــاســــات  ســ ــع  ــ وضــ  -4
ــراض الــســاريــة  ــ الــتــعــامــل األمــثــل مــع األمـ
أو  التشخيص  أو  الوقاية  ســواء من حيث 

العاج.
لــمــتــابــعــة  إرشـــــــــادي  دلــــيــــل  5- وضـــــع 
الــمــرضــى بــــاألمــــراض الـــســـاريـــة والــفــئــات 
األكـــثـــر خـــطـــورة مــنــهــم، وطـــــرق الــوقــايــة 
مــن هــذه األمــــراض، واالســتــخــدام األمثل 
المسببة  للفيروسات  المضادة  للعقاقير 
ــادًا إلـــى  ــنــ ــتــ لــتــلــك األمـــــــــراض، وذلــــــك اســ
الــــدالئــــل اإلرشـــــاديـــــة لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  العالمية 

ذات الصلة.
األمــراض  انتشار  تطورات  متابعة   -6
الـــســـاريـــة عــالــمــيــًا وإقــلــيــمــيــًا عـــن طــريــق 
العالمية  الصحة  منظمة  مــع  الــتــواصــل 
والــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة ذات 

الصلة.
الـــمـــســـتـــنـــدات  ــز  ــيـ ــهـ وتـــجـ إعــــــــــداد   -7
والـــــــــــدراســـــــــــات والـــــــــدالئـــــــــل اإلرشــــــــاديــــــــة 

واإلحصاءات بصورة دورية.

8- تدعيم وسائل البحوث والدراسات 
الخاصة باألمراض السارية.

الصحي حــول عوامل  الوعي  رفــع   -9
باألمراض  اإلصابة  إلــى  المؤدية  الخطر 
الــســاريــة مــن خــال وضــع خطة إعامية 
انتقالها  وطرق  األمــراض  بهذه  للتعريف 

وكيفية الوقاية منها.
المادة السادسة:

ــيــــن ســــر يـــخـــتـــاره  ــكــــون لـــلـــفـــريـــق أمــ يــ
الصحة،  وزارة  موظفي  بين  مــن  الرئيس 
االجتماعات  أعمال  إعــداد جــداول  يتولى 
المستندات  وحــفــظ  الــمــحــاضــر  وتـــدويـــن 
عن  فضًا  بالفريق،  الخاصة  والسجات 
القيام بكل ما يكلفه به الفريق أو رئيسه 

من مهام أخرى في مجال عمله.
المادة السابعة:

أو  رئيسه  من  بدعوة  الفريق  يجتمع 
نائبه كل ثاثة أشهر على األقــل، أو كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة 
أعمال  جــدول  بها  وُيرفق  االجتماع  مكان 

االجتماع.
إال  االجـــتـــمـــاع صــحــيــحــًا  يـــكـــون  وال 
بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من 

بينهم الرئيس أو نائبه.
ــه بــأغــلــبــيــة  ــ ــراراتـ ــ ــفـــريـــق قـ ويــــصــــدر الـ
ــاء الــــحــــاضــــريــــن، وعــنــد  ــ ــضـ ــ أصــــــــوات األعـ
ح الجانب الذي منه رئيس  التساوي يرجَّ

االجتماع.
 المادة الثامنة:

ــوزراء  ــ ــى مــجــلــس الـ يــرفــع الــرئــيــس إلـ
أعمال  عــن  أشهر  ثاثة  كــل  دوريـــة  تقارير 

الفريق وسير العمل بها.
 المادة التاسعة:

يــراه  بمن  يستعين  أن  للفريق  يجوز 
واالخــتــصــاص لحضور  الــخــبــرة  ذوي  مــن 
أن يكون له صوت معدود  اجتماعاته دون 
فــي قـــراراتـــه، ويــحــل نــائــب الــرئــيــس محل 

الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
الــرئــيــس تشكيل  ــقـــرار مـــن  بـ ويـــجـــوز 
التي  بالموضوعات  تختص  فرعية  فــرق 

يحددها. 
المادة العاشرة:

المعنية  والجهات  الصحة  وزيــر  على 
ــكـــام هــذا  ــل فــيــمــا يــخــصــه- تــنــفــيــذ أحـ ــ -ُكـ
القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

اإن�ض���اء وت�ض���كيل فري���ق العم���ل الوطن���ي لمكافح���ة الأمرا����س ال�ض���ارية
و���س��ع دل��ي��ل اإر����س���ادي ل��م��ت��اب��ع��ة ال��م��ر���س��ى ب���الأم���را����ض ال�����س��اري��ة وال��ف��ئ��ات الأك���ث���ر خ��ط��ورة منهم

} وزيرة ال�صحة.

عقد المستشار راشد محمد 
لمجلس  العام  األمين  بونجمة 
ــواب اجــتــمــاعــًا مــشــتــركــًا مع  ــنـ الـ
العباسي  محمد  كريمة  السيدة 
الــقــائــم بــأعــمــال األمـــيـــن الــعــام 
لبحث  أمـــس،  الــشــورى  لمجلس 
العامتين  األمانتين  تحضيرات 
ــواب  ــ ــنـ ــ لــمــجــلــســي الـــــشـــــورى والـ
من  األول  االنعقاد  دور  الفتتاح 

الفصل التشريعي السادس.
ــار راشــــــد  ــشــ ــتــ ــســ ــمــ وأكــــــــــد الــ
مــحــمــد بــونــجــمــة األمـــيـــن الــعــام 
لمجلس النواب جاهزية األمانة 
بكامل  الــنــواب  لمجلس  العامة 
االنــعــقــاد  دور  طــاقــتــهــا الفــتــتــاح 
الــتــشــريــعــي  الــفــصــل  ــن  مـ األول 
االستعداد  الى  مشيرًا  السادس، 

اللوجستي  الدعم  لتوفير  التام 
ــقــــد الـــجـــلـــســـات  ــعــ والــــتــــقــــنــــي لــ
ــات لـــجـــان  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــعــــامــــة واجـ
والفعاليات  النيابية  المجلس 
وتقديم  المصاحبة،  البرلمانية 
ــم  لــلــنــواب  ــدعــ ــال الــ ــكــ كـــافـــة أشــ
مــن خـــال تــوظــيــف اإلمــكــانــيــات 
الخطط  وتنفيذ  التكنولوجية 
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــمــوضــوعــة 
دعــــمــــًا لــلــعــمــلــيــة الــتــشــريــعــيــة، 
ــل بــــوتــــيــــرة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ومــــــواصــــــلــــــة الـ
وفق  مثمرة  وخطوات  متسارعة 
ــات واضـــحـــة  ــيـ ــجـ ــهـ ــنـ خـــطـــط ومـ
ــل الــــمــــشــــروع الـــتـــنـــمـــوي  ــ ــــي ظـ فـ
واإلصــــاحــــي لــحــضــرة صــاحــب 

الجالة ملك الباد المعظم.
كريمة  السيدة  أعربت  فيما 

بأعمال  القائم  العباسي  محمد 
الشورى  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــتـــام لــألمــانــة  ــتـــعـــداد الـ عـــن االسـ
لبدء  الــشــورى  لمجلس  الــعــامــة 
الفصل  مــن  األول  االنــعــقــاد  دور 
التشريعي السادس وفق إجراءات 
ــة  ــوعــ ــمــــوضــ خــــطــــط الــــعــــمــــل الــ
والـــمـــعـــتـــمـــدة لــعــقــد الــجــلــســات 
اللجان،  واجتماعات  األسبوعية 
المطلوب  الــدعــم  سبل  وتطوير 
لــتــقــديــم شــتــى أنــــواع الــمــســانــدة 
مهامهم  ألداء  األعــضــاء  للسادة 
على الوجه األكمل، وأكدت على 
تطويع األنظمة التقنية الفاعلة 
والتكنولوجيا المتطورة في إدارة 
العمل  وسير  الجلسات  وتنظيم 
إلى  باإلضافة  المجلس،  داخــل 

اللوجستي  الدعم  فرق  جاهزية 
من مختلف اإلدارات، مع العمل 
الــواحــد  الــفــريــق  فـــي إطــــار روح 

مــــع األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــمــجــلــس 
البناء  أهـــداف  لتحقيق  الــنــواب 
على منجزات العمل التشريعي، 

ــاز الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة  وإنــــجــ
على  والخير  بالنفع  تعود  التي 

الوطن والمواطن.

اأمانت���ا ال�ض���ورى والن���واب توؤك���دان ا�ض���تعدادهما لفتت���اح دور النعق���اد الق���ادم 

} جانب من االجتماع الم�شترك.

بنت  رنــا  الشيخة  د.  عــقــدت 
خــلــيــفــة  آل  ــج  ــيــ دعــ ــن  ــ بـ عـــيـــســـى 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ الــــعــــالــــي نــ
أمــنــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
االجتماع الخامس للجنة تكافؤ 

الفرص.
وخال االجتماع تم مناقشة 
إمـــكـــانـــيـــة تــفــعــيــل لــجــنــة تــكــافــؤ 
الــــفــــرص فــــي جــمــيــع مــؤســســات 
التعليم العالي، والتي تهدف إلى 
تــعــزيــز فـــرص إدمــــاج الـــمـــرأة في 

حيث  العالي،  التعليم  مؤسسات 
تم طرح العديد من الموضوعات 
ــات  ــيــ ــراض الـــســـبـــل واآللــ ــعــ ــتــ واســ
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا اإلســــهــــام فــي 
الجنسين؛  بين  الــتــوازن  تحقيق 
رنــا بنت  الشيخة  د.  أكــدت  حيث 
أن  آل خليفة  دعــيــج  بــن  عــيــســى 
يحرص  العالي  التعليم  مجلس 
التعليم  مؤسسات  تشجيع  على 
العالي للمضي قدما في تفعيل 
الدعم  إلــى  تهدف  التي  اللجان 

الكامل للمرأة وتعزيز دورها.

مجل�س التعليم العالي يحر�س على تفعيل لجنة تكافوؤ الفر�س في جميع موؤ�ض�ضات التعليم

ال��م��ل��ك ي��ه��ن��ئ ب���ذك���رى ا���ض��ت��ق��ال
ال�ض���رقية الأوروغ���واي  ج����مهورية 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بعث 
خليفة ملك الباد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس 
لويس ألبرتو ال كاليي بو رئيس جمهورية االوروغواي الشرقية 
الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقال باده. وأعرب جالته 
في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة 
الصديق  الشرقية  األوروغـــــواي  جمهوريـة  ولشعب  والــســعــادة 

المزيد من التقدم واالزدهار.

ال��وزراء  رئي���س  العه��د  وول��ي  المل��ك 
منغوليا رئي�س  من  �ضكر  برقيتي  يتلقيان 

آل  بن عيسى  الملك حمد  الجالة  تلقى حضرة صاحب 
فخامة  من  جوابية  شكر  برقية  المعظم  الباد  ملك  خليفة 
الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا الصديقة، 
بها جالته بمناسبة  التي بعث  التهنئة  برقية  ردًا على  وذلك 

ذكرى اليوم الوطني لجمهورية منغوليا.
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  كما تلقى صاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية 
من فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس جمهورية منغوليا 
بها سموه  بعث  التي  التهنئة  برقية  ردًا على  وذلك  الصديقة، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لجمهورية منغوليا.

ت�ضكيل  اإع�����ادة  ق���رار  ت��ع��دي��ل 
م��ج��ل�����س ال���خ���دم���ة ال��م��دن��ي��ة

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
)42( لسنة  رقــم  قــرار  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
بإعادة   2018 لسنة   )1( رقــم  الــقــرار  أحكام  بعض  بتعديل   2022

تشكيل مجلس الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة األولى

تحل عبارة )وزير العمل( محل عبارة )وزير العمل والتنمية 
االجتماعية(، الواردة في المادة األولى من القرار رقم )1( لسنة 

2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية.
المادة الثانية

الجريدة  في  وُيـنَشـر  صــدوره،  تاريخ  من  القرار  بهذا  ُيـعمل 
الرسمية.

ب��ح��ث ت��ك��ث��ي��ف اأوج������ه ال��ت��ع��اون 
ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن واأم����ري����ك����ا

وزيــر  الــزيــانــي  ــد  راشـ بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور   استقبل 
الخارجية، بمقر الوزارة أمس، ستيفن بوندي سفير الواليات 

المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين.
ــه الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة  وجــــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث أوجــ
البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي  االستراتيجية  والــشــراكــة 
والواليات المتحدة األمريكية الصديقة، وتدارس سبل تكثيف 
البلدين في مختلف  التعاون والتنسيق المشترك بين  أوجه 
المجاالت يما يحقق المصالح المشتركة، باإلضافة إلى عدد 

من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

} وزير الخارجية خالل لقاء ال�شفير االأمريكي.

ج��م��ع��ي��ة الإ������ض�����اح ت�����ض��ت��ن��ك��ر 
الم�ض���يئة المتك���ررة  الت�ضريح���ات 
للنب�ي لن�واب ال�ح��زب ال��حاكم بالهند

للفتنة  والــمــثــيــرة  الــمــســؤولــة  غــيــر  للتصريحات  اســتــمــراًرا 
الطائفية قام مؤخًرا النائب »تي.رجا سينغ« عن الحزب الحاكم 
مقطٍع  ببث  الهند  جنوب  تيانجانا  واليــة  برلمان  فــي  بالهند 
النبي  إلــى  فيه  يسيء  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  مصوٍر 
محمد )صلى اهلل عليه وسلم(، ما أثار غضب المسلمين بالوالية 
تلك  أثـــارت  كما  التصريحات،  تلك  على  احــتــجــاًجــا  وتــظــاهــروا 
المسلمين في مختلف  والمتكررة غضب  المسيئة  التصريحات 

أنحاء العالم.
واستنكرت جمعية اإلصاح التصريحات المسيئة المتكررة 
للمصطفى )صلى اهلل عليه وسلم(، مطالبًة السلطات الهندية 
ــة تــضــمــن عـــدم تـــكـــرار مــثــل هـــذه األفــعــال  ــ بــاتــخــاذ مـــواقـــف رادعـ
والتصريحات التي من شأنها إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع 
بين  المتبادل  االحترام  تؤكد ضــرورة  اإلطــار  هذا  وفي  الهندي، 
بين  السلمي  التعايش  لتحقيق  المختلفة  العقائد  أصــحــاب 
مكونات المجتمع الواحد والقضاء على جذور الفتنة والصراع 

في مهدها.
 » ُ اهللَّ َنَصَرُه  َفَقْد  َتنُصُروُه  »ِإالَّ  تعالى  اهلل  قول  من  وانطاًقا 
إلى  واالسامية  العربية  الحكومات  تدعو  فإن جمعية اإلصاح 
نصرة النبي )صلى اهلل عليه وسلم( بكل الوسائل الدبلوماسية 
واالقتصادية وجميع االجراءات المتاحة، كما تدعو الشعوب إلى 
االحتجاج بكل الوسائل السلمية المتاحة نصرة للحبيب محمد 
)صلى اهلل عليه وسلم( والتعريف بسيرته وأخاقه وكمال صفاته 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

للمثل العربي المعروف ))عادت حليمة إلى 
عادتها القديمة(( حكاية تستحق أن تروى، كما 
هو منشور في التراث العربي، فقد كانت حليمة 
ُتكثر  ال  بالكرم،  المعروف  الطائي،  حاتم  زوجة 
فأراد  ُبخًل منها..  الطبخ  السمن في وعاء  من 
زوجها حاتم الطائي أن ُيعلمها بعًضا من كرمه، 
فــقــال لــهــا: »أنـــه فــي قــديــم الــزمــان كــانــت الــمــرأة 
زاد  الوعاء،  كلما وضعت ملعقة من السمن في 
اهلل بعمرها يوًما«.. وبعد أن سمعت حليمة هذا 
الــوعــاء،  فــي  السمن  مــن  ُتكثر  أصبحت  الــقــول، 

واعتادت الكرم في كثيٍر من األمور.
ثــم جـــاء ذلـــك الــيــوم الـــذي مـــات فــيــه ابنها 
بــحــادٍث ألــيــم، فتعبت وخـــارت قــواهــا حــزًنــا على 
أنــهــا أصبحت  كــان منها ســوى  فما  ابــنــهــا،  فقد 
ُتقلل السمن باإلناء، وال تضعه بالطعام، حتى 
يــقــل عــمــرهــا بــعــدد الــمــلعــق الــتــي ال تضعها.. 
إلى عادتها  ))عــادت حليمة  الناس:  عندها قال 

القديمة((.
ــه، تــمــارس قــنــاة الــجــزيــرة  وعــلــى الــشــأن ذاتــ
الــتــي كــانــت تــقــوم بها  الـــعـــادة  الــفــضــائــيــة، ذات 
كانت  فالجزيرة  الطائي،  حاتم  زوجــة  »حليمة« 
المنطقة،  دول  ضد  والفبركات  الحملت  تشن 
وخـــاصـــة الــخــلــيــجــيــة، وحــيــنــمــا تـــم إعــــلن بــيــان 
»قــمــة الـــعـــل«، الــتــزمــت الــجــزيــرة بــعــض الــشــيء 
بأن  الناس  وشعر  ومبادئه،  البيان  في  جاء  بما 
منبر التأزيم »الجزيرة« سوف يتوقف عن عادته 
القديمة، ولكن يبدو أن »الجزيرة« شعرت بأنها 
عادتها  إلى  فعادت  ومشاهداتها،  بريقها  فقدت 

القديمة..!!
فقد رصد موقع »العين اإلخبارية« ما تقوم 
به قناة الجزيرة من نماذج ألكاذيبها وافتراءاتها 
التفاق  المخالفة  الماضية،  األيـــام  مــدار  على 
العل، من خلل الهجوم على المملكة العربية 
المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمــ ودولـــة  الــســعــوديــة، 

فـــي عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج وتــعــلــيــقــات ومـــداخـــلت 
وبرنامج  اآلخـــر«،  »الجانب  كبرنامج  الضيوف، 

»ما وراء الخبر«.
ثم اقحمت قناة »الجزيرة« مملكة البحرين 
في برنامج »فوق السلطة« بتاريخ 12 أغسطس.. 
إلى  اإلخبارية«  »العين  موقع  تقرير  أشــار  وكما 
أن الــقــنــاة الــتــي لــم تــكــف عــن مــهــاجــمــة الـــدول 
الــتــي وقــعــت اتــفــاق ســـلم مــع إســرائــيــل، وعلى 
ــارات والــبــحــريــن، ثــم غضت الطرف  رأســهــا اإلمــ
تماما عن تطبيع العلقات بين إسرائيل وتركيا، 
والذت بصمت مطبق، في تناقض واضح يكشف 
ــة الــمــعــايــيــر لـــدى الــقــنــاة ومــتــاجــرتــهــا  ــيــ ازدواجــ

بالقضية الفلسطينية على حسب أجندتها.
الوقت  فــي  هــذا  ))يــأتــي  التقرير:  ويضيف 
الذي كانت لم تتوقف فيه القناة طوال الفترة 
الــمــاضــيــة عـــن تــوجــيــه انـــتـــقـــادات لـــلـــدول الــتــي 
وقــعــت اتـــفـــاق ســــلم مـــع إســـرائـــيـــل والــتــشــكــيــك 
للقضية  الداعمة  مواقفها  في  وبهتانا-  -ظلما 
ــب وافــــتــــراءات  ــاذيــ الــفــلــســطــيــنــيــة.. حـــمـــلت أكــ
السعودية  »الجزيرة« ضد  قناة  متواصلة تشنها 
ــارات، ســرعــان مــا تثبت األيــــام واألحــــداث  ــ واإلمــ
اتفاق  واضــح ضد  بشكل  تسير  زيفها.. حملت 
»الـــعـــل« فــي مــواجــهــة مــســاع ســعــوديــة إمــاراتــيــة 
لتعزيز التضامن الخليجي والعربي، بعد مرور 
نحو عامين على االتفاق، ترتكز على مزيد من 
التعاون.. والمضي قدمًا نحو التكاتف لمواجهة 
ونشر  واالزدهـــار  االستقرار  لتعزيز  التحديات، 
والنهوض  المنطقة  أزمـــات  وتصفير  التسامح 

بالمستقبل((.
ولألسف  هي  »الــجــزيــرة«  قناة  فــإن  ختاما.. 
»حليمة« عصرنا الحالي.. وما تقوم به هو من 
عــادتــهــا الــقــديــمــة فــيــهــا، والــراســخــة فــي عقول 
دورهــا  عــن  تتوقف  لــم  مــن يديرها، ألنها أصــل 

وأجندتها.

malmahmeed7@gmail.com

هل عادت »الجزيرة« 
اإلى عادتها القديمة..؟؟

بن  طــارق  الفريق  استقبل 
حــســن الــحــســن رئـــيـــس األمـــن 
ــور ديــفــيــد  ــسـ ــيـ ــروفـ ــبـ ــام، الـ ــ ــعـ ــ الـ
المنظمة  ــد  وفـ رئــيــس  وايــــرك 
ــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــعــنــف  ــيــ ــدولــ الــ
وجامعة    )DARE( واإلدمـــان 
شــــمــــال كـــارولـــيـــنـــا بـــالـــواليـــات 
ويرافقه  االمريكية،  المتحدة 
سمانثا  ود.  ميلوري  جيف  د. 
بــحــضــور السيد  وذلــــك  كــيــلــي، 
علي أميني مدير برنامج معًا.

وخــــــــــلل الــــــلــــــقــــــاء، رحــــب 
ــام بــرئــيــس  ــعــ ــن الــ ــ ــيـــس االمــ رئـ
المرافقين  واألعـــضـــاء  الــوفــد 
في  المنظمة  بدور  له، مشيدًا 
برنامج مكافحة  تطوير منهج 
الــــعــــنــــف واإلدمــــــــــــــــان )مـــــعـــــًا( 
لــتــحــســيــن ســلــوكــيــات الــطــلــبــة 
القرار  اتخاذ  مــهــارات  وتطوير 
الـــصـــحـــيـــح وتــــعــــزيــــز الـــعـــلقـــة 
وشرطة  الطلبة  بين  والشراكة 
إلى  مشيرًا  المجتمع،  خدمة 
للبرنامج  الداخلية  وزيــر  دعم 
ــر االيـــجـــابـــي  ــ ــاألثـ ــ وإيــــمــــانــــه بـ
الذي حققه وما سيحققه في 
والطلبة  عام  بشكل  المجتمع 
بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى الـــمـــدى 

البعيد.
ونـــــــاقـــــــش رئــــــيــــــس األمـــــــن 
الــــعــــام مـــعـــهـــم خــــــلل الـــلـــقـــاء 
ــيــــات الــعــمــل األمــنــي  ســبــل وآلــ
المحوري  والـــدور  اإلستباقي، 
في  المجتمع  خــدمــة  لشرطة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــتــحــقــيــق 
األمـــــــــــن الـــــشـــــامـــــل والـــــــرؤيـــــــة 
الداخلية،  لــوزارة  المستقبلية 
ــة مــن  ــايــ ــوقــ ــو الــ والــــســــعــــي نـــحـ
الجريمة والحد من معدالتها 
ــق نــظــم مــتــطــورة وحــديــثــة  وفــ

المتقدم،  الــعــالــم  دول  تــواكــب 
ــالــــكــــفــــاءة الـــعـــالـــيـــة  ــدًا بــ ــيــ مــــشــ
لــلــقــائــمــيــن عــلــى بــرنــامــج مــعــًا 
ــامــــج وفـــق  ــرنــ ــبــ ــي تـــنـــفـــيـــذ الــ ــ فـ
وما  الرائدة  الدولية  المعايير 
وخدمات  جهود  مــن  يقدمونه 
مـــتـــقـــنـــه ومـــخـــلـــصـــه وعــمــلــهــم 
الكبير  اإلســـهـــام  فـــي  الــــــدؤوب 
فــي تــطــويــر الــبــرنــامــج وآلــيــاتــه 
ــود الـــســـيـــد عـــلـــي أمــيــنــي  ــهــ وجــ

ــج والــــفــــريــــق  ــامــ ــرنــ ــبــ مــــديــــر الــ
الــعــامــل مــعــه، مــمــا يــســهــم في 
حــمــايــة الــنــشء والــشــبــاب من 
السلبية،  والظواهر  المخاطر 
ــارات الــحــيــاتــيــة  ــهـ ــمـ وتــعــزيــز الـ
لــديــهــم لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
والــــــتــــــهــــــديــــــدات الــــخــــارجــــيــــة 

المختلفة.
ــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد رئــيــس  مــ
الــــوفــــد الـــبـــروفـــيـــســـور ديــفــيــد 

وايريك بمستوى تطور مناهج 
الــتــعــايــش الــســلــمــي والــتــطــرف 
الـــفـــكـــري الـــــــذي أعـــــــده فــريــق 
ــق الــبــيــانــات  ــ ــًا وفـ ــعـ بـــرنـــامـــج مـ
األولية التي تم حصدها خلل 
الــمــرحــلــة األولــــى مــن تطبيق 
مــــدارس مملكة  فــي  الــمــنــاهــج 
التأثير  بّينت  والتي  البحرين، 
اإليجابي الكبير للمناهج على 
سلوكيات الطلبة وقدراتهم في 

تــحــلــيــل الــمــواقــف واســتــنــبــاط 
مع  للتعامل  الـــقـــرارات  أفــضــل 
الــتــهــديــدات فــي هـــذا الــســيــاق، 
ــل جــــــاٍر  ــمــ ــعــ ــًا بــــــــان الــ ــيــــفــ مــــضــ
تطوير  مــن  الــثــانــيــة  للمرحلة 
المناهج وتطبيقها بما يتوافق 
مـــع مــســتــجــدات الــمــســتــويــيــن 
يسهم  بما  والعالمي  المحلي 
في استمرارية تحقيق الغايات 

المرجوة منها.

رئ���ي�������س الأم�������ن ال����ع����ام ي�����س��ت��ق��ب��ل وف�����د ال��م��ن��ظ��م��ة 
)DARE( والإدم��������ان  ال��ع��ن��ف  ل��م��ك��اف��ح��ة  ال���دول���ي���ة 
ال�سلبية والظواهر  المخاطر  من  وال�سباب  الن�شء  حماية  في  المملكة  بجهود  ي�سيد  الوفد 

} رئي�س الأمن العام خالل اللقاء.

} جانب من ور�شة العمل.

ضمن البرنامج التدريبي للنتخابات 
ــذي  والــ  2022 لـــعـــام  والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 
تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب 
البوعينين  فضل  بن  علي  الدكتور  العام 
القضائية  الــدراســات  معهد  مع  بالتعاون 
والــقــانــونــيــة، انــطــلــقــت أمـــس ورشــــة عمل 
ودور وسائل  االنتخابية  »الجرائم  بعنوان 
والتي  االنتخابية«  العملية  فــي  اإلعـــلم 

تأتي ضمن سلسلة محاضرات وورش عمل 
أكثر من 4000 مشارك  توعوية تستهدف 
استهدفت  االنتخابية، حيث  العملية  في 
اإلعلم  وزارة شؤون  منتسبي  امس  ورشة 

وأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية.
قدمتها  الــتــي  الــمــحــاضــرة  وتــنــاولــت 
أمينة عيسى  المستشارة  العام  المحامي 
مــوضــوع  الــقــضــائــي  التفتيش  أول  وكــيــل 

ــة، حـــيـــث نــاقــشــت  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــرائــــم االنـ الــــجــ
التشريعات المنظمة للجرائم االنتخابية 
وتــصــنــيــفــاتــهــا ونـــطـــاق الــدعــايــة الــزمــانــي 
والـــمـــكـــانـــي، فـــضـــًل عـــن الــــــدور الــمــنــوط 

بوسائل اإلعلم في العملية االنتخابية.
العامة  النيابة  أن  ذكره  الجدير  ومن 
ومساهمتها  التوعوي  دورها  من  انطلقا 
كانت  االنتخابية؛  الجرائم  مكافحة  في 

بداية  منذ  تدريبيا  برنامجًا  أطلقت  قد 
المعنية  الجهات  لجميع  الماضي  يونيو 
في العملية االنتخابية النتخابات مملكة 
كما   .2022 والــبــلــديــة  النيابية  البحرين 
تنظم النيابة العامة حملة توعوية واسعة 
على وسائل التواصل االجتماعي للتوعية 
بالجريمة االنتخابية تستمر حتى نهاية 

العملية االنتخابية.

ال���ن���ي���اب���ة ت��ن��ظ��م ور�����س����ة ع���م���ل »ال����ج����رائ����م الن��ت��خ��اب��ي��ة
الن��ت��خ��اب��ي��ة« ال��ع��م��ل��ي��ة  ف����ي  الإع��������ام  و����س���ائ���ل  ودور 

التطبيقية  العلوم  جامعة  تلتقي 
بالتعرف  المهتم  والجمهور  بــزوارهــا 
جناح  عبر  األكاديمية  برامجها  على 
سيتي  البحرين  مجمع  فــي  ترويجي 
 27-26-25 الــــفــــتــــرة  خـــــــلل  ــر  ــتـ ــنـ سـ
الجمهور  لــتــعــريــف   ،2022 أغــســطــس 
بالبرامج والتخصصات التي تقدمها، 
على  للطلع  للزوار  الفرصة  وإتاحة 
لطلبتها،  تقدمها  الــتــي  التسهيلت 
الـــجـــنـــاح فـــرصـــة مهمة  حــيــث يــشــكــل 
ــيـــن بـــااللـــتـــحـــاق  ــمـ ــتـ ــهـ ــمـ لـــلـــطـــلـــبـــة الـ
بـــالـــجـــامـــعـــة لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــفـــرص 
المستقبلية للتخصصات المطروحة، 
مؤخرًا  طرحت  الجامعة  أن  وخــاصــة 
ــة جـــديـــدة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــج بـ ــ ــرامـ ــ ــة بـ ــ ــعـ ــ أربـ
بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك، 
بــاإلضــافــة إلـــى بــرامــجــهــا األكــاديــمــيــة 
فيه عملية  وقت تستمر  السابقة، في 
القبول والتسجيل بالجامعة للفصل 

الدراسي األول 2023-2022.
إدارة  ــرة  ــديـ مـ قـــالـــت  مـــن جــهــتــهــا، 
األستاذة  العامة  والعلقات  التسويق 
الــتــرويــجــي  الــجــنــاح  إن  رقــيــة محسن 
سيتيح للزوار من طلب وأولياء أمور 

فـــرصـــة االطــــــلع عــلــى الــتــخــصــصــات 
ــتـــي تــقــدمــهــا الــجــامــعــة  والـــبـــرامـــج الـ
ــلـــى إجـــــــــــراءات الـــقـــبـــول  ــم عـ ــهـ ــرفـ ــعـ وتـ
والــتــســجــيــل لــللــتــحــاق بــالــجــامــعــة، 

مــشــيــرة إلـــى أن بـــاب الــقــبــول ال يــزال 
مــفــتــوحــا فـــي الـــبـــرامـــج الــبــريــطــانــيــة 
الـــتـــي يــحــصــل مـــن خــللــهــا الــطــالــب 
على شهادة بكالوريوس بريطانية من 
جامعة لندن ساوث بانك في الهندسة 
الـــمـــدنـــيـــة والــــهــــنــــدســــة الـــمـــعـــمـــاريـــة، 
والــهــنــدســة  الميكانيكية،  والــهــنــدســة 
والحقوق،  واإللكترونية،  الكهربائية 
كل  سيحصل  حــيــث  األعـــمـــال،  وإدارة 
البرامج  هــذه  في  المسجلين  الطلبة 
على خصم قيمته 30%، كما سيعفى 
شهر  نهاية  قبل  المسجلون  الطلبة 
التسجيل.  رســوم  من   2022 أغسطس 
كما أن التسجيل ال يزال مستمرًا في 
برامج البكالوريوس في الحقوق، إدارة 
المالية  العلوم  المحاسبة،  األعــمــال، 
نظم  السياسية،  العلوم  والمحاسبة، 
الحاسوب،  علم  ــة،  اإلداريـ المعلومات 
الــتــصــمــيــم الـــجـــرافـــيـــكـــي، الــتــصــمــيــم 
الماجستير  وتــخــصــصــات  الــداخــلــي، 
الــــمــــوارد  وإدارة  األعــــمــــال  إدارة  فــــي 
الـــبـــشـــريـــة، والـــمـــحـــاســـبـــة والـــتـــمـــويـــل، 
والــقــانــون والــقــانــون الــتــجــاري. ودعــت 
مــديــرة الــتــســويــق والــعــلقــات الــعــامــة 

كــافــة الــطــلــبــة الــراغــبــيــن بــااللــتــحــاق 
الــــدراســــي األول  لــلــفــصــل  بــالــجــامــعــة 
في مجمع  الجامعة  زيــارة جناح  إلــى 
ســيــتــي ســنــتــر لــمــعــرفــة الــتــخــصــصــات 
الجامعة  تطرحها  الــتــي  األكــاديــمــيــة 
لكل  المستقبلية  الــعــمــل  ومـــجـــاالت 
ــلع  ــ ــى االطـ ــ تـــخـــصـــص، بـــاإلضـــافـــة إلـ
على اإلجراءات المطلوبة للتسجيل، 
تـــقـــدم  ــعــــة  ــامــ الــــجــ أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــرًة 
التسهيلت  مــن  مــجــمــوعــة  لطلبتها 
الدراسية  الــرســوم  على  والخصومات 
الطلبة  تــســاعــد  أن  شــأنــهــا  مـــن  الــتــي 
فــــي اســـتـــكـــمـــال تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي 
بالمتفوقين،  الخاصة  كالخصومات 
وخـــصـــومـــات لــلــريــاضــيــيــن تــصــل إلــى 
بالجامعة،  الدارسين  واإلخــوة   ،%50
وصـــنـــدوق دعـــم الــطــالــب الــــذي يقدم 
ــة لــلــطــلــبــة الــمــتــفــوقــيــن  ــيـ مــنــحــًا دراسـ
ــة  ــافـ ــاإلضـ ــثـــريـــن، بـ ــتـــعـ ــة الـــمـ ــبـ ــلـ ــطـ والـ
تــوفــرهــا الجامعة  الــتــي  الــمــرونــة  إلــى 
على  الــدراســيــة  الــرســوم  دفـــع  بعملية 
الفصل  أقــســاط ميسرة خــلل  ثــلثــة 

الدراسي الواحد.

ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��ل��ت��ق��ي ال��ط��ل��ب��ة ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب���ال���درا����س���ة في 
�سنتر ���س��ي��ت��ي  م��ج��م��ع  ف���ي  ت��روي��ج��ي  اأم���وره���م ع��ب��ر ج��ن��اح  واأول����ي����اء  ال��ج��ام��ع��ة 

} رقية محسن.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــمـــــهـــــنـــــدس 
ــد الـــــــــــدرازي رئـــيـــس  ــمــ ــي أحــ ــلـ عـ
الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنــســان جــيــروم كــوشــارد سفير 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة، وبـــاوال 
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــرة جـ ــيــ ــفــ ــادي ســ ــ ــ ــمـ ــ ــ ايـ
إيـــطـــالـــيـــا، الـــمـــعـــتـــمـــديـــن لـــدى 
بمقر  وذلـــك  الــبــحــريــن،  مملكة 

المؤسسة بضاحية السيف.
ــب  ــ ــاء رحــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وخــــــــــــــلل الـ

الــــــدرازي بــالــســفــيــريــن، وتــنــاول 
مــعــهــمــا عـــــددا مـــن الــمــواضــيــع 
الحقوقي  بالوضع  العلقة  ذات 
بشكل عام، والدور الذي تضطلع 
مع  التعاطي  فــي  المؤسسة  بــه 
ــان فــي  ــ ــســ ــ أوضـــــــــاع حــــقــــوق اإلنــ
تعزيز  إلـــى  متطلعا  الــمــمــلــكــة، 
ــارتـــي  ســـبـــل الــــتــــعــــاون مـــــع ســـفـ
ــا وإيـــطـــالـــيـــا مــــن خـــلل  ــرنـــسـ فـ
تــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب في 

والقانوني  الحقوقي  المجالين 
إلى  الرامية  الجهود  يدعم  بما 

تحقيق األهداف المشتركة.
سفيرا  ثمن  جانبهما،  مــن 
الفعال  الـــدور  وإيطاليا  فرنسا 
لــلــمــؤســســة فـــي حــمــايــة حــقــوق 
اإلنــــســــان، ومــســاعــيــهــا لــتــعــزيــز 
مملكة  فــي  الحقوقية  الثقافة 
للمملكة  متمنيين  الــبــحــريــن، 

وشعبها دوام التقدم.

لحقوق  »ال��وط��ن��ي��ة  ب��ي��ن  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  ب��ح��ث 
الإن���������س����ان« و����س���ف���ارت���ي ف��رن�����س��ا واإي��ط��ال��ي��ا

األوقـــــــاف  إدارة  نـــظـــمـــت 
الشيخ  رعــايــة  تــحــت  السنية 
الـــدكـــتـــور راشــــــد بــــن مــحــمــد 
رئيس  الهاجري،  فطيس  بن 
مــجــلــس األوقــــــــاف الــســنــيــة، 
حملة للتبرع بالدم بالشراكة 
حمد  الــمــلــك  مستشفى  مــع 
الجامعي تحت عنوان »قطرة 

دمك نبضة لغيرك«.
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وأكـــــــــــد رئــ
األوقــــــــــــاف الـــســـنـــيـــة حــــرص 
حملت  تنظيم  على  اإلدارة 
دورها  لتعزيز  سنويًا،  التبرع 
تجاه المجتمع بما يتماشى 
المجتمعية  المسؤولية  مــع 
العون  يــد  مــد  فــي  المتمثلة 
ــلــــمــــرضــــى  ــدة لــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
مملكة  فـــي  والــمــســتــشــفــيــات 

البحرين.
كــمــا أكــــد الــــــدور الــكــبــيــر 
الــــــــــذي يــــبــــذلــــه مــســتــشــفــى 
الملك حمد الجامعي ووزارة 
المجتمع  لــتــوعــيــة  الــصــحــة 
الــــبــــحــــريــــنــــي وحــــــثــــــه عـــلـــى 
ــالـــدم، والــمــســاهــمــة  الــتــبــرع بـ
عــلــى تنظيم  الــتــشــجــيــع  فـــي 
فـــي جميع  واســـعـــة  حـــمـــلت 
مـــنـــاطـــق مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
من  عــدد ممكن  أكــبــر  لجمع 

المتبرعين بالدم، بما ُيسهم 
الدم  توفير  بصورة جلية في 

للمحتاجين والمرضى.
الــــهــــاجــــري  د.  وتــــــقــــــدم 
بـــالـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل لــجــمــيــع 
من  والمتبرعين  المشاركين 
وأصـــحـــاب  اإلدارة  مــنــتــســبــي 
ــبـــاء  ــة مـــــن الـــخـــطـ ــلـ ــيـ ــفـــضـ الـ
وللطاقم  والمؤذنين  واألئمة 
ــن مـــوظـــفـــي بــنــك  الـــطـــبـــي مــ
الدم بمستشفى الملك حمد 
لمساهمته  الجامعي  الطبي 
ــاح هـــذه  ــ ــجـ ــ ــي إنـ ــ الـــفـــاعـــلـــة فـ

الحملة االنسانية.
ــرع  ــبــ ــتــ ــة الــ ــلــ ــمــ وتـــــعـــــد حــ

المبادرات  مــن  واحـــدة  بــالــدم 
إدارة  تنظمها  الــتــي  الــخــيــّرة 
إلى  األوقــاف السنية وتهدف 
المجتمعي  التواصل  تنمية 
والمساهمة إنسانيًا في إنقاذ 
في  هم  ممن  المرضى  حياة 
أمس الحاجة إلى الدم، حيث 
إن التبرع بالدم مبادرة دينية 
ــة تــعــكــس  ــيـ ــنـ وإنـــســـانـــيـــة ووطـ
مــفــهــوم الــتــكــاتــف والــتــكــامــل 
بــيــن أفــــراد الــمــجــتــمــع ونشر 
الوعي بقيمة التبرع الطوعي 
التضامن  تــعــزيــز  فــي  بــالــدم 
ــمــــاســــك  ــتــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي والــ

االجتماعي.

اإدارة الأوق�اف ال�س�نية تنظ�م حمل�ة تب�رع بال�دم
لغي��رك( نب�س��ة  دم��ك  )قط��رة  عن��وان  تح��ت 

كشف حسن بوهزاع رئيس االتحاد العربي للتطوع 
جائزة  أن  الطيبة  الكلمة  جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس 
عــيــســى بـــن عــلــي لــلــعــمــل الــتــطــوعــي هـــذا الـــعـــام ستكرم 
لها  كانت  التي  األمامية  الصفوف  في  العربية  الــكــوادر 
إسهامات بارزة في التخفيف من تداعيات وآثار جائحة 
كورونا )كوفيد-19( على مستوى الوطن العربي، وأوضح 
في بيان له أن اختيار هذه الكوادر يتم وفق آلية ومعايير 
وذلك  للتطوع،  العربي  االتحاد  بالتعاون مع  موضوعية 
لترشيح أبرز الشخصيات الذين قدموا أروع المالحم في 
وتحمل  العالي  الوطني  والحس  واإلخــالص  التضحية 
ــادي، خــالل  ــ ــردود مـ ــ األعـــبـــاء مـــن دون الــنــظــر إلـــى أي مـ

الجائحة.
تسلمت  المختصة  التقييم  لجنة  أن  بوهزاع  وأكــد 
العربي  االتحاد  أعضاء  من  للجائزة  المرشحين  قائمة 
بينهم  المفاضلة  وسيتم  الــعــربــيــة،  ــدول  الـ فــي  للتطوع 
أبــرز  الخــتــيــار  اللجنة،  قبل  مــن  مــحــددة  لمعايير  وفــقــًا 
الشخصيات وتسليط الضوء على هذه الكوادر المعطاءة 
قبل  مــن  تحتذى  أن  يجب  مضيئة  كــنــمــاذج  وتقديمهم 

الشباب.
وقــــال بـــوهـــزاع: »إن الــجــائــزة تــحــرص فـــي كـــل عــام 
أو  ــراد  االفــ ســـواء  المكرمين  اخــتــيــار  دوائـــر  توسيع  على 
العمل  ثقافة  وترسيخ  نشر  فــي  يسهم  بما  المؤسسات 
ومختلف  المتطوعين  وتحفيز  المجتمع  في  التطوعي 
الـــجـــهـــات عــلــى مـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــم فـــي مـــجـــال الــعــمــل 

أهدافهم  لتحقيق  وإصــرار  بعزيمة  واالنساني  التطوعي 
االنسانية النبيلة«.

وتــابــع قــائــاًل: »إلـــى جــانــب تــكــريــم الـــكـــوادر العربية 
أصحاب  تكريم  سيتم  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  الماثلة 
التطوعية  والــجــمــعــيــات  الـــرائـــدة  التطوعية  الــمــشــاريــع 
بفئتيها  مؤسسي  تطوعي  أداء  أفــضــل  بــجــائــزة  الــفــائــزة 
والتي تقام ضمن فعاليات جائزة سمو الشيخ عيسى بن 

علي آل خليفة للعمل التطوعي«. 
الــشــيــخ عيسى  أن تشجيع ســمــو  إلـــى  بــوهــزاع  ونـــوه 
للمتطوعين  ومساندته  خليفة  آل  خليفة  بــن  علي  بــن 
إيجابية  آثــار  لها  التي  المتميزة  التطوعية  ومبادراتهم 
على  لسموه  الكبير  الــحــرص  يــؤكــدان  المجتمع،  على 
توجيه طاقات هذه الكوادر المعطاءة سواء على مستوى 
مملكة البحرين أو العالم العربي، وذلك لمساندة الجهود 
الحكومية وتعزيز الدور التكاملي مع الجهات الرسمية، 
من جانب، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين 
الفئات  إلــى  المختلفة  خبراتهم  ونقل  آخــر،  جانب  من 
اإلبداعية، الفتًا  المستهدفة واالستفادة من مشاريعهم 
إلى أن الجائزة منذ انطالقتها في عام 2011م، أسهمت 
وتعزيز  البحرين  لمملكة  المرموقة  المكانة  إبـــراز  فــي 
في  المؤثرة  الشخصيات  مع  عالقتها  وتطوير  ريادتها، 
مختلف المجاالت االعالمية والتطوعية واألهلية على 
المستوى العربي، وكذلك التعريف بريادة ورقي النظام 

المدني الذي تتمتع به مملكة البحرين.

تــحــت رعـــايـــة الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة بــنــت الــســيــد جـــواد 
حسن وزيرة الصحة، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة 
الصحة، فعالية حملة »احِم قلبك« للكشف المبكر عن 
الدكتور وليد  السارية، بحضور  المزمنة غير  األمراض 
الهاجري  مريم  والدكتورة  الصحة،  وزارة  وكيل  المانع 
تكافؤ  لجنة  ورئيسة  العامة  للصحة  المساعد  الوكيل 
والموظفين  المسؤولين  وكبار  الصحة،  بــوزارة  الفرص 

بالوزارة.
وخالل تدشين الحملة، أشادت وزيرة الصحة بجهود 
كافة القائمين على حملة »احِم قلبك« لقاء ما يبذلونه 
إجراء  ومتميزة في مجال  داعمة  من جهود مجتمعية 
الــفــحــوصــات الــوقــائــيــة والــكــشــف المبكر عــن األمـــراض 
المزمنة غير السارية، وتقديم االستشارات الطبية من 
جانب األطباء والمختصين بهدف رفع مستوى الوعي 

الصحي بين المجتمع.
وأكـــدت أنــه فــي ظــل االهــتــمــام الـــذي توليه حكومة 
مملكة البحرين لصحة جميع افراد المجتمع؛ تسعى 
الوزارة من خالل تشجيع ودعم هذه الحمالت التوعوية 
ــــراض  الــصــحــيــة إلــــى الـــحـــد مـــن مــخــاطــر انــتــشــار األمـ
المزمنة وتعزيز دور األفراد في تحسين أنماط الحياة 
الصحية والكشف المبكر عن عوامل االختطار لالرتقاء 

األمــثــل بــالــخــدمــات الــصــحــيــة وتــعــزيــز مــســتــوى الــوعــي 
الصحي المجتمعي.

الوكيل  الهاجري  الدكتورة مريم  من جانبها، أكدت 
الفرص،  تكافؤ  لجنة  رئيس  العامة  للصحة  المساعد 
جهود ودعم المجلس األعلى للمرأة في تحقيق العديد 
تقوم  التي  البحرينية  للمرأة  الوطنية  المكتسبات  من 
ما  عبر  لمجتمعها  خــدمــًة  الفاعلة  وشراكتها  بــدورهــا 
تقدمه من عطاءات مثمرة وجهود وطنية مشّرفة ضمن 

المسيرة التنموية الشاملة في مختلف المجاالت.
مـــثـــل هـــذه  أن  الــــهــــاجــــري  ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ وأوضـــــحـــــت 
التوجيه  إلـــى  تــهــدف  التثقيفية  الصحية  الــفــعــالــيــات 
ما  كل  في  واإلرشــاد  التوعية  رسالة  وإيصال  الصحيح، 
يتعلق بأنماط الحياة الصحية لضمان صحة وسالمة 
»احِم  أن حملة  إلى  البحرين، الفتًة  المجتمع بمملكة 
وزارة  في  المعنية  الجهات  جميع  فيها  ُتــشــارك  قلبك« 
الصحة، وبالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية، 

بما ُيسهم في تحقيق األهداف المنشودة من الحملة.
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة كــوثــر الــعــيــد رئيس 
حملة »احِم قلبك« عن شكرها وتقديرها لوزيرة الصحة 
إقامة  على  الــدائــم  وتشجيعها  للحملة،  رعايتها  على 
الفعاليات الصحية الهادفة، كما تقدمت بجزيل الشكر 

والــتــقــديــر إلـــى رئــيــس وأعـــضـــاء لجنة تــكــافــؤ الــفــرص، 
توقف  بعد  مرة  ُتقام ألول  الحملة  هذه  أن  إلى  مشيرًة 
العالمي لجائحة فيروس  االنتشار  دام سنتين في ظل 

كورونا )كوفيد – 19(.
»احـــــِم قلبك«  أن حــمــلــة  الــعــيــد  الـــدكـــتـــورة  ــادت  ــ وأفــ
في  متمثلة  األهـــداف،  مــن  العديد  تحقيق  إلــى  تهدف 
المؤدية لإلصابة  الخطورة  المبكر عن عوامل  الكشف 
باألمراض غير السارية مثل التدخين والخمول البدني 
العاملين  الوعي لدى  ُتنمي  والغذاء غير الصحي، كما 
بضرورة تعزيز التغذية السليمة، وكذلك النشاط البدني 
العمل  وتــحــســيــن بيئة  الــتــدخــيــن  عـــادة  واالمــتــنــاع عــن 
وتحقيق  أهدافها  إلــى  الوصول  من  العاملين  لتمكين 
مردود إيجابي على المؤسسات واألفراد والمجتمع، بما 
وتقليل  وانتاجيتهم  الموظفين  كفاءة  زيــادة  في  ُيسهم 

اإلصابات في أماكن العمل وتحسين الروح المعنوية.
وفي ختام الحملة، قامت الدكتورة مريم الهاجري 
تكافؤ  لجنة  رئــيــس  العامة  للصحة  المساعد  الوكيل 
الفرص بتكريم جميع القائمين وعدد من المتطوعين 
وذلك  شكر،  شــهــادات  ومنحهم  قلبك«  »احــِم  في حملة 
الفحوصات  وإجــــراء  التنظيم  فــي  لــجــهــودهــم  تــقــديــًرا 

الالزمة والتوعية والتثقيف.
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} جانب من مناق�سة ر�سالة الدكتوراه.

بال�شمالية بالت�شول  لقيامهم  �أ�شخا�ص   3 �ضبط 
على  الحفاظ  إطــار  وفــي  للقانون  تطبيقًا 
النظام العام، قامت مديرية شرطة المحافظة 
مــن جنسيات  أشــخــاص   3 بــضــبــط  الــشــمــالــيــة، 
بمناطق  تــســول  وقــائــع  ارتكابهم  إثــر  مختلفة، 

مختلفة بالمحافظة.
وأوضحت المديرية أنها اتخذت اإلجراءات 
الثالثة،  األشــخــاص  حيال  الــالزمــة،  القانونية 

ــتـــصـــدي لـــكـــافـــة األعـــمـــال  ــة الـ ــلـ ــواصـ ــدة مـ ــؤكــ مــ
الــمــخــالــفــة لــلــقــانــون، ومــنــهــا حــــاالت الــتــســول، 
مــهــيــبــة بــكــافــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، عــدم 
عنها  واإلبــالغ  الحاالت  مثل هذه  مع  التجاوب 
ــورا لــيــتــســنــى اتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة،  ــ فـ
هذه  مكافحة  في  المجتمعية  الجهود  وتعزيز 

الظواهر السلبية.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
أكــــــدت دراســـــــة بــحــثــيــة أن 
ــارئ الــبــحــريــنــي  ــ ــقـ ــ ــام الـ ــمـ ــتـ اهـ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــة االلــ ــافــ ــحــ ــالــــصــ بــ
قـــد تـــزايـــد بــشــكــل واضـــــح في 
الــــســــنــــوات األربــــــــع األخــــيــــرة، 
إيجابيات  أهــم  أن  إلــى  مشيرة 
الـــصـــحـــافـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــي 
البحرين أنها ساهمت في نشر 
المواطن  لــدى  األمني  الوعي 
ــا ســـاهـــمـــت  ــمــ ــي، كــ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
فـــي نــشــر ثــقــافــة الــمــســؤولــيــة 
ــدى الـــمـــواطـــن الــبــحــريــنــي،  ــ لـ
وساعدت على تعبئة المجتمع 
الـــبـــحـــريـــنـــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

التصدي لإلرهابيين. 

عـــبـــدالـــغـــنـــى  د.  وأشـــــــــــــار 
العمري،  قحطان  عبدالعزيز 
ــال عــنــهــا درجــــة  ــ فــــي دراســـــــة نـ
الــدكــتــوراه بــامــتــيــاز، مــن كلية 
شمس  عــيــن  بــجــامــعــة  اآلداب 
ــنـــوان  ــلـــت عـ الـــمـــصـــريـــة، وحـــمـ
»اتجاهات الجمهور البحريني 
نــحــو قــضــايــا األمـــن الــداخــلــي 
)دراســــــة تــحــلــيــلــيــة مــيــدانــيــة«، 
الـــى أن مــوقــع جــريــدة »أخــبــار 
أهم  من  االلكتروني  الخليج« 
القراء  يتابعها  التي  المواقع 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، إضــــافــــة إلـــى 
الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة لــأيــام 

والوطن والبالد.
وقال الدكتور العمري، وهو 
مدير باإلدارة العامة لمنسقية 

الــصــحــف  إن  الـــمـــحـــافـــظـــات، 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
الـــخـــمـــس تـــعـــمـــل عـــلـــى كــشــف 
تمس  الــتــي  األمــنــيــة  القضايا 
ــــن الـــداخـــلـــي الــبــحــريــنــي،  األمـ
وقــد نجحت في كشف قضايا 
تتعلق باالتجار بالبشر للرأي 
ــذلـــك  ــي، كـ ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ ــام الــ ــ ــعــ ــ الــ
اإللكترونية  الصحف  عالجت 
قضايا  مــن  ــددًا  عــ البحرينية 
اإللــكــتــرونــيــة بشكل  الــجــرائــم 
مـــــــوضـــــــوعـــــــي، كـــــمـــــا حـــقـــقـــت 
ــة  ــ ــيــ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ الــــــصــــــحــــــف اإللــ
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ســـبـــقـــا صــحــفــيــا 
التنظيمات  قضايا  كشف  فــي 

اإلرهابية.
ــالـــة  تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــرسـ

االســــــــــــــــــبــــــــــــــــــوع الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي 
بــحــضــوراألســتــاذة خــلــود راشــد 
ــار الـــثـــقـــافـــي  ــتـــشـ مـــطـــر الـــمـــسـ
ــارة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــفــ ــســ بــ
بـــالـــقـــاهـــرة، وقـــــد تـــمـــت تــحــت 
ــتـــورة  ــاذة الـــدكـ ــ ــتـ ــ اشـــــــراف األسـ
دينا فاروق أبو زيد رئيس قسم 
بكلية  واإلعالم  االتصال  علوم 
شمس،  عــيــن  بجامعة  اآلداب 
عمر  أحمد  شـيرين  والدكتورة 
أســـتـــاذ مــســاعــد بــقــســم عــلــوم 
بــآداب عين  االتصال واإلعــالم 

شمس.
العمري:  الــدكــتــور  ويــقــول 
ــتــــي  ــام دراســ ــتــ ــبـــت فــــي خــ ــالـ طـ
بــــضــــرورة الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
ــة  ــة إعــــالمــــيــــة واضــــحــ ــاســ ــيــ ســ

ــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة  ــافــ ــحــ ــصــ ــلــ لــ
البحرينية يشترك في وضعها 
كاإلعالميين  مختلفة  جهات 
ــى اإلعـــــــالم  ــلــ ــن عــ ــيــ ــمــ ــائــ ــقــ والــ
ــنــــي بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن،  األمــ
تدريبية  دورات  عــمــل  وأخـــيـــرا 
في  للعاملين  ُمستمر  بشكل 
اإللكترونية  الصحافة  مجال 
المهنية  درجـــة  إلـــى  لــلــوصــول 
الــطــبــعــات  وتــحــريــر  إدارة  فـــي 
ــة، وكــــذلــــك عــمــل  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
ــرات تــحــث  ــمــ ــؤتــ مـــنـــتـــديـــات ومــ
الــصــحــافــة اإللــكــتــرونــيــة على 
ــي الــــــحــــــذر فــــــي الـــنـــشـــر  ــ ــوخـ ــ تـ
مــــــن مــــــصــــــادر غــــيــــر مــــوثــــوق 
فــيــمــا يتعلق  بــهــا، وخــصــوصــا 

بالجانب األمني.

در�����ش���ة دك����ت����ور�ه: �ل�����ش��ح��اف��ة �لإل��ك��ت��رون��ي��ة ح�����ش��دت �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن 
ل���م���و�ج���ه���ة �لإره�����������اب.. و»�أخ�����ب�����ار �ل���خ���ل���ي���ج« �لأك����ث����ر م��ت��اب��ع��ة

�ل�������ش���ح���ة ت���ن���ظ���م ف���ع���ال���ي���ة »�ح����������ِم ق���ل���ب���ك«

ت�����ش��ل��م ق��ائ��م��ة �ل��م��ر���ش��ح��ي��ن ل��ج��ائ��زة
ع��ي�����ش��ى ب���ن ع��ل��ي ل��ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي

التقى الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي وزير شؤون اإلعالم سمير عبداهلل 
ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور خالد محمد نجيبي النائب 
األول لرئيس الغرفة، ومحمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني للرئيس، وذلك 

في إطار التواصل المستمر لبحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
ــؤون اإلعــــالم خـــالل الــلــقــاء بــمــبــادرات غــرفــة تــجــارة وصناعة  ــر شـ ــاد وزيـ وأشــ
البحرين الرامية إلى تعزيز وتطوير آليات تواصلها مع مجتمع األعمال، وإيجاد 
إلى  البحريني  التاجر  صــوت  إيصال  في  ويسهم  المعلومة  يقدم  إعالمي  منبر 
إلى  الــرامــيــة  الجهود  الــحــرص على مواصلة  الــقــرار االقــتــصــادي، مــؤكــًدا  صــانــع 
النهوض بهذا القطاع الحيوي عبر تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة بما يسهم 
في االرتقاء بالمنظومة اإلعالمية االقتصادية.  من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين الدور الذي يضطلع به اإلعالم الوطني كشريك وداعم لمسيرة 
التنمية االقتصادية في مملكة البحرين، مشيًرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه 
وزارة شؤون اإلعالم في العمل على تسخير كل اإلمكانيات المتاحة إلبراز جهود 
القطاع الخاص في مملكة البحرين كشريك رئيسي وفعال في مسارات التنمية، 

بما يدفعها إلى مواصلة العمل التنموي الشامل.

وزي�������ر �لإع���������ام ي�����ش��ي��د ب���ج���ه���ود غ����رف����ة �ل���ب���ح���ري���ن ف��ي
�إي����ج����اد م��ن��ب��ر �إع����ام����ي ي�����ش��ه��م ف���ي �إي�������ش���ال ����ش���وت �ل��ت��اج��ر

} وزير الإعالم خالل لقاء �سمير نا�س.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16225/pdf/1-Supplime/16225.pdf?fixed5087
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/pdf.php?i=16225
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1306514
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امللك املعظم يهنئ رئي�س جمهورية 

االأورغواي ال�سرقية بذكرى اال�ستقالل

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

تهنئة  برقية  اهلل ورعاه،  املعظم، حفظه  البالد  ملك  خليفة 

جمهورية  رئي�س  بو  كاليي  ال  الربتو  لوي�س  الرئي�س  اإىل 

ذكرى  مبنا�سبة  وذلك  ال�سديقة،  ال�سرقية  االورغواي 

ا�ستقالل بالده.

تهانيه ومتنياته  اأطيب  عن  الربقية  اأعرب جاللته يف 

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

االأوروغواي ال�سرقية ال�سديق باملزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة امللك

يف قرار لويل العهد رئي�س الوزراء 

اإن�ساء وت�سكيل جلنة ا�ستثمار االأرا�سي احلكومية

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �سلمان بن حمد 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، قرار رقم )44( 

ل�سنة 2022 باإن�ساء وت�سكيل جلنة ا�ستثمار 

االأرا�سي احلكومية، جاء فيه:

املادة االأوىل:

ا�ستثمار  )جلنة  ت�سمى  جلنة  ُتن�ساأ  اأ- 

عن  ممّثلني  وع�سوية  احلكومية(،  االأرا�سي 

القرار  هذا  اإليها يف  وي�سار  التالية،  اجلهات 

بكلمة )اللجنة(:

مبكتب  للم�ساريع  امل�ساعد  الوكيل   .1

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�ًسا

2. مدير اإدارة �سوؤون االأمالك احلكومية 

نائًبا  الوطني  واالقت�ساد  املالية  بوزارة 

للرئي�س

رئي�س  مبكتب  امل�ساريع  اإدارة  مدير   .3

جمل�س الوزراء ع�سًوا

يف  وال�سالمة  احلماية  اإدارة  مدير   .4

االإدارة العامة للدفاع املدين ممثاًل عن وزارة 

الداخلية ع�سًوا

املالية  بوزارة  امل�ساريع  اإدارة  مدير   .5

واالقت�ساد الوطني ع�سًوا

االإيرادات العامة  اإدارة �سيا�سة  6. مدير 

بوزارة املالية واالقت�ساد الوطني ع�سًوا

للم�سرتيات  املركزية  االإدارة  مدير   .7

احلكومية بوزارة املالية واالقت�ساد الوطني 

ع�سًوا

�سوؤون  بوزارة  امل�ساريع  اإدارة  مدير   .8

البلديات والزراعة ع�سًوا

اإدارة تخطيط وت�سميم الطرق  9. مدير 

بوزارة االأ�سغال ع�سًوا

جمل�س  �سوؤون  وزارة  عن  ممثل   .10

الوزراء، ي�سميه وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 

ع�سًوا

11. مدير اإدارة التطوير العمراين بهيئة 

التخطيط والتطوير العمراين ع�سًوا

الفر�س  الإدارة  التنفيذي  املدير   .12

التنمية  مبجل�س  امل�سرتكة  اال�ستثمارية 

االقت�سادية ع�سًوا

احلكومية  العقارات  اإدارة  مدير   .13

ب�سركة البحرين لال�ستثمار العقاري )اإدامة( 

ع�سًوا

ب - يجوز للجنة وبح�سب احلاجة دعوة 

وذلك  اجتماعاتها  حل�سور  منا�سًبا  تراه  من 

بعد موافقة الرئي�س، دون اأن يكون له �سوت 

معدود.

املادة الثانية:

والقرارات  بالقوانني  االإخالل  عدم  مع 

تخت�س  ال�سلة،  ذات  اجلهات  واخت�سا�س 

االأرا�سي  ا�ستثمار  اآلية  مبتابعة  اللجنة 

الفنية واملالية  النواحي  احلكومية، ودرا�سة 

والبيئية لطلبات اجلهات املت�سرفة با�ستثمار 

املن�سة  على  وعر�سها  احلكومية،  االأرا�سي 

مع  بالتزامن  لذلك  املخ�س�سة  االإلكرتونية 

طرحها لال�ستثمار طبقا للقوانني واللوائح.

املادة الثالثة:

اخت�سا�ساتها  مبا�سرة  �سبيل  للجنة يف 

اإليها يف املادة الثانية من هذا القرار،  امل�سار 

ممار�سة املهام االآتية:

احلكومية  اجلهات  مع  التن�سيق   .1

املت�سرفة حل�سر االأرا�سي احلكومية القابلة 

البيانات  جميع  على  واحل�سول  لال�ستثمار 

اخلا�سة بهذه االأرا�سي.

2. التاأكد من ح�سول اجلهات احلكومية 

الالزمة  املوافقات  جميع  على  املت�سرفة 

ال�ستثمار االأرا�سي احلكومية.

3. و�سع ا�سرتاتيجية ال�ستثمار االأرا�سي 

احلكومية.

االأرا�سي  اعتماد جدول زمني لطرح   .4

احلكومية لال�ستثمار يف مزايدات بالتن�سيق 

مع اجلهات احلكومية املت�سرفة.

5. االإ�سراف على حتديث من�سة ا�ستثمار 

االأرا�سي احلكومية.

مع  التن�سيق  عملية  على  االإ�سراف   .6

اجلهة املت�سرفة.

االأرا�سي  طرح  عملية  متابعة   .7

احلكومية لال�ستثمار يف مزايدات عرب جمل�س 

املناق�سات واملزايدات بالتن�سيق مع اجلهات 

مراجعة  وعملية  املت�سرفة،  احلكومية 

العطاءات امل�ستلمة وتقييمها.

حول  الدورية  التقارير  اإعداد   .8

م�ستجدات ا�ستثمار االأرا�سي احلكومية.

املادة الرابعة:

تقوم اجلهات احلكومية املت�سرفة بتزويد 

اللجنة بالتقارير االآتية:

طرح  فرتة  خالل  دورية  تقارير   .1

املزايدات ال�ستثمار االأرا�سي احلكومية، ت�سم 

التفا�سيل التي متكن اللجنة من اإمتام مهامها.

و�سعية  عن  �سنوية  ربع  تقارير   .2

لال�ستثمار  املطروحة  احلكومية  العقارات 

واأية م�ستجدات ب�ساأنها.

املادة اخلام�سة:

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناًء على دعوة 

من رئي�سها، وال يكون انعقادها �سحيًحا اإال 

اأن يكون من  اأع�سائها على  اأغلبية  بح�سور 

بينهم الرئي�س اأو نائبه.

وتو�سياتها  قراراتها  اللجنة  وت�سدر 

احلا�سرين،  اأ�سوات  باأغلبية  وتقاريرها 

ويف حال الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه 

رئي�س االجتماع.

املادة ال�ساد�سة:

رئي�سها  من  بقرار  اللجنة  تعني 

والتح�سري  االإعداد  يتوىل  الأعمالها  مقرًرا 

الجتماعاتها والتن�سيق بني اأع�سائها، وتنفيذ 

ما تكلفه به اللجنة من اأعمال.

املادة ال�سابعة:

دورية  ب�سفة  تقاريرها  اللجنة  ترفع 

مت�سمًنا  الوطني  واالقت�ساد  املالية  لوزير 

واملعوقات  ومنجزاتها  عملها  ب�سري  بياًنا 

التي واجهتها واملقرتحات املتعلقة با�ستثمار 

االأرا�سي احلكومية.

املادة الثامنة:

تنفيذ  يخ�سه-  فيما  -كل  املعنيني  على 

تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  اأحكام 

�سدوره.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

امللك املعظم وويل العهد رئي�س

 الوزراء يتلقيان �سكر من رئي�س منغوليا

اآل  تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

�سكر  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة 

رئي�س جمهورية  اأوخنا خوريل�سوخ  الرئي�س  من  جوابية 

التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك  ال�سديقة،  منغوليا 

بعث بها جاللته مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني جلمهورية 

منغوليا.

حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

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

خوريل�سوخ  اأوخنا  الرئي�س  من  جوابية  �سكر  برقية 

رئي�س جمهورية منغوليا ال�سديقة، وذلك رًدا على برقية 

التهنئة التي بعث بها �سموه مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 

جلمهورية منغوليا.

ويل العهد رئي�س الوزراء ُي�سدر قراًرا بتعديل 

اأحكام ت�سكيل جمل�س اخلدمة املدنية

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، قرار 

رقم )42( ل�سنة 2022 بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم 

املدنية،  باإعادة ت�سكيل جمل�س اخلدمة  )1( ل�سنة 2018 

جاء فيه:

املادة االأوىل

العمل  )وزير  عبارة  حمّل  العمل(  )وزير  عبارة  حتُل 

القرار  املادة االأوىل من  الواردة يف  والتنمية االجتماعية(، 

اخلدمة  جمل�س  ت�سكيل  باإعادة   2018 ل�سنة   )1( رقم 

املدنية. 

املادة الثانية

يف  وُين�سـر  �سدوره،  تاريخ  من  القرار  بهذا  ُيعمل 

اجلريدة الر�سمية.

وزير اخلارجية م�ستقباًل ال�سفري بوندي..

تدار�س �ُسبل تكثيف التعاون مع اأمريكا

ا�ستقبل عبداللطيف بن را�سد الزياين وزير اخلارجية، 

الواليات  �سفري  بوندي  �ستيفن  اأم�س،  يوم  الوزارة  مبقر 

املتحدة االأمريكية لدى مملكة البحرين.

التاريخية  العالقات  اأوجه  بحث  اللقاء  خالل  جرى 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة 

�ُسبل  وتدار�س  ال�سديقة،  االأمريكية  املتحدة  والواليات 

تكثيف اأوجه التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني البلدين يف 

باالإ�سافة  امل�سرتكة،  امل�سالح  يحقق  املجاالت مبا  خمتلف 

اإىل عدد من املو�سوعات والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

ويل العهد رئي�س الوزراء ُي�سدر قراًرا 

بت�سكيل فريق العمل الوطني ملكافحة االأمرا�س ال�سارية
�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

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

قرار رقم )43( ل�سنة 2022 باإن�ساء وت�سكيل فريق العمل 

الوطني ملكافحة االأمرا�س ال�سارية، جاء فيه:

املادة االأوىل:

ملكافحة  الوطني  العمل  )فريق  ُي�سمى  فريق  ُين�ساأ 

بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليه  وُي�سار  ال�سارية(،  االأمرا�س 

)الفريق(.

املادة الثانية:

ُي�سكل الفريق برئا�سة وزير ال�سحة، وع�سوية ُكل من:

1- وكيل وزارة ال�سحة ع�سًوا.

ال�سحة  بوزارة  العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل   -2

ع�سًوا.

بوزارة  التعليمية  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل   -3

ع�سًوا. والتعليم  الرتبية 

االإعالم  �سوؤون  بوزارة  االأخبار  اإدارة  مدير   -4

ع�سًوا.

�سوؤون  بوزارة  احليوانية  ال�سحة  اإدارة  مدير   -5

والزراعة ع�سًوا. البلديات 

6- مدير اإدارة التفتي�س بوزارة ال�سناعة والتجارة 

ع�سًوا.

االت�سال  مبركز  االإعالمي  املكتب  اإدارة  مدير   -7

ع�سًوا. الوطني 

8- رئي�س اخلدمات الطبية مبراكز الرعاية ال�سحية 

ع�سًوا.  االأولية 

بامل�ست�سفيات  الباطنية  لالأق�سام  االأطباء  رئي�س   -9

ع�سًوا. احلكومية 

10- رئي�س ق�سم تنظيم املوؤ�س�سات ال�سحية بالهيئة 

ال�سحية ع�سًوا. املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية 

اخلدمات  يف  العدوى  مراقبة  وحدة  رئي�س   -11

ع�سًوا. امللكية  الطبية 

حمد  امللك  مب�ست�سفى  االأطباء  رئي�س  نائب   -12

ع�سًوا. اجلامعي 

بامل�ست�سفيات  معدية  اأمرا�س  ا�ست�ساري   -13

لل�سحة ع�سًوا. االأعلى  املجل�س  اخلا�سة يختاره رئي�س 

ال�سوؤون  باإدارة  العالجية  ال�سعبة  رئي�س   -14

الداخلية ع�سًوا. بوزارة  ال�سحية 

15- رئي�س ق�سم مكافحة االأمرا�س بوزارة ال�سحة 

ع�سًوا.

املادة الثالثة:

اأع�ساء الفريق قرار من وزير ال�سحة  ي�سدر بت�سمية 

بعد التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

للرئي�س من  نائًبا  له  اجتماع  اأول  الفريق يف  ويختار 

بني اأع�سائها، يتوىل اخت�سا�سات الرئي�س يف حالة غيابه.

املادة الرابعة:

قابلة  �سنوات  ثالث  الفريق  يف  الع�سوية  مدة  تكون 

للتجديد ملدد اأخرى مماثلة.

من  �سبب  الأيِّ  الفريق  اأع�ساء  من  اأّي  مكان  خال  واإذا 

االأ�سباب يحل حملُّه بذات االأداة َمن ميثل ذات اجلهة، وُيكمل 

الع�سو اجلديد مدة �سلفه. 

املادة اخلام�سة:

يخت�س الفريق باملهام االآتية:

الوطنية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  وحتديث  و�سع   -1

اإىل  ا�ستناًدا  دورية  ب�سورة  ال�سارية  االأمرا�س  ملكافحة 

العاملية  ال�سحة  منظمة  من  ال�سادرة  واالإر�سادات  الدالئل 

على  وعر�سها  ال�سلة  ذات  واالإقليمية  الدولية  واملنظمات 

املجل�س االأعلى لل�سحة.

2- اإعداد اخلطط التنفيذية وو�سع الربامج واالأن�سطة 

امل�سرتكة بني اجلهات ذات العالقة.

اخلا�سة  واالأن�سطة  الربامج  على  االإ�سراف   -3

باالأمرا�س ال�سارية املوجهة ملكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك 

الربامج واالأن�سطة.

4- و�سع �سيا�سات وبروتوكوالت التعامل االأمثل مع 

الت�سخي�س  اأو  الوقاية  �سواء من حيث  ال�سارية  االأمرا�س 

اأو العالج.

باالأمرا�س  املر�سى  ملتابعة  اإر�سادي  دليل  و�سع   -5

الوقاية  وطرق  منهم،  خطورة  االأكرث  والفئات  ال�سارية 

امل�سادة  للعقاقري  االأمثل  واال�ستخدام  االأمرا�س،  هذه  من 

اإىل  ا�ستناًدا  وذلك  االأمرا�س،  لتلك  امل�سببة  للفريو�سات 

واملنظمات  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  االإر�سادية  الدالئل 

الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة.

ال�سارية عاملًيا  االأمرا�س  انت�سار  متابعة تطورات   -6

العاملية  ال�سحة  منظمة  مع  التوا�سل  طريق  عن  واإقليمًيا 

واملنظمات الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة.

والدالئل  والدرا�سات  امل�ستندات  وجتهيز  اإعداد   -7

االإر�سادية واالإح�ساءات ب�سورة دورية.

اخلا�سة  والدرا�سات  البحوث  و�سائل  تدعيم   -8

باالأمرا�س ال�سارية.

املوؤدية  اخلطر  عوامل  حول  ال�سحي  الوعي  رفع   -9

لالإ�سابة باالأمرا�س ال�سارية من خالل و�سع خطة اإعالمية 

الوقاية  وكيفية  انتقالها  وطرق  االأمرا�س  بهذه  للتعريف 

منها.

املادة ال�ساد�سة:

يكون للفريق اأمني �سر يختاره الرئي�س من بني موظفي 

االجتماعات  اأعمال  جداول  اإعداد  يتوىل  ال�سحة،  وزارة 

اخلا�سة  وال�سجالت  امل�ستندات  وحفظ  املحا�سر  وتدوين 

بالفريق، ف�ساًل عن القيام بكل ما يكلفه به الفريق اأو رئي�سه 

من مهام اأخرى يف جمال عمله.

املادة ال�سابعة:

ثالثة  كل  نائبه  اأو  رئي�سه  من  بدعوة  الفريق  يجتمع 

ويحدد يف  لذلك،  احلاجة  دعت  كلما  اأو  االأقل،  على  اأ�سهر 

الدعوة مكان االجتماع وُيرفق بها جدول اأعمال االجتماع.

اأغلبية  بح�سور  اإال  �سحيًحا  االجتماع  يكون  وال 

اأع�سائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

االأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  قراراته  الفريق  وي�سدر 

ح اجلانب الذي منه رئي�س  احلا�سرين، وعند الت�ساوي يرجَّ

االجتماع.

 

املادة الثامنة:

كل  دورية  تقارير  الوزراء  جمل�س  اإىل  الرئي�س  يرفع 

ثالثة اأ�سهر عن اأعمال الفريق و�سري العمل بها.

 

املادة التا�سعة:

اأن ت�ستعني مبن يراه من ذوي اخلربة  للفريق  يجوز 

واالخت�سا�س حل�سور اجتماعاته دون اأن يكون له �سوت 

معدود يف قراراته، ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند 

غيابه اأو قيام مانع لديه.

ويجوز بقرار من الرئي�س ت�سكيل فرق فرعية تخت�س 

باملو�سوعات التي يحددها. 

املادة العا�سرة:

على وزير ال�سحة واجلهات املعنية -كل فيما يخ�سه- 

تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
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وزير الرتبية يكّرم املعلمات الفائزات

يف م�سابقة »قيم الت�سامح وقبول الآخر«

رنا بنت عي�سى: تفعيل جلنة تكافوؤ 

يف جميع موؤ�س�سات التعليم العايل

فتح باب الت�سجيل للتعليم

الثانوي امل�سائي اليوم

الأ�سغال: غلق امل�سار الأي�سر للمرور ب�سارع 

الفاحت املتجه �سمالً ملنطقة خليج البحرين

ا�ستقبل وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي 

املعلمات الفائزات يف م�سابقة »قيم الت�سامح وقبول الآخر« 

التي نظمها مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، مب�ساركة 

عدد من املعلمني واملعلمات من الدول الأع�ساء باملكتب، وهي 

العربية واجلمهورية  لدول اخلليج  التعاون  دول جمل�س 

اليمنية، اإذ فاز من مملكة البحرين كٌل من الأ�ستاذة فاطمة 

�سالح اأحمد معلمة اللغة العربية مبدر�سة املعرفة الثانوية 

للبنات، والأ�ستاذة مرمي حمد القديري معلمة نظام الف�سل 

ح�سن  �سمية  والأ�ستاذة  للبنني،  البتدائية  الدير  مبدر�سة 

البتدائية  عراد  الإ�سالمية مبدر�سة  الرتبية  معلمة  ياقوت 

للبنات.

اإىل الوزير حول  وخالل اللقاء، قدمت املعلمات �سرًحا 

تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  امل�سابقة،  هذه  يف  م�ساركتهن 

اأف�سل  تقدمي  من خالل  الآخر،  وتقبل  الت�سامح  قيم  ون�سر 

الأفكار والتجارب واملمار�سات املتميزة يف هذا املجال، مثل 

وامل�سابقات  والفعاليات  والأن�سطة  الدرا�سية  احل�س�س 

الطلبة  نفو�س  يف  والتعاي�س  املواطنة  لقيم  املعززة 

والطالبات، والتي كانت ت�سهد م�ساركة لفتة وتفاعالً مميًزا 

منهم انعك�س اإيجاًبا على �سلوكياتهم وحت�سيلهم الدرا�سي.

جهود  اإىل  م�سرًيا  الفائزات،  املعلمات  الوزير  هّناأ  وقد 

يف  الإن�سان  وحقوق  املواطنة  مبادئ  ت�سمني  يف  الوزارة 

املراحل  مبختلف  الطالبية  والأن�سطة  الرتبوية  املناهج 

للمواطنة  املعززة  املدار�س  م�سروع  خالل  من  الدرا�سية، 

�سعًيا  مثمرة،  نتائج  له  كانت  الذي  الإن�سان  وحقوق 

الآخر  الراأي  وقبول  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  تعزيز  نحو 

وغريها من قيم حقوق الإن�سان يف نفو�س النا�سئة، م�سرًيا 

املنظمات  من  الإ�سادات  من  العديد  امل�سروع  هذا  تلقي  اإىل 

من  عدد  يف  عر�سه  عند  الإن�سان  بحقوق  املعنية  الدولية 

املحافل الدولية، الأمر الذي يوؤكد جناح امل�سروع يف تعزيز 

التن�سئة الوطنية و�سلوك الإخاء والت�سامح.

عقدت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

للجنة  اخلام�س  الجتماع  العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء 

تكافوؤ الفر�س.

جلنة  تفعيل  اإمكانية  مناق�سة  مت  الجتماع،  وخالل 

والتي  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  جميع  يف  الفر�س  تكافوؤ 

تهدف اإىل تعزيز فر�س اإدماج املراأة يف موؤ�س�سات التعليم 

وا�ستعرا�س  املو�سوعات  من  العديد  طرح  مت  اإذ  العايل، 

ال�سبل والآليات التي من �ساأنها الإ�سهام يف حتقيق التوازن 

بني اجلن�سني.

اإذ اأكدت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

اأن جمل�س التعليم العايل يحر�س على ت�سجيع موؤ�س�سات 

التعليم العايل للم�سي قدًما يف تفعيل اللجان، والتي تهدف 

للدعم الكامل للمراأة وتعزيز دورها.

الت�سجيل  باب  فتح  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 

امل�سائي،  املوازي  الثانوي  التعليم  برامج  يف  اإلكرتونًيا 

للعام الدرا�سي اجلديد 2022/  2023، للطلبة امل�ستجدين 

الأول فقط، من مواليد عام 2001 وما قبل،  يف امل�ستوى 

البالغة اأعمارهم 21 �سنة فاأكرث، خالل هذا العام الدرا�سي، 

وذلك ابتداًء من اليوم اخلمي�س 25 ولغاية 31 اأغ�سط�س 

اجلاري.

املرفقة  ال�ستمارة  ملء  عرب  الت�سجيل  وميكن 

forms.office.  /  /:https( الإلكرتوين  بالرابط 

اإرفاق  �سرورة  مع   ،)QXZiH7wRz0  /r  /com
امل�ستندات املطلوبة اإلكرتونًيا لإمتام عملية الت�سجيل.

العامة  الإدارة  مع  بالتن�سيق  الأ�سغال،  وزارة  اأعلنت 

الفاحت  �سارع  تطوير  اأعمال  اأن  الداخلية،  بوزارة  للمرور 

ت�ستدعي غلق امل�سار الأي�سر للمرور املتجه �سمالً اإىل منطقة 

خليج البحرين، و�سيتم توفري م�سارين للحركة املرورية.

اإن العمل يف املوقع املذكور �سيبداأ من  وقالت الوزارة 

يوم اجلمعة 26 اأغ�سط�س اجلاري وملدة اأ�سبوع، داعية اإىل 

اللتزام بالقواعد املرورية حفاًظا على �سالمة اجلميع.

جلنة تكافوؤ الفر�ص بوزارة ال�سحة تنّظم فعالية حملة »احِم قلبك«.. وزيرة ال�سحة:

 ت�سجيع احلمالت التوعوية للحّد من انت�سار الأمرا�ص املزمنة

احلّد من معدلت اجلرمية وفق نظم حديثة ومتطورة.. احل�سن:

دور حموري ل�سرطة خدمة املجتمع يف حتقيق الأمن ال�سامل

الدكتورة  ال�سحة  وزيرة  رعاية  حتت 

جليلة بنت ال�سيد جواد ح�سن، نظمت جلنة 

تكافوؤ الفر�س بوزارة ال�سحة فعالية حملة 

الأمرا�س  عن  املبكر  للك�سف  قلبك«  »احِم 

بح�سور  وذلك  ال�سارية،  غري  املزمنة 

ال�سحة،  وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور 

امل�ساعد  الوكيل  الهاجري  مرمي  والدكتورة 

تكافوؤ  جلنة  ورئي�سة  العامة  لل�سحة 

امل�سوؤولني  ال�سحة، وكبار  بوزارة  الفر�س 

واملوظفني بالوزارة.

وزيرة  اأ�سادت  احلملة،  تد�سني  وخالل 

على حملة  القائمني  بجهود جميع  ال�سحة 

جهود  من  يبذلونه  ما  لقاء  قلبك«  »احِم 

اإجراء  جمتمعية داعمة ومتميزة يف جمال 

عن  املبكر  والك�سف  الوقائية  الفحو�سات 

وتقدمي  ال�سارية،  غري  املزمنة  الأمرا�س 

الأطباء  جانب  من  الطبية  ال�ست�سارات 

الوعي  م�ستوى  رفع  بهدف  واملخت�سني 

ال�سحي بني املجتمع.

واأكدت اأنه يف ظل الهتمام الذي توليه 

حكومة مملكة البحرين ل�سحة جميع اأفراد 

املجتمع، ت�سعى الوزارة من خالل ت�سجيع 

ال�سحية  التوعوية  احلمالت  هذه  ودعم 

الأمرا�س  انت�سار  خماطر  من  احلد  اإىل 

حت�سني  يف  الأفراد  دور  وتعزيز  املزمنة 

اأمناط احلياة ال�سحية والك�سف املبكر عن 

عوامل الختطار لالرتقاء الأمثل باخلدمات 

ال�سحي  الوعي  م�ستوى  وتعزيز  ال�سحية 

املجتمعي.

مرمي  الدكتورة  اأكدت  جانبها،  من 

العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل  الهاجري 

الفر�س، بجهود ودعم  تكافوؤ  رئي�س جلنة 

العديد  حتقيق  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

البحرينية  للمراأة  الوطنية  املكت�سبات  من 

التي تقوم بدورها و�سراكتها الفاعلة خدمًة 

ملجتمعها، عرب ما تقدمه من عطاءات مثمرة 

امل�سرية  �سمن  م�سّرفة  وطنية  وجهود 

التنموية ال�ساملة يف خمتلف املجالت.

مثل  اأن  الهاجري  الدكتورة  واأو�سحت 

تهدف  التثقيفية  ال�سحية  الفعاليات  هذه 

ر�سالة  واإي�سال  ال�سحيح،  التوجيه  اإىل 

التوعية والإر�ساد يف كل ما يتعلق باأمناط 

و�سالمة  �سحة  ل�سمان  ال�سحية  احلياة 

املجتمع مبملكة البحرين، لفتًة اإىل اأن حملة 

اجلهات  جميع  فيها  ت�سارك  قلبك«  »احِم 

مع  بالتعاون  ال�سحة،  وزارة  يف  املعنية 

مراكز الرعاية ال�سحية الأولية، مبا ُي�سهم 

يف حتقيق الأهداف املن�سودة من احلملة.

كوثر  الدكتورة  اأعربت  جهتها،  من 

العيد رئي�س حملة »احِم قلبك« عن �سكرها 

رعايتها  على  ال�سحة  لوزيرة  وتقديرها 

اإقامة  على  الدائم  وت�سجيعها  للحملة، 

تقدمت  كما  الهادفة،  ال�سحية  الفعاليات 

بجزيل ال�سكر والتقدير اإىل رئي�س واأع�ساء 

هذه  اأن  اإىل  م�سرية  الفر�س،  تكافوؤ  جلنة 

احلملة ُتقام لأول مرة بعد توقف دام �سنتني 

فريو�س  جلائحة  العاملي  النت�سار  ظل  يف 

كورونا.

واأفادت الدكتورة العيد باأن حملة »احِم 

قلبك« تهدف اإىل حتقيق العديد من الأهداف، 

عوامل  عن  املبكر  الك�سف  يف  متمثلة 

بالأمرا�س غري  لالإ�سابة  املوؤدية  اخلطورة 

البدين  واخلمول  التدخني  مثل  ال�سارية 

والغذاء غري ال�سحي، كما تنّمي الوعي لدى 

العاملني ب�سرورة تعزيز التغذية ال�سليمة، 

البدين والمتناع عن عادة  الن�ساط  وكذلك 

لتمكني  العمل  بيئة  وحت�سني  التدخني 

العاملني من الو�سول اإىل اأهدافها وحتقيق 

والأفراد  املوؤ�س�سات  على  اإيجابي  مردود 

واملجتمع.

ا�ستقبل الفريق طارق بن ح�سن احل�سن رئي�س الأمن 

العام، ديفيد وايرك رئي�س وفد املنظمة الدولية ملكافحة 

كارولينا  �سمال  وجامعة   »DARE« والإدمان  العنف 

جيف  الدكتور  يرافقه  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

علي  بح�سور  وذلك  كيلي،  �سمانثا  والدكتور  ميلوري 

اأميني مدير برنامج »مًعا«.

وخالل اللقاء، رّحب رئي�س الأمن العام برئي�س الوفد 

تطوير  يف  املنظمة  بدور  م�سيًدا  له،  املرافقني  والأع�ساء 

لتح�سني  »مًعا«  والإدمان  العنف  مكافحة  برنامج  منهج 

�سلوكيات الطلبة وتطوير مهارات اتخاذ القرار ال�سحيح 

خدمة  و�سرطة  الطلبة  بني  وال�سراكة  العالقة  وتعزيز 

املجتمع، م�سرًيا اإىل دعم وزير الداخلية للربنامج واإميانه 

املجتمع  على  �سيحققه  وما  حققه  الذي  الإيجابي  بالأثر 

ب�سكل عام والطلبة ب�سكل خا�س على املدى البعيد.

وناق�س معهم خالل اللقاء �سبل واآليات العمل الأمني 

املجتمع يف  خدمة  ل�سرطة  املحوري  والدور  ال�ستباقي، 

مملكة البحرين لتحقيق الأمن ال�سامل والروؤية امل�ستقبلية 

اجلرمية  من  الوقاية  نحو  وال�سعي  الداخلية،  لوزارة 

تواكب  وحديثة  متطورة  نظم  وفق  معدلتها  من  واحلد 

دول العامل املتقدم، م�سيًدا بالكفاءة العالية للقائمني على 

برنامج »مًعا« يف تنفيذ الربنامج وفق املعايري الدولية 

الرائدة وما يقدمونه من جهود وخدمات متقنه وخمل�سه 

وعملهم الدوؤوب يف الإ�سهام الكبري يف تطوير الربنامج 

والفريق  الربنامج  مدير  اأميني  علي  وجهود  واآلياته 

من  وال�سباب  الن�سء  حماية  يف  ي�سهم  ما  معه،  العامل 

احلياتية  املهارات  وتعزيز  ال�سلبية،  والظواهر  املخاطر 

لديهم ملواجهة التحديات والتهديدات اخلارجية املختلفة.

من جهته، اأ�ساد رئي�س الوفد ديفيد وايريك مب�ستوى 

الذي  الفكري  والتطرف  ال�سلمي  التعاي�س  مناهج  تطور 

التي  الأولية  البيانات  وفق  »مًعا«  برنامج  فريق  اأعده 

املناهج يف  تطبيق  من  الأوىل  املرحلة  مت ح�سدها خالل 

الإيجابي  التاأثري  بّينت  والتي  البحرين،  مملكة  مدار�س 

يف  وقدراتهم  الطلبة  �سلوكيات  على  للمناهج  الكبري 

للتعامل  القرارات  اأف�سل  وا�ستنباط  املواقف  حتليل 

جاٍر  العمل  اأن  م�سيًفا  ال�سياق،  هذا  يف  التهديدات  مع 

للمرحلة الثانية من تطوير املناهج وتطبيقها مبا يتوافق 

ي�سهم يف  والعاملي مبا  املحلي  امل�ستويني  م�ستجدات  مع 

ا�ستمرارية حتقيق الغايات املرجوة منها.

دور مهم لـ»الأعلى للمراة« يف م�سرية التنمية.. البقايل:

البحرينية عن�سر فاعل يف الأق�سام والدوائر الت�سغيلية بـ»األبا«

ب�سركة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  عقدت 

اأم�س  )األبا(،  �س.م.ب  البحرين  اأملنيوم 

الثالث  الـــدوري  اجتماعها  ــعــاء،  الرب

البقايل  علي  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور 

واأع�ساء اللجنة.

البقايل  رفع  الجتماع،  بداية  ويف 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل املقام  اأ�سمى 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

املعظم، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

�ساحبة  واإىل  ــوزراء،  ال جمل�س  رئي�س 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 

اآل خليفة قرينة ملك البالد املعظم رئي�سة 

الذكرى  مبنا�سبة  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

املجل�س  لتاأ�سي�س  والع�سرين  احلادية 

الذي  املهم  بالدور  م�سيًدا  للمراأة،  الأعلى 

باملراأة  للنهو�س  املجل�س  به  ي�سطلع 

واإبراز  املجالت،  خمتلف  يف  البحرينية 

مكانتها الرائدة حملًيا ودولًيا.

باملكانة  حديثه  خالل  البقايل  ونوه 

الأعلى  املجل�س  يتبواأها  التي  املرموقة 

للمراأة بقيادة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

يبذلها  التي  احلثيثة  واجلهود  البالد، 

ل  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  جمال  يف 

�سيما على �سعيد متكني املراأة البحرينية 

واإدماجها يف اخلطط والربامج التنموية، 

من خالل �سن الأنظمة والقوانني التي تكفل 

حقوقها، وتقدمي الدعم وامل�ساندة لها على 

جميع الأ�سعدة، الجتماعية والقت�سادية 

والعلمية والثقافية.

واأكد البقايل دعم ال�سركة وم�ساندتها 

جلهود متكني املراأة من اأجل اإبراز اإمكاناتها 

وقدراتها كافة داخل وخارج مكان العمل، 

حتى  الدائمة  جدارتها  اأثبتت  التي  وهي 

جناحات  يف  رئي�ًسا  م�سهًما  اأ�سبحت 

واإجنازات ال�سركة. 

وعلى الرغم من كونها �سركة �سناعية، 

وجودها  اأثبتت  األبا  يف  املــراأة  اأن  اإل 

الأق�سام  يف  فاعالً  عن�سًرا  واأ�سبحت 

الطاقة  دائرة  الت�سغيلية، ومنها  والدوائر 

للعمليات  الرئي�س  الع�سب  تعد  -التي 

وامليتالورجيا  واملخترب  الت�سغيلية- 

امل�ساعدة  الدوائر  عن  ف�سالً  والهند�سة، 

العامة  والعالقات  الب�سرية  كاملوارد 

املوؤ�س�سي  والتوا�سل  املالية  وال�سوؤون 

وغريها.

تفخر  ال�سركة  اأن  البقايل  واأ�ساف 

بكون رئي�سة جلنة تكافوؤ الفر�س رو�سة 

املوارد  اأول  مدير  وهي  العرادي،  �سلمان 

العنا�سر  واإحــدى  والتدريب  الب�سرية 

اأبرز  ومن  ال�سركة.  يف  الكفوءة  الن�سائية 

اإجنازات اللجنة تعزيز الدورات التدريبية 

األبا،  يف  الن�سائي  للعن�سر  التخ�س�سية 

برنامج  املتدربات �سمن  ن�سبة  بلغت  كما 

اجلامعات %70  لطلبة  ال�سيفي  التدريب 

من اإجمايل املتدربني لهذا العام.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12192/pdf/INAF_20220825003118895.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975559/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975565/News.html
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وزير اخلارجية البوروندي يزور 

اأكادميية حممد بن مبارك
 

اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزير  �شينجريو  األربت  قام 

اأم�س  ي�م  ب�روندي،  بجمه�رية  الإمنائي  والتعاون 

خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  لأكادميية  بزيارة  الأربعاء، 

الر�شمية  الزيارة  اإطار  يف  وذلك  الدبل�ما�شية،  للدرا�شات 

التي يق�م بها ململكة البحرين.

وكان يف ا�شتقباله لدى و�ش�له عبداللطيف بن را�شد 

وزارة  وكيل  بهزاد  علي  اخلارجية، وحممد  وزير  الزياين 

اخلارجية لل�ش�ؤون القن�شلية والإدارية، وعدد من روؤ�شاء 

القطاعات ومديرو الإدارات ب�زارة اخلارجية.

الإمنائي  والتعاون  اخلارجية  ال�ش�ؤون  وزير  وقام 

بجمه�رية ب�روندي بج�لة يف اأكادميية حممد بن مبارك 

اأق�شامها  اإىل  والتعرف  الدبل�ما�شية،  للدرا�شات  خليفة  اآل 

كافة وما تقّدمه من برامج تدريبية وتاأهيلية. كما اطلع على 

وبراجمها  ون�شاطاتها  الأكادميية  بها  تق�م  التي  اجله�د 

التط�يرية التدريبية.

جم�سري ت�ستعر�ض مبادرات هيئة �سوق العمل مع ال�سفري الأمريكي

العمل  �ش�ق  لتنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

على  البحرين  مملكة  حر�س  جم�شري  عبدالرحمن  ن�ف 

تنفيذ املبادرات التي ت�شهم يف تط�ير بيئة العمل و�شمان 

اإىل  كافة،  العمل  اأطراف  حق�ق  حلفظ  احلماية  ت�فري 

جانب نقل التجربة البحرينية الرائدة يف جمال مكافحة 

الجتار بالأ�شخا�س اإىل دول املنطقة.

الهيئة  مبقر  ا�شتقبالها  خالل  جم�شري،  واأ�شادت   

مملكة  لدى  الأمريكي  ال�شفري  ب�ندي  �شي  ب�شتيفن 

ال�شرتاتيجية  وال�شراكة  املتميزة  بالعالقات  البحرين، 

التي جتمع مملكة البحرين وال�ليات املتحدة الأمريكية 

منذ عق�د.

جه�د  يف  التعاون  اآفاق  تعزيز  الطرفان  وبحث   

وقدرات  املهارات  وتط�ير  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة 

الك�ادر ال�طنية، اإىل جانب بحث حتديث اإجراءات واآليات 

وبروت�ك�لت الت�شدي لهذه اجلرمية.

 وا�شتعر�شت جم�شري خالل الجتماع اأبرز امل�شاريع 

واملبادرات التي تق�م بها هيئة تنظيم �ش�ق العمل لتط�ير 

بيئة العمل، والتي ياأتي يف مقدمتها نظام حماية الأج�ر.

الريادي  بالدور  الأمريكي  ال�شفري  اأ�شاد  جانبه،  من   

العمالة  حماية  البحرين يف جمال  به مملكة  تق�م  الذي 

ومكافحة الجتار بالأ�شخا�س، م�شرًيا اإىل اأن هذه اجله�د 

�شمن  وت�شنيفها  اململكة  �شمعة  على  اإيجاًبا  انعك�شت 

ال�شن�ي  التقرير  بينها  ومن  والأممية،  الدولية  التقارير 

يف  الدول  بت�شنيف  املعني  الأمريكية  اخلارجية  ل�زارة 

فيه  حتافظ  والذي  بالأ�شخا�س،  الجتار  مكافحة  جمال 

اأي   2018 العام  منذ  الأوىل  الفئة  على  البحرين  مملكة 

على مدى 5 �شن�ات متتالية، معرًبا عن اهتمام ال�ليات 

البحرين يف جمال  الأمريكية بت�حيد اجله�د مع مملكة 

مكافحة الجتار بالأ�شخا�س وتط�ير بيئة العمل.

وزير الإعالم ملتقًيا غرفة التجارة:

الرتقاء باملنظومة الإعالمية القت�سادية واإي�سال �سوت التاجر

التقى رمزان بن عبداهلل النعيمي وزير �ش�ؤون الإعالم، 

�شمري عبداهلل نا�س رئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين، 

بح�ش�ر خالد حممد جنيبي النائب الأول لرئي�س الغرفة، 

للرئي�س،  الثاين  النائب  الك�هجي  عبداجلبار  وحممد 

وذلك يف اإطار الت�ا�شل امل�شتمر لبحث امل��ش�عات ذات 

الهتمام امل�شرتك. 

مببادرات  اللقاء  خالل  الإعالم  �ش�ؤون  وزير  واأ�شاد 

تعزيز  اإىل  الرامية  البحرين  و�شناعة  جتارة  غرفة 

وتط�ير اآليات ت�ا�شلها مع جمتمع الأعمال، واإيجاد منرب 

التاجر  �ش�ت  اإي�شال  وي�شهم يف  املعل�مة  يقدم  اإعالمي 

احلر�س  م�ؤكًدا  القت�شادي،  القرار  �شانع  اإىل  البحريني 

القطاع  بهذا  للنه��س  الرامية  اجله�د  م�ا�شلة  على 

احلي�ي عرب تنفيذ امل�شاريع التنم�ية املدرجة مبا ي�شهم 

يف الرتقاء باملنظ�مة الإعالمية القت�شادية. 

من جانبه، اأكد رئي�س غرفة جتارة و�شناعة البحرين 

ك�شريك  ال�طني  الإعالم  به  ي�شطلع  الذي  الدور  على 

البحرين،  مملكة  يف  القت�شادية  التنمية  مل�شرية  وداعم 

�ش�ؤون  وزارة  تلعبه  الذي  املح�ري  الدور  اإىل  م�شرًيا 

الإعالم يف العمل على ت�شخري كل الإمكانات املتاحة لإبراز 

جه�د القطاع اخلا�س يف مملكة البحرين ك�شريك رئي�س 

العمل  مل�ا�شلة  يدفعها  التنمية، مبا  م�شارات  وفعال يف 

التنم�ي ال�شامل.

الأمني العام ملجل�ض املناق�سات 

ي�ستقبل �سفري اليابان

ا�شتقبل جمال عبدالعزيز العل�ي الأمني العام ملجل�س 

اليابان  �شفري  ما�شاي�كي  ميام�ت�  واملزايدات،  املناق�شات 

لدى مملكة البحرين.

بال�شفري  العام  الأمني  رحب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

يف  ال�شفري  يبذلها  التي  الكبرية  باجله�د  م�شيًدا  الياباين، 

واليابان.  البحرين  مملكة  بني  العالقات  م�شت�ى  تط�ير 

وخالل الجتماع، بحث اجلانبان عدًدا من امل��ش�عات ذات 

التعاون  اآفاق  بتط�ير  الكفيلة  وال�شبل  امل�شرتك،  الهتمام 

امل�شرتك بني اجلانبني يف املرحلة املقبلة واحلر�س املتبادل 

على دعمها وتط�يرها يف جميع املجالت.

واأكد على التزام جمل�س املناق�شات واملزايدات بالعمل 

على تعزيز �شفافية وكفاءة ممار�شات امل�شرتيات واملبيعات 

اإىل  ال�شركاء،  جميع  حق�ق  ل�شمان  اململكة  يف  احلك�مية 

املال  �ش�ن  خالل  من  القت�شادية  ال�شتدامة  دعم  جانب 

العام وت�ظيفه بال�شكل الأمثل.

الياباين عن �شكره وتقديره  ال�شفري  اأعرب  من جانبه، 

جله�د واهتمام الأمني العام ملجل�س املناق�شات واملزايدات، 

نح� تعزيز اإ�شهامات ال�شداقة بني مملكة البحرين واليابان، 

متمنًيا ال�شتمرار يف التعاون على كل امل�شت�يات.

»الأعلى للبيئة« يد�ّسن اخلطة الوطنية للملّوثات الكيميائية الع�سوية الثابتة.. بن دينة:

ح�سر امللّوثات يف خمتلف القطاعات وتوفري بيانات التعر�ض الب�سري

افتتح وزير النفط والبيئة املبع�ث اخلا�س ل�ش�ؤون 

املناخ حممد بن مبارك دينة حفل تد�شني اخلطة ال�طنية 

للمل�ثات الكيميائية الع�ش�ية الثابتة )POPs(، بتنظيم 

من املجل�س الأعلى للبيئة، وذلك يف قاعة امل�ؤمترات بفندق 

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  ممّثل  بح�ش�ر  اخلليج، 

�شامي دميا�شي، وعدد  اآ�شيا  ملكتب غرب  الإقليمي  املدير 

القطاعات  وم�ش�ؤولني يف خمتلف  وال�كالء  ال�زراء  من 

احلك�مية واخلا�شة ذات العالقة بامل�اد الكيميائية.

حر�س  والبيئة  النفط  وزير  اأكد  الفتتاح،  وخالل   

اإذ  البيئة،  الإن�شان و�شالمة  البحرين على �شحة  مملكة 

الهدف  هذا  حتقيق  اأجل  من  جه�دها  احلك�مة  كر�شت 

الربامج  العديد من  ال�شامي، وجت�شدت هذه اجله�د يف 

برنامج  يتبناها  التي  التنم�ية  واخلطط  وامل�شاريع 

للمل�ثات  ال�طنية  اخلطة  هذه  جاءت  اإذ  احلك�مة، 

الثابتة، لتتما�شى مع روؤية مملكة  الع�ش�ية  الكيميائية 

التنمية  اأهداف  لتحقيق  الطاحمة  التنم�ية  البحرين 

اأي  من  البيئة  على  احلفاظ  خالل  من  وذلك  امل�شتدامة، 

الإن�شان  على  خطًرا  ت�شكل  قد  وع�ش�ية  كيميائية  م�اد 

والبيئة يف مملكة البحرين.

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  والبيئة  النفط  وزير  واأ�شار 

وقعت على اتفاقية ا�شتكه�مل للمل�ثات الع�ش�ية الثابتة 

منذ العام 2005، و�شادقت على 12 مادة من املل�ثات 

متفق  ع�ش�ية  كيميائية  م�اد  وهي  الثابتة،  الع�ش�ية 

على  خطرًيا  عاملًيا  تهديًدا  ت�شكل  ك�نها  دوليا،  عليها 

�شحة الإن�شان والنظم الإيك�ل�جية.

اأطلق  للبيئة  الأعلى  املجل�س  اأن  دينة  بن  واأو�شح   

يف  الثابتة  الع�ش�ية  املل�ثات  حل�شر  وطنيا  م�شروعا 

خمتلف القطاعات، وت�فري بيانات عالية اجل�دة تعك�س 

التعر�س الب�شري والرتكيز البيئي لهذه امل�اد الكيميائية 

اخلطرة، وحتقق التزامات مملكة البحرين جتاه اتفاقية 

ا�شتكه�مل ب�شاأن املل�ثات الع�ش�ية الثابتة، وذلك بدعم 

من �شندوق البيئة العاملية )GEF( بالتعاون والتن�شيق 

اآ�شيا،  غرب  مكتب   - للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  مع 

وجامعة البحرين وعدد من القطاعات املعنية يف اململكة.

 واأ�شار وزير النفط والبيئة اإىل اأن اخلطة ال�طنية 

برامج  على  ا�شتملت  الع�ش�ية  الكيميائية  للمل�ثات 

تهدف  املعنيني،  والفنيني  املهند�شني  من  لعدد  تدريبية 

الثابتة،  الع�ش�ية  املل�ثات  بطبيعة  امل�شاركني  لتعريف 

دوليني خمت�شني  مع خرباء  بالتعاون  وكيفية ح�شرها 

يف هذا املجال، ورفع ال�عي البيئي جلميع العاملني يف 

ومنع  امل�اد،  تلك  خماطر  جراء  الكيميائية  امل�اد  جمال 

انت�شارها. 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  والبيئة  النفط  وزير  ولفت 

تعمل على اإدراج م�اد كيميائية اإ�شافية مت اعتمادها يف 

اتفاقية ا�شتكه�مل للمل�ثات الع�ش�ية الثابتة على قائمة 

احلظر يف املرحلة املقبلة.

 ومن خالل اجلرد الذي نفذ خالل اخلطة ال�طنية، 

تبني خل� مملكة البحرين من املل�ثات الع�ش�ية الثابتة 

منذ  املمتدة  ال�طنية  الت�شريعات  تنفيذ  خالل  من  وذلك 

اإحكام  خالل  من  وكذلك  لحقا،  واملحدثة   1989 العام 

الرقابة على ا�شترياد امل�اد واملنتجات الكيميائية اخلطرة 

حك�مة  اهتمام  يعك�س  الذي  الأمر   ،2002 العام  منذ 

مملكة البحرين بتعزيز �شالمة القطاع البيئي وال�شحي 

يف مملكة البحرين.

اإطالق برنامج �سفراء

امل�ستقبل �سبتمرب املقبل

اأعلنت جمعية البحرين لالإمناء والتط�ير اإقامة برنامج 

�شفراء امل�شتقبل حتت �شعار»هنا امل�شتقبل« ب�شهر �شبتمرب 

الدو�شري  ن�ال  الأ�شتاذة  ت�شريح  يف  ذلك  جاء  املقبل، 

رئي�شة جمعية البحرين لالإمناء والتط�ير.

واأ�شافت الدو�شري اأن هذا الربنامج يهدف اإىل ت�عية 

ال�شباب ح�ل اأحدث املتغريات العاملية، ورفدهم باملعل�مات 

التي  وامل��ش�عات  العلمية  التط�رات  واأبرز  �شتى  يف 

تتعلق بالقيادة.

والتكن�ل�جيا  البتكار  اأهمية  الدو�شري  اأكدت 

والقيادة  ال�عي  معدل  رفع  باأهمية  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 

ال�شباب  من  جيل  وخللق  املجتمعية  ال�شراكة  قبة  حتت 

احلياة  التحديات  م�اجهة  على  والقادر  ال�اعي،  القيادي 

�شتى  واملبتكرة يف  الأ�شا�شية  باملعارف  الت�شلح  من خالل 

املجالت وتطبيًقا لروؤية 2030.

�شتقدم  التي  الرئي�شة  املحاور  اإىل  الدو�شري  واأ�شارت 

ومنها  الجتماعي  منها  امل�شتقبل،  �شفراء  برنامج  يف 

التكن�ل�جي وا�شت�شراف امل�شتقبل والبتكار، بالإ�شافة اإىل 

الإداري املبتكر.

اأن الربنامج لقي ت�شجيل �شريحة  واأ�شافت الدو�شري 

بتقدميه  �شيق�م  الربنامج  هذا  اإن  اإذ  ال�شباب،  من  كبرية 

نخبة من املدربني املحرتفني.

 نوال الدو�سري
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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 
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يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

خالل لقاء مع وزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون البوروندي.. زينل:

 دعم نيابي لتعزيز التعاون الربملاين بني البحرين واأفريقيا

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأكدت 

جمل�س النواب حر�س مملكة البحرين، يف ظل 

القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

من  متقدمة  م�ستويات  على  االنفتاح  على 

على  وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول  مع  التعاون 

اأ�س�س من العالقات الودية واالحرتام املتبادل، 

ومبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

بتو�سيع  البحرين  باهتمام مملكة  ونوهت 

االأفريقية  الدول  مع  التعاون  عالقات 

ال�سديقة، وتر�سيخ اأ�س�س العالقات ال�سيا�سية 

االأهداف  بلوغ  يف  ي�سهم  مبا  واالقت�سادية، 

وال�سعوب،  الدول  بني  التقارب  من  املن�سودة 

التنمية  بتحقيق  الكفيلة  املقومات  ويوفر 

امل�ستدامة واالأمن وال�سالم واال�ستقرار.

اأم�س  ا�ستقبالها، يف مكتبها  جاء ذلك خالل 

الثالثاء، األربت �سينجريو وزير ال�سوؤون اخلارجية 

والتعاون االإمنائي يف جمهورية بوروندي، وذلك 

مبنا�سبة زيارته اإىل مملكة البحرين.

مل�سارات  الت�سريعية  ال�سلطة  دعم  واأكدت 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  التعاون 

الفتة  كافة،  املجاالت  يف  ال�سديقة  بوروندي 

حول  تفاهم  مذكرة  من  توقيعه  مت  ما  اأن  اإىل 

امل�ساورات ال�سيا�سية بني البلدين بهدف تعزيز 

ال�سيا�سية  املجاالت  يف  امل�سرتك  التعاون 

من  جديدة  ملرحلة  يوؤ�س�س  والدبلوما�سية 

العالقات املتقدمة بني البلدين ال�سديقني.

 من جانبه، اأعرب األربت �سينجريو وزير 

عن  االإمنائي  والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون 

اللقاء  النواب على هذا  �سكره لرئي�سة جمل�س 

والتعاون  ال�سداقة  بعالقات  م�سيًدا  البناء، 

وجمهورية  البحرين  مملكة  تربط  التي 

بوروندي والتي تقوم على اأ�س�س من االحرتام 

على  بالده  حر�س  موؤكًدا  البناء،  والتعاون 

مملكة  مع  الثنائي  التعاون  اأوجه  تعزيز 

يخدم  مبا  املجاالت  خمتلف  يف  البحرين 

وال�سعبني  البلدين  بني  املتبادلة  امل�سالح 

من  املزيد  البحرين  ململكة  متمنًيا  ال�سديقني، 

التقدم والنماء.

رئي�شة جمل�س النواب تلتقي وزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون البوروندي

�شبط 3 اأ�شخا�ص لقيامهم بالت�شّول يف عدة مناطق

تطبيًقا للقانون ويف اإطار احلفاظ على النظام العام، قامت مديرية �سرطة املحافظة 

اإثر ارتكابهم وقائع ت�سول مبناطق  اأ�سخا�س من جن�سيات خمتلفة،  ال�سمالية، ب�سبط 3 

خمتلفة باملحافظة.

واأو�سحت املديرية، اأنها اتخذت االإجراءات القانونية الالزمة، حيال االأ�سخا�س الثالثة، 

موؤكدة على موا�سلة الت�سدي لكل االأعمال املخالفة للقانون، ومنها حاالت الت�سّول، مهيبة 

باملواطنني واملقيمني كافة، عدم التجاوب مع مثل هذه احلاالت، واالإبالغ عنها فوًرا، ليت�سّنى 

اتخاذ االإجراءات القانونية، وتعزيز اجلهود املجتمعية يف مكافحة هذه الظواهر ال�سلبية.

احلكم ب�شجنها 4 �شنوات وتغرميها 46 األف دينار

حمتالة اآ�شيوّية جتمع 23 األف دينار عرب »مكاملات وهمية«

ب�سجن  اجلنائية  الكربى  املحكمة  ق�ست 

االحتيال  تهمتي  عن  �سنوات   4 ملدة  اآ�سيوية 

األف   46 ب�سداد  الزمتها  كما  االأموال،  وغ�سل 

دينار.

اآ�سيوية  اأن  الق�سية  تفا�سيل  يف  وجاء 

على  اخلارج  يف  جمهوالً  ا  �سخ�سً �ساعدت 

مكاملات  عرب  ال�سحايا  اأموال  على  اال�ستيالء 

البنوك،  الأحد  تابعة  اأنها  مدعية  الوهمية 

وذلك  االحتيالية،  بامل�سابقات  الفوز  ور�سائل 

دينار  األف   23 جتمع  اأن  ا�ستطاعت  بعدما 

القيام  دورها  وكان  االإجرامية،  احليلة  بتلك 

االأموال  تلك  غ�سل  يف  للمجهول  املايل  بالوعاء 

املحكمة  براأت  بينما  عليها،  متفق  ن�سبة  مقابل 

متهًما اآ�سيوًيا من تهمة اال�سرتاك وامل�ساعدة يف 

ارتكاب اجلرمية.

بالغ  ورود  اإىل  الواقعة  تفا�سيل  وتعود 

اإدارة مكافحة اجلرائم االقت�سادية باالإدارة  اإىل 

االقت�سادي  واالأمن  الف�ساد  ملكافحة  العامة 

عن  ال�سحايا  اأحد  بالغ  ب�ساأن  واالإلكرتوين 

تعر�سه لعملية ا�ستيالء على اأموال من ح�سابه 

حتريات  اأ�سفرت  وقد  جمهول،  بها  قام  البنكي 

الذي  البنكي  احل�ساب  حتديد  عن  ال�سرطة 

بالغ  مع  تزامًنا  وذلك  االأموال،  تلك  اإليه  اآلت 

للتهمة  قيام  يفيد  مالية  حتويالت  �سركة  من 

بالعديد من حتويالت مالية م�سبوهة متعددة. 

كما ثبت ارتباطها يف ذلك الن�ساط االإجرامي 

عرب  بال�سحايا  لالإيقاع  اخلارج  يف  باآخرين 

وانتحال  الهاتفية،  والر�سائل  االت�ساالت 

بهذه  اإذ متكنوا  وظائف و�سفات غري حقيقية، 

ان  بعد  اأموالهم  على  اال�ستيالء  من  الو�سائل 

الزمة  اإجراءات  باأنها  واأوهموهم  ا�ستدرجوهم 

بجوائز  بفوزهم  االدعاء  اأو  معامالتهم،  الإمتام 

مالية مغرية.

بالك�سف  اأمرت  العامة  النيابة  جانبها،  من 

عن احل�سابات البنكية اخلا�سة امل�ستخدمة يف 

الواقعة وتتبع حتركات واملعامالت املالية التي 

اإدارة التحريات  متت من خاللها، واأ�سفر تنفيذ 

الذين  ال�سحايا  من  عدد  حتديد  عن  املالية 

تلك  اإىل  اآلت  والتي  اأموالهم  على  اال�ستيالء  مت 

احل�سابات، بينما ثبت حتويل اجلزء االأكرب من 

املوجودين  االآخرين  ح�سابات  اإىل  االأموال  تلك 

خارج البحرين.

كما اأ�سفرت التحريات عن قيام املتهمة االأوىل 

باإجراء عمليات مالية على االأموال للمتح�سلة عن 

جرمية االحتيال، ومن ثم اأمرت النيابة بالتحفظ 

الأقوال  وا�ستمعت  واملمتلكات،  احل�سابات  على 

واملجني  الواقعة  و�سهود  التحريات  جمري 

عليهم، وا�ستجوبت املتهمة وتبني اأنها ا�ستخدمت 

وبطاقته  الثاين  باملتهم  ا  خا�سً بنكًيا  ح�ساًبا 

االئتمانية الإجراء بع�س العمليات.

املتهمة  بن�ساط  علمه  اأنكر  االأخري  اأن  اإال 

البنكي  ا�ستخدام ح�سابه  اأنها طلبت منه  واأفاد 

م�سكلة  وتواجه  �سفرها  جواز  جتدد  مل  كونها 

ا�ستخدام  منه  فطلبت  مالية،  مبالغ  ا�ستالم  يف 

مع  االئتمانية  وبطاقته  البنكي  احل�ساب 

بناًء  طلبها  اأن  واأ�ساف  هاتفها،  برقم  ت�سجيله 

على اأنها �سديقة زوجته وكانت جارتهم.

اإىل  واأ�سارت  التهمة  من  للحكمة  وبراأته 

للتهمة  الثاين  املتهم  ارتكاب  يف  ت�سككت  اأنها 

اإن م�سوؤوليته  قائلة  اال�سرتاك يف اجلرمية،  او 

البنكية  باملعلومات  االحتفاظ  عدم  يف  متثلت 

ملدة  باحلب�س  املحكمة  عاقبتها  بينما  ال�سرية، 

�سنة واحدة عما اأ�سند اإليها من تهمة االحتيال، 

مبلغ  وغرامة  �سنوات  ثالث  ملدة  وبال�سجن 

مبلغ  م�سادرة  عن  ف�سالً  دينار،  اآالف  ثالثة 

وثمانية  و�ستمائة  األًفا  وع�سرون  )ثالثة  قدره 

وخم�سون ديناًرا واأربعمائة واأربعة و�سبعون 

تهمة  عن  وذلك  واأمالكها،  اأموالها  من  فل�ًسا( 

غ�سل االأموال.

املالءة املالية لل�شندوق �شرورية لأوقات الأزمات.. احلكومة للنّواب:

زيادة »مزايا التعّطل« قد ت�شّجع على ترك العمل وتخلق اآثاًرا خطرية على �شوق العمل

فاطمة �سلمان:

ّمم  �سُ التعّطل  �سّد  التاأمني  نظام  اإن  احلكومة  قالت 

ليكون م�ساعدة موؤقتة لتحفيز الباحثني عم للت�سجيل لدى 

وزارة العمل والبحث بجدّية عن عمل واالندماج يف عجلة 

االإنتاج وعدم الركون لال�ستفادة الدائمة من امل�ساعدات املالية 

للتعّطل.

التعّطل  مزايا  زيادة  اأّن  من  ال�سياق  هذا  يف  وحّذرت 

كا�ستمرار �سرف مزايا التاأمني �سّد التعّطل لفئة املتعطلني 

للتعوي�س  قانوًنا  املقّرر  االأق�سى  الذين ح�سلوا على احلّد 

بني  تف�سل  فرتة  وجود  دون  التعّطل  �سرف  ا�ستمرار  اأو 

املطالبات املتكّررة من �ساأنه اأن يهدر االأغرا�س التي يهدف 

العاملني حالًيا على  اإىل حتقيقها وت�سجيع بع�س  القانون 

ترك العمل واال�ستفادة من ال�سرف امل�ستمر ملزايا التعّطل.

وا�ستمرار  التعّطل  مزايا  زيادة  اأن  احلكومة  واعتربت 

خطرية  �سلبية  اآثار  عليه  يرتّتب  قد  انقطاع  دون  �سرفها 

معّدل منو  تراجع  اإىل  ويوؤّدي  واملجتمع  العمل  �سوق  على 

املواطنني العاطلني يف االقت�ساد الوطني وهو اأحد املدخالت 

االأ�سا�سية يف عملية االإنتاج، وهو ما يرتتب عليه انخفا�س 

معدل النمو االقت�سادي وتراجع الدخل الوطني وما يرتبط 

بع من انخفا�س متو�سط دخل املواطن البحريني.

جاء ذلك يف تعقيٍب للحكومة على م�سروع بقانون برملاين 

�سرف  ا�ستمرار  منها  للتعّطل،  مزايا  عّدة  اإ�سافة  يت�سمن 

اإعانة التعّطل دون توّقف، وا�ستمرار �سرف التعوي�س عن 

بني  اجلمع  اإىل جواز  باالإ�سافة  زمني،  �سقف  دون  التعّطل 

اإعانة التعّطل وبني معا�س االأب املتوّفى.

�سيرتتب  النيابي  القانون  م�سروع  اإن  وقالت احلكومة 

بحقوق  واالإ�سرار  لل�سندوق  املالية  االأعباء  زيادة  عليه 

اإىل  حتًما  يوؤّدي  نحٍو  على  النظام  من  اأنف�سهم  امل�ستفيدين 

دخل  وجود  �سمان  وعدم  ال�سندوق  هذا  بتوازن  االإخالل 

من  للم�ستفيدين  الكرمية  احلياة  مبتطلبات  يفي  دوري 

اأحكامه عند حدوث خطر التعّطل.

لدى  نقدي  احتياطي  توافر  اأن  احلكومة  واأو�سحت 

ح�ساب التاأمني �سّد التعّطل يف حالة وجوده ال يرّبر ال�سرف 

م�سروفات  زيادة  اأو  قانوًنا  املقّررة  االأوجه  غري  يف  منه 

املالية  االأزمة  �سيما يف ظّل  واأعبائه، دون مرّبر  ال�سندوق 

العاملية ب�سبب جائحة كورونا، نظًرا الأن احلكم على املالءة 

وقت  اإليها  ُينظر  ال  التعّطل  �سّد  التاأمني  حل�ساب  املالية 

اإن  اإليها وقت االأزمات، حيث  الرخاء، ولكن يتوّجب النظر 

التعّطل  خطر  ملواجهة  ُو�سع  التعّطل  �سّد  التاأمني  نظام 

الأطول فرتة زمنية ممكنة.

من  اال�ستفادة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  احلكومة  واأ�سارت 

البحرينيني  العاملني  اأجور  �سداد  يف  التعّطل  وفورات 

املوؤمن عليهم مبوجب قانون التاأمني االجتماعي ملدة ثالثة 

اإىل �سداد ن�سبة  اأبريل 2020، باالإ�سافة  اأ�سهر اعتباًرا من 

من اأجور العمال البحرينيني املوؤمن عليهم مبوجب قانون 

مبوجبه،  االأجر  من   %50 اأق�سى  بحد  االجتماعي  التاأمني 

وذلك يف ال�سركات املت�سررة من تداعيات فريو�س كورونا 

ا  امل�ستجد ملدة ثالثة اأ�سهر اعتباًرا من يوليو 2020، واأي�سً

عليهم  املوؤّمن  البحرينيني  العّمال  اأجور  من  ن�سبة  �سداد 

مبوجب قانون التاأمني االجتماعي بحد اأق�سى 50% وذلك يف 

ال�سركات االأكرث ت�سرًرا من تداعيات فريو�س كورونا، وذلك 

اعتباًرا من �سهر اأكتوبر 2020.

العام  يف  رابع  مر�سوم  �سدر  »كما  احلكومة:  وتابعت 

املوؤمن  البحرينيني  العّمال  اأجور  من  ن�سبة  ب�سداد  املا�سي 

ال�سركات  يف  االجتماعي  التاأمني  قانون  مبوجب  عليهم 

يونيو  �سهر  من  بدًءا  اأ�سهر  ثالثة  لفرتة  وذلك  املت�سررة، 

2021 وبن�سبة ال تقل عن 50% من اأجر املوؤمن عليه«.

�سّد  التاأمني  ح�ساب  مدخرات  اأن  احلكومة  واأّكدت 

اإىل  تهدف  التي  الدعم  م�ساريع  خالل  من  ت�ساهم  التعطل 

حماية املواطنني العاملني يف القطاعني العام واخلا�س من 

خطر التعطل يف ظّل االأزمة احلالية مبا ال وجه معه لزيادة 

م�سروع  يت�سمنه  الذي  النحو  على  احل�ساب  م�سروفات 

القانون النيابي يف ظّل االأزمة املالية العاملية احلالية، وهو 

لل�سندوق  املالية  االأعباء  زيادة  ريب  بال  عليه  يرتتب  ما 

واالإ�سرار بحقوق امل�ستفيدين اأنف�سهم من النظام، على نحٍو 

يوؤّدي حتًما اإىل االإخالل بتوازن التاأمني �سّد التعّطل وعدم 

كفاية موارده للوفاء بالتزاماته جتاه امل�ستفيدين من النظام، 

ومن ثّم عدم �سمان وجود دخل دوري يفي مبتطلبات احلياة 

الكرمية للم�ستفيدين من اأحكامه عند حدوث خطر التعّطل.

وقالت احلكومة اأنه وفًقا لالأ�س�س الفنية لنظام التاأمني 

االجتماعي والذي يندرج �سمنه التاأمني �سّد التعّطل فاإن هذا 

درجة  حتّدد  التي  االكتوارية  الدرا�سات  على  يقوم  النظام 

احتمال حتّقق هذا اخلطر، وتاأكيًدا لذلك فقد مّت اإجراء درا�سة 

اكتوارية متكاملة اأعدها اأحد خرباء منظمة العمل الدولية، 

يوفرها  التي  التاأمينية  واحلقوق  التمويل  م�سادر  حّددت 

الغري  البطالة  التعّطل عند حتّقق خطر  التاأمني �سّد  نظام 

اإرادية ومن ثّم فاإن اأي تعديل على تلك احلقوق �سواء كان 

باحلذف اأو االإ�سافة يتطلب اإجراء درا�سة اكتوارية جديدة 

احلقوق  دفع  يف  اال�ستمرار  على  النظام  قدرة  بجالء  تبنّي 

�سوء  يف  العمل  عن  التعطل  خطر  حتقق  عند  التاأمينية 

م�سادر التمويل املتاحة للنظام.

بعدما تقدم موظف ب�شكوى كيدية �شده..

براءة متهم من مزاولة ن�شاط طّبي دون ترخي�ص

اأن حمكمة  اأكدت املحامية نوال حفظي 

بتغرمي  األغت حكًما  درجة  اأول  اال�ستئناف 

مزاولة  تهمة  من  برباءته  وق�ست  موكلها، 

ن�ساط جتاري دون قيد يف ال�سجل التجاري 

ودون احل�سول على ترخي�س بذلك.

حفظي  قالت  الواقعة،  تفا�سيل  وحول 

اإن الق�سية الواردة اإىل مبنى اإدارة مكافحة 

�ساهدة  مبعرفة  االقت�سادية  اجلرائم 

االإثبات بح�سور ال�ساكي، وقدم �سكوة �سد 

�سركة تعمل باملجال الطبي بتهمة االحتيال 

ومزاولة ن�ساط دون ترخي�س.

يف  بينت  املحكمة  اأن  حفظي  وذكرت 

عن  الدعوى  حم�ست  انها  حكمها  حيثيات 

وباأدلة  بظروفها  واأحاطت  وب�سرية،  ب�سر 

ووازنت  االتهام،  عليها  قام  التي  الثبوت 

اأن  املحكمة  اأرى  النفي،  دليل  وبني  بينها 

لبلوغ  الكفاية  حد  عن  قا�سر  االتهام  دليل 

اإىل  تطمئن  وال  املقام  هذا  اإليه يف  ق�سد  ما 

اأن الواقعة جرت على ال�سورة التي اأوردها 

�ساهدة  مبعرفة  املحرر  ال�سبط  حم�سر 

�سيما  ال  والريبة،  ال�سك  وي�ساور  االإثبات، 

حررته  الذي  املح�سر  يف  تقرر  مل  اأنها 

اأو  املتهمة  ال�سركة  مالك  امل�ستاأنف هو  باأن 

خلو  عن  ف�سالً  االأخرية،  بال�سركة  عالقته 

بال�سركة  املتهم  عالقة  يفيد  مبا  االأوراق 

االأخرية.

جاهزية تامة لأمانة النواب لفتتاح دور

النعقاد القادم دعًما للعملية الت�شريعية

االأمني  بوجنمة  را�سد  امل�ست�سار  عقد 

م�سرتًكا  اجتماًعا  النواب  ملجل�س  العام 

باأعمال  القائم  العبا�سي  حممد  كرمية  مع 

اأم�س  ال�سورى �سباح  العام ملجل�س  االأمني 

االأمانتني  حت�سريات  لبحث  االأربعاء؛ 

العامتني ملجل�سي ال�سورى والنواب الفتتاح 

الت�سريعي  الف�سل  من  االأول  االنعقاد  دور 

ال�ساد�س.

جاهزية  على  بوجنمة  امل�ست�سار  واأكد 

االأمانة العامة ملجل�س النواب بكامل طاقتها 

الف�سل  من  االأول  االنعقاد  دور  الفتتاح 

اال�ستعداد  اإىل  ال�ساد�س، م�سرًيا  الت�سريعي 

التام لتوفري الدعم اللوج�ستي والتقني لعقد 

اجلل�سات العامة واجتماعات جلان املجل�س 

امل�ساحبة،  الربملانية  والفعاليات  النيابية 

النواب  لل�سادة  الدعم  اأ�سكال  كل  وتقدمي 

التكنولوجية  االإمكانات  توظيف  خالل  من 

وتنفيذ اخلطط واال�سرتاتيجيات املو�سوعة 

دعًما للعملية الت�سريعية، وموا�سلة العمل 

وفق  مثمرة  وخطوات  مت�سارعة  بوترية 

خطط ومنهجيات وا�سحة يف ظل امل�سروع 

�ساحب  حل�سرة  واالإ�سالحي  التنموي 

اجلاللة ملك البالد املعظم.

العبا�سي  حممد  كرمية  اأعربت  فيما 

القائم باأعمال االأمني العام ملجل�س ال�سورى 

عن اال�ستعداد التام لالأمانة العامة ملجل�س 

ال�سورى لبدء دور االنعقاد االأول من الف�سل 

خطط  اإجراءات  وفق  ال�ساد�س  الت�سريعي 

العمل املو�سوعة واملعتمدة لعقد اجلل�سات 

وتطوير  اللجان،  واجتماعات  االأ�سبوعية 

اأنواع  �ستى  لتقدمي  املطلوب  الدعم  �سبل 

امل�ساندة لل�سادة االأع�ساء الأداء مهامهم على 

الوجه االأكمل، واأكدت على تطويع االأنظمة 

التقنية الفاعلة والتكنولوجيا املتطورة يف 

اإدارة وتنظيم اجلل�سات و�سري العمل داخل 

املجل�س.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975532/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/975551/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12192/pdf/INAF_20220825003118895.pdf
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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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 الملك وولي العهد يتلقيان 
برقيتي شكر من رئيس منغوليا

تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، برقية 
شكر جوابية من فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس 
جمهوري��ة منغولي��ا الصديق��ة، وذل��ك ردًا عل��ى برقية 
التهنئ��ة التي بع��ث بها جاللته بمناس��بة ذكرى اليوم 

الوطني لجمهورية منغوليا.
كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس أوخنا خوريلسوخ 
رئي��س جمهوري��ة منغولي��ا الصديقة، وذل��ك ردًا على 
برقي��ة التهنئة التي بعث بها س��موه بمناس��بة ذكرى 

اليوم الوطني لجمهورية منغوليا.

الملك يهنئ رئيس األورغواي 
الشرقية بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئي��س لويس البرتو ال كاليي بو رئيس جمهورية األورغواي 

الشرقية الصديقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
وأع��رب جاللته ف��ي البرقي��ة عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته 
لفخامت��ه بموف��ور الصح��ة والس��عادة ولش��عب جمهوري�ة 

األوروغواي الشرقية الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

 تعديل بعض أحكام قرار 
إعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية

الس��مو  صاح��ب  ع��ن  ص��در 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء قرار رقم )42( لس��نة 2022 

بتعديل بعض أحكام القرار رقم )1( 
لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس 

الخدمة المدنية، جاء فيه:
الم��ادة األول��ى: تحل عب��ارة )وزير 

العم��ل( محل عب��ارة )وزي��ر العمل 
والتنمية االجتماعي��ة(، الواردة في 
الم��ادة األول��ى من الق��رار رقم )1( 
لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس 

الخدمة المدنية.
المادة الثاني��ة: ُي�عمل بهذا القرار 
م��ن تاري��خ ص��دوره، وُي�نَش���ر في 

الجريدة الرسمية.

 إنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني 
لمكافحة األمراض السارية برئاسة وزير الصحة

ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
قرار رقم )43( لس��نة 2022 بإنشاء 
وتش��كيل فري��ق العم��ل الوطن��ي 
الس��ارية، جاء  لمكافح��ة األمراض 

فيه:

المادة األولى
ُينش��أ فريق ُيس��مى )فريق العمل 
األم��راض  لمكافح��ة  الوطن��ي 
السارية(، وُيشار إليه في هذا القرار 

بكلمة )الفريق(.

المادة الثانية
ُيشكل الفريق برئاسة وزير الصحة، 

وعضوية ُكل من:
1- وكيل وزارة الصحة عضوًا.

2- الوكيل المساعد للصحة العامة 
بوزارة الصحة عضوًا.

للخدم��ات  المس��اعد  الوكي��ل   -3
التربية والتعليم  التعليمية بوزارة 

عضوًا.
4- مدير إدارة األخبار بوزارة شئون 

اإلعالم عضوًا.
5- مدي��ر إدارة الصح��ة الحيواني��ة 
ب��وزارة ش��ئون البلدي��ات والزراعة 

عضوًا.
6- مدي��ر إدارة التفتي��ش ب��وزارة 

الصناعة والتجارة عضوًا.
7- مدي��ر إدارة المكت��ب اإلعالمي 

بمركز االتصال الوطني عضوًا.
8- رئيس الخدمات الطبية بمراكز 
الرعاية الصحية األولية عضوًا.                                            
9- رئيس األطباء لألقسام الباطنية 

بالمستشفيات الحكومية عضوًا.
تنظي��م  قس��م  رئي��س   -10
بالهيئ��ة  الصحي��ة  المؤسس��ات 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 

الصحية عضوًا.
11- رئيس وح��دة مراقبة العدوى 
الملكي��ة  الطبي��ة  الخدم��ات  ف��ي 

عضوًا.
األطب��اء  رئي��س  نائ��ب   -12
بمستش��فى الملك حم��د الجامعي 

عضوًا.
معدي��ة  أم��راض  استش��اري   -13
يخت��اره  الخاص��ة  بالمستش��فيات 
األعل��ى للصحة   المجل��س  رئي��س 

عضوًا.
العالجي��ة  الش��عبة  رئي��س   -14
ب��إدارة الش��ئون الصحي��ة ب��وزارة 

الداخلية عضوًا.
15- رئيس قسم مكافحة األمراض 

بوزارة الصحة عضوًا.

المادة الثالثة
يصدر بتس��مية أعضاء الفريق قرار 
من وزير الصحة بعد التنس��يق مع 

الجهات ذات العالقة.
ويخت��ار الفريق ف��ي أول اجتماع له 
نائب��ًا للرئيس من بي��ن أعضائها، 
يتول��ى اختصاص��ات الرئي��س في 

حالة غيابه.

المادة الرابعة
تكون م��دة العضوية ف��ي الفريق 
ثالث س��نوات قابلة للتجديد لمدد 

أخرى مماثلة.
وإذا خال مكان أيٍّ من أعضاء الفريق 
أليِّ س��بب من األس��باب يحل محلُّه 
بذات األداة َم��ن يمثل ذات الجهة، 
وُيكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

المادة الخامسة
يختص الفريق بالمهام اآلتية:

الخط��ة  وتحدي��ث  وض��ع   -1
لمكافحة  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
األم��راض الس��ارية بص��ورة دورية 
اس��تنادًا إل��ى الدالئل واإلرش��ادات 
الصح��ة  منظم��ة  م��ن  الص��ادرة 
الدولي��ة  والمنظم��ات  العالمي��ة 
واإلقليمي��ة ذات الصل��ة وعرضه��ا 

على المجلس األعلى للصحة.
2- إعداد الخطط التنفيذية ووضع 
البرامج واألنش��طة المشتركة بين 

الجهات ذات العالقة.
3- اإلشراف على البرامج واألنشطة 
الس��ارية  باألم��راض  الخاص��ة 
الموجه��ة لمكافحته��ا، ومتابع��ة 

وتقييم تلك البرامج واألنشطة.
4- وض��ع سياس��ات وبروتوكوالت 
األم��راض  م��ع  األمث��ل  التعام��ل 
السارية س��واء من حيث الوقاية أو 

التشخيص أو العالج.
5- وض��ع دلي��ل إرش��ادي لمتابعة 
الس��ارية  باألم��راض  المرض��ى 
والفئ��ات األكث��ر خط��ورة منه��م، 
وطرق الوقاية م��ن هذه األمراض، 
للعقاقي��ر  األمث��ل  واالس��تخدام 
المس��ببة  للفيروس��ات  المض��ادة 
لتلك األمراض، وذلك اس��تنادًا إلى 
الدالئل اإلرشادية لمنظمة الصحة 
الدولي��ة  والمنظم��ات  العالمي��ة 

واإلقليمية ذات الصلة.
انتش��ار  تط��ورات  متابع��ة   -6
األمراض الس��ارية عالميًا وإقليميًا 
ع��ن طري��ق التواصل م��ع منظمة 
والمنظم��ات  العالمي��ة  الصح��ة 

الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
المس��تندات  وتجهي��ز  إع��داد   -7
اإلرش��ادية  والدالئ��ل  والدراس��ات 

واإلحصاءات بصورة دورية.
البح��وث  وس��ائل  تدعي��م   -8
باألم��راض  الخاص��ة  والدراس��ات 

السارية.
9- رفع الوع��ي الصحي حول عوامل 
الخطر المؤدية لإلصابة باألمراض 
الس��ارية م��ن خ��الل وض��ع خط��ة 
إعالمي��ة للتعريف به��ذه األمراض 
وط��رق انتقاله��ا وكيفي��ة الوقاية 

منها.

المادة السادسة
يك��ون للفري��ق أمي��ن س��ر يختاره 
الرئي��س من بي��ن موظف��ي وزارة 
الصح��ة، يتولى إعداد جداول أعمال 
المحاض��ر  وتدوي��ن  االجتماع��ات 
والس��جالت  المس��تندات  وحف��ظ 
الخاصة بالفري��ق، فضاًل عن القيام 
بكل ما يكلفه به الفريق أو رئيس��ه 

من مهام أخرى في مجال عمله.

المادة السابعة
يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو 
نائبه كل ثالثة أشهر على األقل، أو 
كلما دعت الحاجة لذلك، ويحدد في 
الدعوة م��كان االجتماع وُيرفق بها 

جدول أعمال االجتماع.
إال  صحيح��ًا  االجتم��اع  يك��ون  وال 
بحض��ور أغلبية أعضائه��ا، على أن 

يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
بأغلبية  قرارات��ه  الفري��ق  ويص��در 
أص��وات األعض��اء الحاضرين، وعند 
ح الجان��ب الذي منه  التس��اوي يرجَّ

رئيس االجتماع.

المادة الثامنة
يرف��ع الرئي��س إلى مجل��س الوزراء 
تقاري��ر دورية كل ثالثة أش��هر عن 

أعمال الفريق وسير العمل بها.
المادة التاسعة:

يج��وز للفري��ق أن يس��تعين بم��ن 
يراه من ذوي الخب��رة واالختصاص 
لحض��ور اجتماعات��ه دون أن يكون 
له صوت معدود في قراراته، ويحل 
نائ��ب الرئيس مح��ل الرئيس عند 

غيابه أو قيام مانع لديه.
ويجوز بق��رار من الرئيس تش��كيل 
بالموضوعات  فرق فرعية تخت��ص 

التي يحددها. 

المادة العاشرة
على وزير الصحة والجهات المعنية 
-ُكل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيعم��ل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء 

إنشاء وتشكيل لجنة استثمار األراضي الحكومية
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 
قرار رقم )44( لس��نة 2022 بإنشاء وتشكيل لجنة 

استثمار األراضي الحكومية، جاء فيه:

المادة األولى
أ- تنش��أ لجن��ة تس��مى )لجنة اس��تثمار األراضي 
الحكومي��ة(، وعضوي��ة ممثلي��ن ع��ن الجه��ات 
التالية، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(

1. الوكي��ل المس��اعد للمش��اريع بمكتب رئيس 
مجلس الوزراء   رئيسًا

2. مدي��ر إدارة ش��ئون األم��الك الحكومية بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني  نائبًا للرئيس

3. مدير إدارة المش��اريع بمكت��ب رئيس مجلس 
الوزراء  عضوًا

4. مدير إدارة الحماية والسالمة في اإلدارة العامة 
للدفاع المدني ممثاًل عن وزارة الداخلية عضوًا

5. مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية واالقتصاد 
الوطني عضوًا

6. مدي��ر إدارة سياس��ة اإلي��رادات العامة بوزارة 
المالية واالقتصاد الوطني  عضوًا

7. مدير اإلدارة المركزية للمش��تريات الحكومية 
بوزارة المالية واالقتصاد الوطني   عضوًا

8. مدير إدارة المش��اريع بوزارة ش��ئون البلديات 
والزراعة  عضوًا

9. مدي��ر إدارة تخطيط وتصمي��م الطرق بوزارة 
األشغال عضوًا

10. ممثل عن وزارة شئون مجلس الوزراء، يسميه 
وزير شئون مجلس الوزراء  عضوًا

بهيئ��ة  العمران��ي  التطوي��ر  إدارة  مدي��ر   .11
التخطيط والتطوير العمراني عضوًا

12. المدير التنفيذي إلدارة الفرص االس��تثمارية 
المشتركة بمجلس التنمية االقتصادية عضوًا

13. مدي��ر إدارة العق��ارات الحكومي��ة بش��ركة 
البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( عضوًا

ب – يجوز للجنة وبحس��ب الحاج��ة دعوة من تراه 
مناس��بًا لحضور اجتماعاتها وذل��ك بعد موافقة 

الرئيس، دون أن يكون له صوٌت معدود.

المادة الثانية
مع عدم اإلخ��الل بالقوانين والقرارات واختصاص 
الجهات ذات الصلة، تختص اللجنة بمتابعة آلية 
اس��تثمار األراض��ي الحكومية، ودراس��ة النواحي 
الجه��ات  لطلب��ات  والبيئي��ة  والمالي��ة  الفني��ة 
المتصرفة باستثمار األراضي الحكومية، وعرضها 
عل��ى المنص��ة اإللكتروني��ة المخصص��ة لذل��ك 
بالتزامن مع طرحها لالس��تثمار طبق��ًا للقوانين 

واللوائح.

المادة الثالثة
للجنة في س��بيل مباش��رة اختصاصاتها المش��ار 
إليها في المادة الثانية من هذا القرار، ممارس��ة 

المهام اآلتية:
1. التنس��يق مع الجه��ات الحكومي��ة المتصرفة 
لحص��ر األراض��ي الحكومي��ة القابلة لالس��تثمار 
والحص��ول عل��ى جميع البيان��ات الخاص��ة بهذه 

األراضي.
2. التأكد من حصول الجهات الحكومية المتصرفة 
على جميع الموافقات الالزمة الس��تثمار األراضي 

الحكومية.
3. وضع استراتيجية الستثمار األراضي الحكومية.

4. اعتماد جدول زمني لط��رح األراضي الحكومية 
لالس��تثمار في مزايدات بالتنس��يق م��ع الجهات 

الحكومية المتصرفة.
5. اإلش��راف على تحديث منصة استثمار األراضي 

الحكومية.
6. اإلش��راف عل��ى عملي��ة التنس��يق م��ع الجهة 

المتصرفة.
7. متابع��ة عملي��ة ط��رح األراض��ي الحكومي��ة 
لالس��تثمار في مزايدات عب��ر مجلس المناقصات 
والمزاي��دات بالتنس��يق م��ع الجه��ات الحكومية 
المتصرفة، وعملية مراجعة العطاءات المستلمة 

وتقييمها.
8.  إع��داد التقاري��ر الدوري��ة ح��ول مس��تجدات 

استثمار األراضي الحكومية.

المادة الرابعة
تقوم الجهات الحكومية المتصرفة بتزويد اللجنة 

بالتقارير التالية:
1.  تقاري��ر دوري��ة خالل فت��رة ط��رح المزايدات 
الس��تثمار األراض��ي الحكومية، تض��م التفاصيل 

التي تمكن اللجنة من إتمام مهامها.
2.  تقاري��ر رب��ع س��نوية ع��ن وضعي��ة العقارات 
الحكومية المطروحة لالس��تثمار وأية مستجدات 

بشأنها.

المادة الخامسة
تعق��د اللجن��ة اجتماعاته��ا بناًء عل��ى دعوة من 
رئيس��ها، وال يكون انعقاده��ا صحيحًا إال بحضور 
أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس 

أو نائبه.
وتصدر اللجن��ة قراراتها وتوصياته��ا وتقاريرها 
بأغلبي��ة أص��وات الحاضرين، وفي حال التس��اوي 

يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

المادة السادسة
تعين اللجنة بقرار من رئيس��ها مق��ررًا ألعمالها 
يتولى اإلعداد والتحضير الجتماعاتها والتنس��يق 
بي��ن أعضائها، وتنفيذ ما تكلف��ه به اللجنة من 

أعمال.

المادة السابعة
ترفع اللجنة تقاريرها بصفة دورية لوزير المالية 
واالقتص��اد الوطن��ي متضمنًا بيانًا بس��ير عملها 
ومنجزاتها والمعوقات التي واجهتها والمقترحات 

المتعلقة باستثمار األراضي الحكومية.

المادة الثامنة
عل��ى المعنيين -كل فيما يخص��ه- تنفيذ أحكام 

هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير البلديات والزراعة يبحث 
التعاون مع السفير األمريكي

اس��تقبل وزير ش��ؤون البلدي��ات والزراعة وائ��ل المبارك في 
مكتب��ه بش��ؤون البلدي��ات، الس��فير األمريكي ل��دى مملكة 
البحرين ستيفن بوندي. وخالل اللقاء، أشاد الوزير بما تشهده 
عالق��ات الصداقة والتع��اون بين مملكة البحري��ن والواليات 
المتح��دة األمريكية من تقدم وتطور ف��ي مختلف المجاالت، 
ودوره��ا في تعزي��ز الجه��ود التنموية في البلدي��ن وتحقيق 
أهدافهم��ا المش��تركة في النم��اء والتقدم. واس��تعرض مع 
السفير األمريكي مجاالت التعاون المشترك وإمكانيات تبادل 
الخبرات في ظل ما يتمتع ب��ه البلدان من إمكانات ومقومات 

متعددة السيما في المجاالت البلدية والزراعية والتشجير.
من جهته، أعرب الس��فير األمريكي ع�ن اعتزاز بالده بعالقات 
الصداق��ة الوطيدة التي تربطها م��ع مملكة البحرين، مؤكدًا 
تطلع��ه إلى مواصلة تحقيق المزيد م��ن التقدم على مختلف 

مسارات التعاون بين البلدين.

وزير الخارجية يبحث تعزيز 
التعاون مع السفير األمريكي

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمقر الوزارة أمس، 
السفير األمريكي لدى مملكة البحرين ستيفن بوندي.

وجرى خ��الل اللقاء، بحث أوجه العالقات التاريخية والش��راكة 
االس��تراتيجية الت��ي تجمع بي��ن مملكة البحري��ن والواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، وتدارس س��بل تكثيف أوج��ه التعاون 
والتنس��يق المش��ترك بين البلدين في مختل��ف المجاالت يما 
يحقق المصالح المشتركة، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات 

والقضايا ذات االهتمام المشترك.

وزير الشؤون الخارجية ببوروندي 
يزور أكاديمية محمد بن مبارك 

للدراسات الدبلوماسية

قام وزير الش��ؤون الخارجي��ة والتعاون اإلنمائ��ي البوروندي 
ألبرت ش��ينجيرو، أمس، بزي��ارة ألكاديمية محم��د بن مبارك 
آل خليف��ة للدراس��ات الدبلوماس��ية، وذلك في إط��ار الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها لمملكة البحرين. وكان في استقباله 
لدى وصوله وزير الخارجية عبداللطي��ف الزياني، ووكيل وزارة 
الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية محمد بهزاد، وعدد من 

رؤساء القطاعات ومدراء اإلدارات بوزارة الخارجية.
وقام الوزي��ر البوروندي، بجولة ف��ي األكاديمية، وتعرف على 
كافة أقس��امها وما تقدمه من برامج تدريبية وتأهيلية. كما 
اطل��ع على الجه��ود التي تق��وم بها األكاديمية ونش��اطاتها 

وبرامجها التطويرية التدريبية.
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على مساحتي 13402 و18218 مترًا 

محمد  الدوسري: إنشاء مركزين صحيين 
في مدينة سلمان بمجمعي 581 و589

محمد رشاد «

كش��ف عضو مجلس بلدي الش��مالية محمد الدوسري 
عن خطة وزارة الصحة إلنشاء مركزين صحيين بمدينة 
سلمان فى المحافظة الشمالية، مشيرًا إلى أنه سيتم 
إنش��اؤهما عل��ى مرحلتين تش��مل األولى م��ا وافقت 
عليه الحكومة خالل جلسة مجلس الوزراء فى األسابيع 
الماضي��ة بناًء على مذك��رة اللجنة الوزارية للش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن إنش��اء 
مرك��ز صحي متكامل في مدينة س��لمان بالتعاون مع 

القطاع الخاص.

وأوض��ح أن مجلس بلدي الش��مالية تلق��ى مخططات 
األراض��ي المخصص��ة م��ن قب��ل وزارة اإلس��كان حول 
آليات إنش��اء المركزين الصحيين حيث إن األول سيقع 
ضمن نط��اق الدائرة الثانية الش��مالية وذلك بمجمع 
589 وعلى مس��احة تقدر ب�18218 مترًا مربعًا، وفيما 
يتعل��ق بالمركز اآلخ��ر فمن المتوق��ع أن يقع بمجمع 
581 المحافظة الش��مالية على مس��احة تبلغ 13402 
مت��ر مرب��ع، منوه��ًا أن التع��داد الس��كاني المتوق��ع 
لمدينة س��لمان يحتم ضرورة وضع كامل األولوية في 
تنفيذ المش��اريع الخدمية والصحي��ة لتوفير متطلبات 

المواطنين. 

وقال الدوس��ري إنه تقدم بطلب عاج��ل للجهات ذات 
العالقة إلطالعه على آخر المستجدات بشأن الترتيبات 
اإلداري��ة والهندس��ية للمش��روعات الصحي��ة بمدينة 
سلمان، مضيفًا أن العمل على إنشاء مركزين صحيين 
بمدينة سلمان يعد بمثابة تجسيد للدور الكبير الذي 
وضعته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في 
االرتقاء بمج��االت الرعاية الصحي��ة بالمملكة وتلبية 
تطلع��ات وطموح��ات المواطني��ن في الحص��ول على 

الخدمات الطبية بالقرب من مواقع إقامتهم.
فيم��ا تضم المحافظة الش��مالية نحو 6 مراكز صحية 

بجان��ب عي��ادة البديع الس��احلية وذل��ك لرعاية نحو 
316 ألفًا و280 نس��مة باإلضافة إلى تغطية 3 مراكز 
صحي��ة موزعة ما بي��ن مركز الب��الد القدي��م ومركز 
يوس��ف عبدالرحمن إنجني��ر، ومركز جدحفص الصحي 
لخدمة نحو 14 س��كنى بالمحافظة الش��مالية، بينما 
في حال إنش��اء مراكز صحية جديدة تتم إعادة توزيع 
المجمعات بين المراكز الصحي��ة للمنطقة المحيطة 
تبعًا لمعايير المس��افة أو الوقت المستغرق للوصول 
إل��ى المرك��ز الصح��ي واالرتق��اء بصح��ة المواطنين 
والمقيمين والحفاظ عل��ى الصحة العامة في مملكة 

البحرين.

تعتبر مصدرًا لتكاثر البعوض والحشرات والقوارض الضارة 

 حفر لتجميع مياه األمطار بمشروع 
الهملة اإلسكاني تصيب األهالي بالقلق

محمد رشاد  «

ش��كا مواطنون بمش��روع الهملة اإلسكاني 
الجدي��د جراء تضررهم من وجود حفر ببركة 
لتجميع مي��اه األمطار في محي��ط منازلهم، 
مطالبي��ن الجه��ات المعنية بس��رعة إيجاد 
حلول قبل دخول فصل الش��تاء وبدء موس��م 
األمطار لتفادي تراكم المياه الناجمة عنها، 
بما ال يتسبب في انتشار الحشرات والبعوض 
ف��ي المنطق��ة ويؤثر بالس��لب عل��ى صحة 

وسالمة أطفالهم.
واقترحوا عل��ى الجهات المعني��ة هدم تلك 
الحف��ر أو إيجاد منافذ تصريف لها عن طريق 
البحر، وال سيما في ظل ما تشهده المنطقة 
من تراكم كميات كبيرة من المياه في أثناء 
موس��م األمط��ار، الفتين إلى أنه��م اعتادوا 
على اس��تخدام الصهاريج في موسم األمطار 
للتخلص من فوائ��ض تلك المياه ومواجهة 

أضراره��ا عل��ى منازله��م ومتعلقاتهم من 
س��يارات وغيرها من مسلتزمات توضع خارج 
بيوتهم إلى جانب تأثيرها البيئي والحضاري 

السلبي على المنطقة. 
م��ن جانب��ه، أك��د عض��و المجل��س البلدي 
للمحافظة الش��مالية محمد الدوسري سعيه 

الحثي��ث والمتواص��ل لردم تل��ك الحفر من 
خالل مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الالزم 
نحوها لما تس��ببه من أضرار جس��يمة على 
سكان المنطقة بفعل األمطار، مشيرًا إلى أن 
تلك الحفر كانت قد أنش��أتها وزارة اإلسكان 
والتخطيط العمراني، ووزارة األشغال ضمن 
تداعي��ات  لمواجه��ة  إجراءاتهم��ا  سلس��لة 
األمط��ار التي تش��هدها البحري��ن في فصل 

الشتاء.
وأوضح أن الحفر على الرغم من كونها محاطة 
بج��دار من »الش��بك« من جمي��ع االتجاهات 
لحماية المواطني��ن، إال أن تراكم المياه بها 
يتس��بب في ضرر بالغ على س��كان المنطقة 
ويشعرون دائمًا باإلزعاج نظير خوفهم على 
أطفالهم من ذلك األمر، مضيفًا أنه سبق أن 
تقدم عدة مرات إلى الجهات المعنية بطلب 
لهدم تلك الحف��ر دون مجيب، والرد يقتصر 
فقط على أنه مازال الموضع قيد الدراسة ما 

بين اإلسكان واألشغال والمتضرر هم أهالي 
المنطقة الذين يعان��ون من ذلك األمر منذ 

سنوات مع كل موسم أمطار.
ولفت إلى أن مش��كلة األمطار ف��ي البحرين 
تحت��اج لح��ول مس��تدامة لم��ا تس��ببه من 
أضرار مادية ومعنوي��ة، وفي بعض األحيان 
تصحبها أضرار صحية وبيئية جراء ما تكونه 
م��ن برك تك��ون مص��درًا لتكاث��ر البعوض 
بصح��ة  الض��ارة  والق��وارض  والحش��رات 
المواطنين، مش��ددًا على أن المجلس البلدي 
يبذل كل ما في وس��عه من أجل توفير حلول 
جذري��ة لمش��كلة تجم��ع مياه األمط��ار في 
الطرقات وعل��ى الجميع تحمل المس��ؤولية 
والعم��ل كفريق واحد للقض��اء على مختلف 
المش��كالت التي تعاني منها البنية التحتية 
في ظل التوجه الحكوم��ي التنموي لالرتقاء 
بالخدمات التي تقدم للمواطنين في مختلف 

محافظات المملكة.

»األشغال«: غلق المسار األيسر 
المتجه شمااًل لخليج البحرين

أعلنت وزارة األشغال وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور 
بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير شارع الفاتح تستدعي 
غلق المس��ار األيس��ر للمرور المتجه ش��مااًل إلى منطقة 

خليج البحرين وسيتم توفير مسارين للحركة المرورية.
وأش��ارت إلى أنه س��وف يتم العمل في الموقع المذكور 
ابت��داًء من يوم الجمعة المواف��ق 2022/08/26 ولمدة 
أس��بوع، داعي��ة المواطني��ن والمقيمي��ن إل��ى االلتزام 

بالقواعد المرورية حفاظًا على سالمة الجميع.

»العلوم التطبيقية« تلتقي بالطلبة وأولياء 
أمورهم عبر جناح ترويجي بمجمع سيتي سنتر

التطبيقية  العل��وم  تلتق��ي جامع��ة 
بزوارها والجمه��ور المهتم بالتعرف 
على برامجه��ا األكاديمي��ة عبر جناح 
ترويج��ي ف��ي مجمع البحرين س��يتي 
س��نتر خ��الل الفت��رة م��ن 26-25-

لتعريفه��م   ،2022 أغس��طس   27
التي تقدمها،  بالبرامج والتخصصات 
لالط��الع  لل��زوار  الفرص��ة  وإتاح��ة 
تقدمه��ا  الت��ي  التس��هيالت  عل��ى 
الجن��اح  يش��كل  حي��ث  لطلبته��ا، 
فرص��ة مهم��ة للطلب��ة المهتمي��ن 
بااللتح��اق بالجامع��ة للتع��رف على 
للتخصص��ات  المس��تقبلية  الف��رص 
الجامع��ة  وأن  خاص��ة  المطروح��ة، 
طرحت مؤخرًا أربعة برامج بريطانية 
جدي��دة بالتع��اون مع جامع��ة لندن 
س��اوث بانك، باإلضافة إلى برامجها 
وق��ت  ف��ي  الس��ابقة،  األكاديمي��ة 
تستمر فيه عملية القبول والتسجيل 
األول  الدراس��ي  للفص��ل  بالجامع��ة 

.2023-2022
التس��ويق  إدارة  مدي��رة  وقال��ت 

والعالق��ات العام��ة رقية محس��ن إن 
الجن��اح الترويجي س��يتيح لل��زوار من 
ط��الب وأولياء أم��ور فرص��ة االطالع 
الت��ي  والبرام��ج  التخصص��ات  عل��ى 
تقدمه��ا الجامع��ة وتعرفه��م عل��ى 
لاللتحاق  والتس��جيل  القبول  إجراءات 
بالجامعة، مشيرة إلى أن باب القبول 
اليزال مفتوحًا في البرامج البريطانية 

التي يحصل م��ن خاللها الطالب على 
بريطانية من  بكالوري��وس  ش��هادة 
جامعة لندن ساوث بانك في الهندسة 
المعماري��ة،  والهندس��ة  المدني��ة 
والهندس��ة الميكانيكية، والهندس��ة 
الكهربائي��ة واإللكترونية، والحقوق، 
وإدارة األعمال، حيث س��يحصل كافة 
الطلبة المس��جلين في ه��ذه البرامج 
على خصم قيمته 30%، كما سيعفى 
نهاي��ة  قب��ل  المس��جلون  الطلب��ة 
ش��هر أغس��طس 2022 م��ن رس��وم 
التس��جيل. كم��ا أن التس��جيل اليزال 
مس��تمرًا في برامج البكالوريوس في 
الحقوق، وإدارة األعمال، والمحاس��بة، 
والعلوم المالية والمحاسبة، والعلوم 
المعلوم��ات  ونظ��م  السياس��ية، 
اإلدارية، وعلم الحاس��وب، والتصميم 
الداخل��ي،  والتصمي��م  الجرافيك��ي، 
إدارة  ف��ي  الماجس��تير  وتخصص��ات 
البش��رية،  الم��وارد  وإدارة  األعم��ال 
والقان��ون  والتموي��ل،  والمحاس��بة 
كاف��ة  ودع��ت  التج��اري.  والقان��ون 

بالجامعة  بااللتحاق  الراغبين  الطلبة 
للفص��ل الدراس��ي األول إل��ى زي��ارة 
جناح الجامعة في مجمع س��يتي سنتر 
األكاديمي��ة  التخصص��ات  لمعرف��ة 
الت��ي تطرحه��ا الجامع��ة ومج��االت 
ل��كل تخصص،  المس��تقبلية  العمل 
باإلضافة إلى االط��الع على اإلجراءات 
المطلوبة للتس��جيل، مش��يرًة إلى أن 
الجامعة تقدم لطلبتها مجموعة من 
التسهيالت والخصومات على الرسوم 
الدراس��ية التي من شأنها أن تساعد 
الطلب��ة ف��ي اس��تكمال تحصيله��م 
الخاص��ة  كالخصوم��ات  العلم��ي 
بالمتفوقي��ن، وخصومات للرياضيين 
تص��ل إل��ى 50%، واإلخوة الدارس��ين 
بالجامع��ة، وصن��دوق دع��م الطالب 
ال��ذي يق��دم منح��ًا دراس��ية للطلبة 
المتعثري��ن،  والطلب��ة  المتفوقي��ن 
باإلضاف��ة إلى المرون��ة التي توفرها 
الرس��وم  دف��ع  بعملي��ة  الجامع��ة 
الدراس��ية على ثالثة أقساط ميسرة 

خالل الفصل الدراسي الواحد.

رقية محسن

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/25/watan-20220825.pdf?1661404138
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/1022734
https://alwatannews.net/article/1022621


العدد:  6102

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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نقطة ضوء

كمال الذيب

الكبار على أرض الكنانة.. تنسيق مشترك لحماية المصالح العربية
من جديد وعلى أرض الكنانة وفي قلعة العرب، يجتمع القادة الكبار حاملين هموم 
األم��ة واضعين نصب أعينه��م تعزيز مس��يرة العمل العربي المش��ترك وحماية 
المصالح العليا للش��عوب العربية، عب��ر توحيد المواقف تجاه كافة التحديات التي 
تواج��ه المنطقة وتهدد أمنها واس��تقرارها وازدهارها ومس��تجدات األوضاع على 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
قمة العلمين مثلت مس��توى متقدم من التنس��يق الرفيع للعالقات بين األش��قاء، 
مما يس��اهم في فت��ح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المج��االت االقتصادية وبما 
ينعك��س عل��ى تحقيق مزيد م��ن االزده��ار والنمو، ويس��اهم في تعزي��ز الجهود 

المشتركة حماية لألمن واالستقرار في المنطقة والعالم.
ودون ش��ك ف��إن ه��ذه القمة تأتي ف��ي ظل ظروف اس��تثنائية وتحدي��ات صعبة 
تعيشها المنطقة والعالم، سياسية وأمنية واقتصادية، وما تتبعه من انعكاسات 
على االستقرار واألمن الوطني واإلقليمي، وهو ما يعمل القادة على تفادي تبعاتها 
وآثارها، والسير بأوطانهم نحو تعاون وتكاتف مشترك ومزيد من االزدهار والرفاه 

تحقيقًا لتطلعات وأحالم الشعوب.
وبالتأكيد فإن الحضور البحريني الفاعل في قمة العلمين يعكس األهمية والمكانة 
الرفيع��ة الت��ي تتمتع بها مملكة البحري��ن في المحافل اإلقليمي��ة والدولية، وما 
يملكه جاللة الملك المعظم من رؤية حصيفة ونظرة استشرافية للمستقبل، عبر 
ما تقدمه المملكة من مبادرات ومساهمات فاعلة بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء 
ف��ي مختلف القضاي��ا العالمية، مما جعلها محط أنظار الع��ام ونموذج متميز في 

البناء والعطاء.
قم��ة العلمين لم تكن أولى اللقاءات بي��ن القادة، وبالتأكيد لن تكون األخيرة في 
مس��يرة العمل العربي المش��ترك، ضمن منظومة عمل عربي مش��ترك يستهدف 
الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، والتأكيد على أهمية رفع مستويات 
التنس��يق والتش��اور بين الزعماء والقادة، وصواًل إلى تكامل الرؤى وتعزيز مسيرة 

العمل المشترك على أعلى المستويات.

من األرض إلى السماء.. إنجازات بحرينية متواصلة
م��ن البحري��ن، تتوالى اإلبداع��ات لتعبر إلى فض��اء العالم حامل��ة معها كل يوم 
إنجازات جديدة كل يوم، بأيدي ش��باب الوطن، الحاملين رسالة ورؤية جاللة الملك 
المعظ��م في قلوبه��م وعقولهم، فيما تحمل س��واعدهم راية وط��ن، التي كانت 

وستظل خفاقة في السماء.
والش��ك فإن اإلعالن عن تدشين مشروع بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل في 
مملكة البحرين، والذي من المتوقع االنتهاء منه وفقًا لبرنامج المش��روع وإطالقه 
مع نهاية ش��هر ديس��مبر 2023، يمثل مفخرة جديدة تضاف إلى إنجازات ش��باب 
الوطن، ويعزز مسيرة المملكة وجهودها باالستكشافات وعلوم الفضاء واستشراف 
المس��تقبل. كلمات الفخر واالعتزاز لن تكفي أصحاب الجهود الكبيرة والجبارة في 
وضع اس��م مملكة البحرين على خارطة علوم الفضاء، وعلى رأس��هم س��مو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة، وكافة منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.

حي اليهود
ما يقوله كل الذين يعتبرون أنفسهم »معارضة« في البالد العربية 
عندما يقررون الترويج لقصة ما بغية بيعها على العامة هو »تأكد 
لنا«. فيقولون مثاًل »تأكد لنا أن فالنًا الذي كان متواجدًا في مجلس 
سين هو الذي وشى به وكان السبب في حبسه« و»تأكد لنا أن صادًا 
متورط في قضايا فساد وأنه تم التستر عليه ألن في هذا خطرًا على 
مجموع��ة من كبار الفاس��دين« و»تأكد لن��ا أن المجموعة الفالنية 
المحس��وبة عل��ى فالن أو ع��الن هي التي س��هلت عملي��ة تهريب 

المخدرات أو األسلحة وأن العملية هي لصالح عين أو شين«.
في هذا الس��ياق يأتي الترويج لفكرة مفادها أن البلدان التي أقامت 
أخيرًا عالقات دبلوماس��ية مع إس��رائيل تعمل على تأس��يس أحياء 
يهودي��ة في عواصمها وأن هذا األمر من ضمن البنود الس��رية في 
االتفاقي��ات التي تم توقيعها وأنها اتخ��ذت قرارها بمحاصرة هذه 

الفئة أو تلك في هذا المكان أو ذاك ليسهل لها ذلك!
المثير أنهم يروجون لهكذا أفكار وكأنهم ش��هدوا لحظة اتخاذ تلك 
الق��رارات وأنهم جزء منها. يفعلون ذلك رغم عدم توفر الدليل على 
ما يقولون، أو أن من أدلتهم أنه »س��معوا أن س��ينًا أو صادًا عرض 
مبلغًا خياليًا لش��راء بيت قديم ليكون نواة ذلك الحي« وأن هذه هي 
الطريقة نفسها التي تم بها االستحواذ على الكثير من األراضي في 

فلسطين.
وفي هذا السياق أيضًا قاموا بتأليف العديد من الحكايات التي يرون 
أنها يمكن أن تدعم تفكيرهم الناقص وتصورهم المريض فوزعوا 
االتهامات يمنة ويس��رة ولم يعتقوا أحدًا ووضعوا ما يش��اؤون من 

سيناريوهات لعلهم يتمكنون من الترويج ألفكارهم. 
م��ن الحقائق التي يعرفونها ولكن يتهرب��ون منها أن اتخاذ الدول 
قرارًا بإنش��اء حي لهذه الفئة أو تلك في هذه المنطقة أو تلك ليس 
بالقرار الصع��ب ويمكن اتخاذه في أي وقت وتنفيذه بطرق ش��تى. 
تمامًا مثلم��ا كان قرار إقامة عالقات مع إس��رائيل والتي هي اليوم 

واقع يفرض نفسه رغم كل شيء.

تطبيع تركيا وإسرائيل.. توقيته ومكتسباته
أعادت »االتفاقي��ات اإلبراهيمية« تش��كيل التحالفات في 
المنطقة، وخلقت آفاقًا جديدة للتعاون ما بين الدول مبنية 
على الش��راكات االقتصادية، ويحس��ب جدًا لدولة اإلمارات 
ومملك��ة البحرين إطالق »مناخ إقليمي جديد« س��ارت على 
نهج��ه المملكة المغربية، وش��اهدنا كيف عادت العالقات 
التركية اإلس��رائيلية إلى مس��ارها الطبيع��ي، بعد عامين 
من الجمود السياس��ي لم تؤثر على التب��ادل التجاري بين 
البلدي��ن، فالعالق��ة تعود إل��ى ع��ام 1949، تخللتها عدة 

أزمات دبلوماسية إال أنها ظلت متنامية اقتصاديًا.
 توقيت إع��الن تطبيع العالق��ات ما بين تركيا وإس��رائيل 
يتزامن مع اقتراب االنتخابات اإلس��رائيلية، واس��تعدادات 
الحزب الحاك��م »العدالة والتنمية« ف��ي تركيا لالنتخابات 
البرلماني��ة والرئاس��ية في العام 2023، وم��ن الواضح أن 
األجواء اإليجابية الحالية عجل��ت من إعالن التطبيع وعودة 
العالقات قبل االنتخابات في إس��رائيل، ألنها س��تصب في 
صالح رئيس حكومة تصريف األعمال »يائير البيد«، والذي 

سيدخل صراعًا مع حزب الليكود بقيادة »بنيامين نتنياهو« 
في انتخابات الكنيس��ت، ويبدو أن إدارة بايدن متوافقة مع 
ه��ذا التوجه الذي تبل��ور بعد جولة الرئي��س »جو بايدن« 

األخيرة إلى منطقة الشرق األوسط.
االس��تراتيجية التركي��ة ف��ي التصالح مع إس��رائيل نابعة 
من حرصها على تحس��ين النمو االقتصادي، بس��بب زيادة 
التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية لحد غير مس��بوق، 
وانخفاض االس��تثمار األجنبي بشكل كبير، وستكون هناك 
مكتس��بات اقتصادي��ة في مل��ف الطاقة، متمثل��ة في غاز 
شرق المتوسط ومش��اريع خط الغاز اإلس��رائيلي-التركي 
إلى أوروبا، التي قررت بدورها االس��تغناء عن الغاز الروسي 
تدريجيًا، ضمن تداعيات األزمة األوكرانية. وعليه، ستكون 
هن��اك مصال��ح إيجابية لتركي��ا إن تصالحت م��ع محيطها 
اإلقليم��ي، تج��اه مصر واليون��ان وقبرص وإس��رائيل، كما 
فعلت م��ع المحي��ط العربي تج��اه اإلمارات والس��عودية، 
للخ��روج م��ن عزلته��ا اإلقليمية واالس��تفادة م��ن تنامي 

عالقات دول المنطقة.
تتزامن الخطوة التركية في تطبيع العالقات بش��كل كامل 
مع إس��رائيل مع اقتراب االتفاق النووي اإليراني الجديد من 
صيغت��ه النهائية، وظروف اس��تثنائية يمر بها العالم من 
تداعيات اقتصادية، ومن ناحيتها س��تحقق إس��رائيل عدة 
أهداف سياس��ية وأمنية الحتواء إي��ران، فاقتراب تركيا من 
إسرائيل يشكل ضغطًا على أنشطة إيران المعادية، السيما 

الدعم اإليراني للميليشيات والفصائل المسلحة.
هن��اك فرصة كبي��رة لفك عقدة الملف الس��وري، والوصول 
إل��ى تهدئة كبي��رة تتراجع به��ا تركيا عن خ��وض عملية 
عس��كرية ضد األكراد في الش��مال السوري بتوافق أمريكي 
إس��رائيلي، كم��ا هناك فرص��ة لتقييد تواجد الميليش��يات 
اإليرانية بمباركة روس��يا، التي بدوره��ا تبحث عن التوازن 
في عالقتها مع تركيا مع تعديل اتفاق أضنة. ولذلك أعتقد 
أن التقارب التركي اإلس��رائيلي يخدم توجه المنطقة تجاه 

تصفير األزمات، والتركيز على المكاسب االقتصادية.

اإلقامة خارج الذاكرة
أتاب��ع بعض م��ا ينش��ر على أن��ه أدب تح��ت عنوان 
»نص��وص«، فأج��د نفس��ي أم��ام كتاب��ة م��ن دون 
مضم��ون ومن دون جمال أو إبداع إلى درجة الوصول 
إلى نقطة الغياب، لذلك ال يعود الكاتب يخاف من أي 
ش��يء حتى من النقد، ألنه ال يقول شيئًا تقريبًا. ونجد 
أنفس��نا أمام الدرجة الصفر م��ن الكتابة، لكن ليس 
بالمعن��ى الذي ذهب إليه روالن ب��ارت، ولكن بمعنى 
الالمعنى عن قصد أو عن غير قصد، مما يدفعنا نلوذ 

بصمت التفاهة.
م��ا درجنا عليه وما تعلمناه يب��دو أنه قد انتهى، في 
س��ياق الالمعنى السائح في األرجاء. فالكتابة لم تعد 
تضعنا إزاء األسلوب، أسلوب الكتاب كما يحيا حياته، 
وكما يطي��ب له أن يحياها، ولم تعد حقل اس��تعادة 
لكل ما كان من جراحات ومدارات وتهويمات وتقلبات 
ومطارح��ات وذكريات.. ولم تع��د الكتابة، كما درجنا 
عليه��ا، ورقا وقلم��ا وعيني امرأة وكتيب��ة من األعداء 
وحضور اش��تهاء أو غياب اش��تهاء. لم تع��د الكتابة 

تتطل��ب بعض التراب إلنش��اء بيت أو قب��ر أو منفى، 
لنكت��ب ونعلق ما نكتبه على ش��اهد قبر أو على جذع 

شجرة زيتون قديمة.
لم تعد كما كانت رس��مًا لمس��الك الهرب، واإلقامة 
خ��ارج الذاكرة، حي��ث ال توجد ذاك��رة، لذلك كنا نردد 
دومًا: »م��ا أصعب الكتاب��ة«، عندم��ا يضعنا الفعل 
»كت��ب« مباش��رًة أمام الفع��ل »كبت« ف��ي الالوعي 
اللغ��وي العربي الذي جع��ل الفرق بي��ن المفردتين 
مج��رد بعثرة ح��روف، لتك��ون لحظ��ة الكتابة لحظة 
اس��ترجاع وتمل��ك وافتكاك وتهريب إل��ى الخارج لما 

تستبطئه الذات.
أم��ا الق��راءة فهي كتاب��ة تمتهن التأوي��ل والتأويل 
مجت��ث م��ن مباحث الخروج م��ن ب��ؤرة الفهم. فهي 
ق��د تكون من اليمين إلى اليس��ار. من فوق إلى تحت 
من اليس��ار إلى اليمين، من الداخ��ل إلى الخارج ومن 
القريب إلى الغريب من السطح إلى العمق. المهم أن 

تبقى كتابة. والمهم أن يحيا فيها المعنى.

إن القراءة والكتابة يبقيان على اتصال بالمؤسس��ات 
أيض��ًا. فإن تفكر الخطاب يعني أن تكون إزاء التقاطع 
بين ال��ذات والمؤسس��ة وبين المؤسس��ة والخطاب 
وبين الخطاب والسلطة وذاك ش��رط بقائها جميعًا.  
ففع��ل الق��راءة وفع��ل الكتابة مجتمع��ان يصنعان 
الفك��ر والتفكير فه��و مش��روعية الق��راءة والكتابة 
والخط��اب، ولكن ما جدوى البحث في تفاهة الكلمات 
عن معنى قد يكون في الختام تافهًا مادامت الحقيقة 
وكل حقيقة حتى الموثوق بها وثوقًا علميًا هي دائمًا 
ظرفية وم��ادام الخطاب حول الخط��اب يتحدث اليوم 

عن انهيار األيديولوجيا.
ولذلك ها نحن اليوم نس��تهلك الالمعنى ونس��تمتع 
ب��ه: المقال ال��ذي يتعين عليك كتابت��ه بلغة عربية 
إس��المية، واألفكار التي يقع االستيالء عليها في وضح 
النهار، والنق��اد الذين ينزعجون من النقد. والمقاالت 
الت��ي ال فرق بي��ن أن تقرأها أو أال تقرأه��ا، جميعها 

وجوه من الالمعنى.

قمر صناعي بحريني
سيشهد شهر ديس��مبر من العام القادم تدش��ين مشروع بناء أول 
قمر صناعي بحريني بالكامل وال��ذي يأتي متزامنًا مع أعياد مملكة 
البحرين الوطنية، هذا المش��روع البحريني الذي نفخر به كبحرينيين 
هو بتصميم أيدي نخبة من أبناء البحرين وجهودهم في استكشاف 
علوم الفضاء واستش��راف المس��تقبل تحقيقًا لرؤية حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، 
وبتش��جيع من شيخ الشباب س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مستش��ار األم��ن الوطني قائد الح��رس الملكي ورئيس ومنتس��بي 

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء.
هذا المش��روع الوطني بالش��ك يعد إنجازًا متميزًا لمملكة البحرين 
س��يضع اس��مها في مصاف الدول الرائدة في علوم وأبحاث الفضاء 
ويؤك��د أن ش��باب البحرين لديه��م العزيمة واإلص��رار على تحقيق 
المس��تحيل وأنهم ق��ادرون على االبتكار واإلب��داع والتميز ولديهم 
روح التحدي في مواكبة مجال الفضاء وسبر أغواره في هذا المشروع 
الوطن��ي الذي يؤس��س لمرحل��ة جديدة ف��ي مس��يرة المملكة في 
عال��م الفضاء مع إطالق القم��ر الصناعي الجديد وف��ق رؤية وخطة 
اس��تراتيجية جديدة لعلوم الفضاء تدعو للفخر واالعتزاز بالكفاءات 

البحرينية التي تم االستثمار فيها.
تدش��ين القمر الصناع��ي حقيقة خط��وة رائدة وطموح��ة لمملكة 
البحرين ف��ي مجال استكش��افات الفضاء وهو يأتي امت��دادًا فاعاًل 
للمسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة الملك المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه واس��تمرارًا للمنج��زات الحضارية الت��ي تحققها 
المملكة في مختل��ف الميادين، وهو ترجمة حقيقية للروح الوطنية 
والعزيم��ة واإلصرار لتحقيق كل ما من ش��أنه رفعة مكانة البحرين 
وتقدمه��ا العلمي والتقني لش��باب البحرين الذين يعتبرون س��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قدوة لهم في اإلخالص والعطاء، وما 
تدشين القمر الصناعي إال نقطة االنطالق نحو بناء برنامج فضائي 
بحريني متطور يضع المملكة في طليعة الدول المتقدمة في مجال 

الفضاء.

 همسة
إن إط��الق القمر الصناعي البحريني يعد إنجازًا تاريخيًا بأيٍد بحرينية 
وباهتم��ام قيادة مؤمنة بقدرات أبنائها الش��باب لخ��وض الريادة 
العلمي��ة في علوم الفض��اء ومواكبة متطلب��ات الحاضر واحتياجات 

المستقبل.

مستشفى في المنطقة الجنوبية
البحرين متقدمة طبيًا، وهذا أمر ليس حديث العهد، بل تاريخنا الممتد يبين كيف 
أن مهنة الطبابة دخلت البحرين منذ بدايات القرن السابق بشكلها المنظم، ومن 
خالل ممارس��يها المؤهلين، وكيف أن المرأة البحريني��ة أيضًا كان لها دور ووجود 

في المنظومة. 
وم��ع مرور الزمن تطور الطب لدينا إلى درجات متقدمة جدًا، وخرجت البحرين آالف 
الكوادر من األطباء والممرضين من الجنس��ين، وتوسعت في إنشاء المستشفيات 

والمراكز الصحية بما يفترض أنه يغطي احتياج المواطنين والمقيمين. 
لكنن��ا كجيل فتحت عيوننا دائمًا على مستش��فى الس��لمانية الطب��ي كأكبر وأبرز 
مستش��فى عام ضخم يقدم خدماته الطبية، إضافة إلى المراكز الصحية المنتشرة 
طبعًا، وبعده بس��نوات وجدنا المستش��فى العس��كري في إنجاز طبي يحسب لقوة 
دف��اع البحرين، والحقًا جاءتن��ا التحفة الطبية التي تحمل مس��مى ملكنا المعظم 
مستش��فى الملك حمد ليخ��دم أهالي المح��رق والمناطق القريب��ة والحاالت التي 

يتوافر لها العالج فيه. 
وبمناس��بة المستش��فيات الكبيرة على غرار السلمانية والعس��كري والملك حمد، 
فقد وصلتني عدة مالحظات م��ن أهالي المنطقة الجنوبية، وتحديدًا أهالي الرفاع 
والزالق وجري الشيخ ودرة البحرين يقترحون ضرورة إنشاء مستشفى كبير على غرار 

السلمانية ليكون مخصصًا ألهالي المنطقة الجنوبية. 
الفكرة تتلخص كله��ا في خدمات الطوارئ العاجلة والعمليات الصعبة والمعقدة 
والعالج��ات التي يصع��ب تقديمها في المراك��ز الصحية التي تهت��م بالمعالجة 

األولية أو التعامل مع الحاالت البسيطة والمتوسطة. 
نعم هناك المستش��فى العس��كري العريق بخدماته وإنجازات��ه الطبية وبكوادره 

التي يشاد بها، لكنه مستشفى إنشاؤه جاء ليمنح األولوية في المعالجة لمنتسبي 
ق��وة دف��اع البحرين نظرًا إلى عدد كوادر جيش��نا الباس��ل وض��رورة توفير العناية 
الطبي��ة المختصة به��م. وهذا م��ا يعني تعذر اس��تقبال بعض الح��االت األخرى 
ووجوب اتجاهها للمستش��فيات الكبيرة األخ��رى التي تتعامل مع الحاالت الطارئة 

كالسلمانية والملك حمد. 
نتمن��ى اس��تجابة لمطالب وحاجة أهال��ي المنطقة الجنوبية أن يت��م العمل على 
إنشاء مستشفى بمستوى السلمانية والملك حمد ليخدم عدد األهالي والمقيمين 

الكبير في هذه المنطقة، مع تمنياتنا للجميع دوام الصحة والعافية. 

اتجاه معاكس
لمن قدر اهلل له أن يتجه ألحد المستشفيات في وطننا العزيز للحصول على العالج، 
أطلب منه التدقيق في الكوادر الطبية التي تتعامل معه. أقول ذلك ألنني أجزم بل 
أعلم أن لدينا كوادر وطاقات بحرينية من الجنس��ين هم بالفعل »مالئكة رحمة«، 
ه��م أبطال ف��ي مجالهم، هم كف��اءات يفخر به��م الوطن حتمًا. ف��إن جئت لترى 
مستوى االهتمام فستجد ش��يئًا يخفف عنك، وإن جئت لترى األخالق فستجد شيئًا 
يبهرك، ولس��ت أتحدث هنا ع��ن األطباء فقط، بل أتحدث ع��ن غالبية الممرضين 
والممرضات، إذ ش��اهدت بعضًا منهم بعيني كيف يعمل، فوجدت بالفعل مالئكة 

تمشي على األرض ووجودها رحمة من اهلل للناس. 
ه��ذا النموذج الجمي��ل الغالب، وإن كانت من بعض الح��االت بعكس ما وصفناه، 
فإنها حاالت تش��ذ عن القاع��دة، إذ لن تجد أجمل وأحن م��ن »قلوب البحرينيين« 

الممتهنين للطب والتمريض، فشكرًا من القلب لهم جميعًا.
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تقديم دعم االستشاريين الدوليين والربط المباشر مع المراكز المتخصصة.. العلي لـ                 :

 مركز العناية بمتالزمة داون مستعد للعام
 الدراسي الجديد بأفضل المناهج والبرامج التربوية

أكد مدير مرك��ز العناية بمتالزمة داون أحمد 
العلي أن »الجمعية البحرينية لمتالزمة داون 
أخذت عل��ى عاتقها االهتمام وخدمة األطفال 
ذوي متالزم��ة داون ف��ي البحري��ن من��ذ أكثر 
م��ن عقدين م��ن الزمان من خ��الل الخدمات 
المقدم��ة من قب��ل مركز العناي��ة بمتالزمة 
داون، وفي ذل��ك الوقت وضعنا نموذجًا فريدًا 

معترف به على المستوى الدولي«.
وق��ال: »إن الجمعي��ة أصبحت تق��دم خدمات 
متخصص��ة  وتأهيلي��ة  وتربوي��ة  تعليمي��ة 
لتشمل األعمار من س��ن الوالدة حتى مرحلة 
التدري��ب المهني والتوظي��ف، كما يتم توفير 
الخدم��ات التعليمي��ة والتربوي��ة والتأهيلية 
والطبية واالجتماعي��ة. ويبذل المركز قصارى 
جهده لمعرف��ة كل طف��ل ذي متالزمة داون 
التخ��اذ  البحري��ن  مستش��فيات  ف��ي  يول��د 
اإلج��راءات الالزمة للتواصل مع أس��رة الطفل 
لكي نقوم بتقديم الدعم والمس��اعدة لألهل 
للبدء بحياة ناجحة وخطوات صحيحة«. وأش��ار 
ل�»الوطن« إل��ى أن »المركز س��وف يقدم في 
الس��نة الدراس��ية الجدي��دة أفض��ل المناهج 
والمدروس��ة  الفعال��ة  التربوي��ة  والبرام��ج 
جي��دًا لطالبنا وذلك بفضل الدعم المس��تمر 
م��ن قب��ل االستش��اريين الدوليي��ن والربط 
المباش��ر م��ع المراكز المتخصص��ة. كما يتم 
توزي��ع الط��الب في الفص��ول الدراس��ية بناء 
عل��ى األعم��ار الزمني��ة وهذا يش��جعهم على 

تطوي��ر المه��ارات والس��لوكيات االجتماعية 
والصداق��ات المالئم��ة ألعماره��م الزمني��ة. 
ونق��وم بتلبية احتياجات التعليم الفردي لكل 
طالب من خالل إعداد وتصميم برنامج تربوي 
متخصص ومنفرد بناء على قدراته ومهاراته 
وأيضًا الجلسات الجماعية وجلسات االستعداد 
للدمج المدرس��ي«.  كما أوضح العلي أن »أبرز 
جانب ف��ي برامجنا هو التزامن��ا بتحقيق حياة 
كريمة ل��ذوي متالزمة داون من خالل برنامج 
التدري��ب المهن��ي والتوظي��ف، حي��ث تميزنا 
ف��ي إبراز نم��اذج ناجح��ة من أبن��اء متالزمة 
داون ف��ي وظائف منتج��ة ومجزية. كما نقوم 
بتدريب الطال��ب في مواقع العم��ل وتزويده 
ببرنامج مخصص لتدريبه يساعده في تقييم 
أدائه بش��كل صحيح. كما استطعنا بكل ثقة 
تغيي��ر نظرة أصح��اب األعمال والمس��ؤولين 
في الشركات والمؤسسات تجاه ذوي متالزمة 

داون«.
وأضاف: »يهدف المرك��ز إلى تقديم الخدمات 
التربوية والتعليمية للطفل، ومساعدة األهل 
عل��ى تقب��ل الطفل من خ��الل تزوي��د األهل 
بالمه��ارات الالزم��ة للعم��ل ضم��ن الفريق 

التعليمي التربوي وأيضًا رفع مس��توى الوعي 
ل��دى المجتم��ع وتعريف��ه بطبيع��ة اإلعاقة 
وأس��بابها وح��ث المجتمع عل��ى تقبل الطفل 
والتعامل معه حسب المراحل الدراسية وهي:
1- قس��م الطفول��ة المبك��رة )قس��م التدخل 

المبكر( من عمر شهر إلى عمر 3 سنوات.
2- مرحلة ما قبل المدرسة.
3- مرحلة الدمج التعليمي.

4- مرحلة التأهيل المهني والتوظيف.

 استقبال العام
 الدراسي الجديد

ت��م االنتهاء م��ن عمل منهج خ��اص بالمركز 
متخصص لألش��خاص من فئة متالزمة داون 
وهو منهج متكامل ليكون مرجعًا ش��اماًل في 
إعداد البرامج التعليمية للطالب ويتكون من 
جمي��ع المجاالت التي تهدف إلى تحقيق النمو 
المتكامل للطالب ويقوم على أس��اس تطبيق 
المهارات العلمية والجوان��ب األكاديمية من 
خ��الل أنش��طة ذات معن��ى، مناس��بة ألعمار 
تنمي��ة  منه��ا  واله��دف  الزمني��ة،  الط��الب 

االس��تقاللية واالعتماد على الذات، ويتضمن 
المنه��ج الجوانب األكاديمية )ق��راءة، كتابة، 
المه��ارات االجتماعي��ة،  هج��اء، رياضي��ات(، 
االعتم��اد عل��ى ال��ذات، الرياض��ة البدني��ة، 
الفن��ون، الموس��يقى، والخب��رات المكتس��بة 
من خ��الل األنش��طة المنفذة ف��ي المجتمع. 
عل��ى ذل��ك تم عم��ل تدري��ب مكث��ف لجميع 
األخصائيي��ن بالمرك��ز عل��ي كيفي��ة العمل 
بالمنه��ج الجديد قب��ل البدء بتنفي��ذ المنهج 
وتنفيذ ورش��ة عم��ل لألخصائيين لتعريفهم 
كيفية اس��تقبال الطالب بعد اإلجازة ، وأيضًا 
توفي��ر أدوات حديثة جدي��دة تخص األهداف 

الموجودة بالمنهج.
كما تم تغيير ساعات الدوام الرسمي ونظام 
العمل بالمركز بناًء على الدراس��ة التي قام 
به المركز لمدة سنة وحسب الموافقة التي 
ت��م الحصول عليه��ا من اللجن��ة التنفيذية 
لمجل��س إدارة الجمعية البحرينية لمتالزمة 
داون ووزارة التنمية االجتماعية. وسوف يتم 
العمل بالتوقيت الرس��مي الجديد للمركز ، 
من تاريخ 1 سبتمبر 2022 )السنة الدراسية 
الجدي��دة( م��ن الس��اعة ال�8 صباح��ًا وحتى 

الساعة ال�5 مساًء.

الجلسات الفردية
س��وف يتم العم��ل بنظام الجلس��ات الفردية 
والجلسات الجماعية بناء على األعمار. والعمل 
سوف يبدأ للجلس��ات الفردية جميع المجاالت 
المتاح��ة بالمرك��ز ف��ي األوقات من الس��اعة 
8:00 صباحًا إلى الساعة 12:00 ومن الساعة 
3:00 عص��رًا إل��ى الس��اعة 5:00 مس��اًء. في 
المج��االت التالي��ة: التدخل المبك��ر، التربية 

الخاصة، التخاطب، تنمية المهارات. 

الجلسات الجماعية
سيتم فتح باب التس��جيل للجلسات الجماعية 
م��ن الس��اعة 12 إلى 3 ظهرًا. س��وف تقس��م 
كل  إل��ى مجموعتي��ن،  الجماعي��ة  الجلس��ات 
مجموع��ة تحضر يومي��ن في األس��بوع فقط 

وذلك للفئات التالية: 
- فئة الطالب ما قبل المدرسة 

- فئة الطالب المسجلين في المدارس صفوف 
الدمج 

- فئة الشباب في قسم التدريب و التوظيف 
أما ي��وم الخميس يت��م تخصيصه للجلس��ات 
الفردي��ة ف��ي جمي��ع المج��االت المتاحة في 
المرك��ز على فترتين من الس��اعة ال�8:00 إلى 

2:00 ثم من الساعة ال�3:00 إلى 5:00

الرئيس الفخري للجمعية الخليجية لإلعاقة 
يبحث التعاون مع جامعة الخليج العربي

للجمعي��ة  الفخ��ري  الرئي��س  اطل��ع 
دعي��ج  الش��يخ  لإلعاق��ة  الخليجي��ة 
ب��ن خليف��ة آل خليف��ة عل��ى خدمات 
وإمكانيات مركز المحاكاة والمهارات 
الطبية بكلي��ة الطب والعلوم الطبية 
بجامع��ة الخليج العرب��ي وذلك خالل 
لقائ��ه رئيس جامع��ة الخليج العربي 
خالد العوهلي يرافقه مدير الجمعية 
الخليجي��ة لإلعاق��ة حس��ن الماج��د، 
واألمي��ن المالي للجمعي��ة الخليجية 
لإلعاقة، رئيس��ة المكت��ب التنفيذي 
بمملك��ة البحري��ن، بس��مه صال��ح، 

بهدف بحث أفاق التعاون المشترك.
خليف��ة  ب��ن  دعي��ج  الش��يخ  وأش��اد 
الجامع��ة  بمخرج��ات  خليف��ة  آل 
وباإلنجازات والنتائج المش��رفة التي 
حققها خريجو الجامعة من الحاصلين 
على مؤهالت جامعية على مس��توي 
والدكت��وراه  الماجس��تير  درجت��ي 
ف��ي مج��االت حيوي��ة هام��ة كتربية 
الموهوبي��ن والصعوب��ات التعليمية 
ع��ن  معرب��ًا  النمائي��ة،  واإلعاق��ات 
ارتياحه م��ن نوعية وكمي��ة األبحاث 
العلمي��ة التي يعده��ا أعضاء الهيئة 
األكاديمي��ة والطلب��ة والباحثين في 
كلية الدراس��ات العليا ف��ي المجاالت 
باإلعاق��ات  والمتعلق��ة  العلمي��ة 
بجمي��ع أش��كالها، مؤك��دًا أن ه��ذه 
المخرجات س��يكون له��ا دور بارز في 
بن��اء المجتمعات وإس��هامات كبيرة 

في التطور المعرفي والمهني.

وقال خ��الل اللقاء أن جامع��ة الخليج 
العربي تجسد مشروعًا ناجحًا للعمل 
المش��ترك، مش��يدًا بجهود  الخليجي 
مجل��س الجامع��ة لتحقي��ق الرؤي��ة 
االستراتيجية التطويرية التي نجحت 
في تعزي��ز مكانتها كجامعة مبتكرة 
على مستوى الخليج العربي، من خالل 
إطالق المزيد من البرامج األكاديمية 
المبتكرة المواكبة لتطلعات أصحاب 
الجاللة والس��مو ق��ادة دول المجلس 
والمس��تجيبة لطموح وتطلعات أبناء 
دول الخليج العربي، مؤكدًا أن جامعة 
الخلي��ج العرب��ي تس��عى دائم��ًا ألن 
تك��ون نموذج��ًا يحتذى ب��ه، وتعمل 
دائم��ًا لتحقي��ق أهدافه��ا الس��اعية 
لخدم��ة حكوم��ات ومجتمع��ات دول 

الخليج العربية.
من جانب��ه، أكد رئيس جامعة الخليج 

العربي خال��د العوهلي: »أن الجامعة 
وخبراته��ا  إمكاناته��ا  كل  تس��خر 
الخليجية  القضاي��ا  لخدمة  وطاقاتها 
المش��تركة والمس��اهمة ف��ي إيجاد 
حل��ول فاعل��ة له��ا من خ��الل البحث 
العلمي واالرتقاء بالمهارات والتدريب 
والتعلي��م المس��تمر، موضحًا حرص 
الجامع��ة عل��ى إث��راء حج��م األبحاث 
ينتجها  الت��ي  العلمية  والمنش��ورات 
منس��وبي الجامع��ة م��ن أكاديميين 
وطلبة دراسات عليا وتناقش القضايا 
البحثية المتعلقة باإلعاقات النمائية 
لتنش��ر في مج��الت علمي��ة محكمة 

وقواعد بيانات عالمية.
وخ��الل اللقاء تجول الش��يخ دعيج بن 
خليف��ة آل خليف��ة والوف��د المراف��ق 
ل��ه ف��ي أرج��اء الجامعة وأقس��امها 
األكاديمي��ة واطل��ع عل��ى أقس��امها 

العلمي��ة ف��ي كلي��ة الط��ب والعلوم 
الطبية، وعلى المستشفى االفتراضي 

بمركز المحاكاة والمهارات الطبية.
وأشار مدير مركز المحاكاة والمهارات 
العرب��ي  الخلي��ج  بجامع��ة  الطبي��ة 
تيس��ير جراده إل��ى أن جامعة الخليج 
العربي قررت إنش��اء مرك��ز المحاكاة 
لرف��د منهجه��ا الطب��ي القائ��م على 
ح��ل المعض��الت الطبي��ة بتطبيقات 
س��ريرية ُتمك��ن الطلبة م��ن اختبار 
نجاح السيناريوهات الطبية المختلفة 
المعق��دة  الح��االت  م��ع  والتعام��ل 
م��ن خالل المح��اكاة الس��ريرية، من 
خ��الل االس��تعانة بأح��دث التقنيات 
والبرامج المتقدم��ة القادرة على بناء 
واق��ع افتراضي ُيظه��ر جميع الحاالت 

المرضية بأوضاع طبية مختلفة.
يش��ار إلى أن مركز المح��اكاة الطبية 
جمعي��ة  اعتمادي��ة  عل��ى  الحاص��ل 
الصحي��ة  الرعاي��ة  ف��ي  المح��اكاة 
األمريكية يخدم  المتح��دة  بالواليات 
طلب��ة الس��نة الخامس��ة والسادس��ة 
كلي��ه  ف��ي  اإلكلينيكي��ة  بالمرحل��ة 
الط��ب والعل��وم الطبي��ة، ليمكنهم 
والح��االت  األع��راض  مح��اكاة  م��ن 
وعالجه��ا  وتش��خيصها  المرضي��ة 
بسهولة وبأس��لوب إلكتروني متقدم 
ومتق��ن كما ل��و كان الطالب يتدرب 
في مستش��فيات الواق��ع، كما ويقدم 
دورات طبية متقدم��ة في الكثير من 

التخصصات.

همم وعزائم
لي��س المعاق م��ن ال يبصر 
الن��ور وال من بس��معه صم 
حاج��ب ع��ن ن��داء اآلخرين، 
وال من تس��ير عجلة مقعده 
ف��ي الطرق��ات لتق��وده إلى 
حيث يذه��ب، إنم��ا المعاق 
م��ن أعيق فكره ع��ن التدبر 
في م��دارك النعم وخزائنها، 
تحقي��ق  ع��ن  متقاعس��ًا 
النجاحات واإلنجازات، تخاذاًل 

أمام متطلبات الحياة.
ثم��ة أفراد متعايش��ون في 

مجتمعاته��م اختصه��م اهلل تعالى بمش��يئته أن يبلغوا 
إتمام العي��ش بأحد القص��ور في أعضائهم الجس��دية أو 
الذهني��ة، حكمة من لدنه ج��ل وعال، إلذكاء ق��وة الدوافع 
ف��ي قه��ر التحدي��ات وتذليل الصعوب��ات بثب��ات اإلصرار 
والعزيم��ة، لينه��ل منهم اآلخرون قيم الصب��ر واإلرادة في 

صنع المستحيل. 
وبه��ذا الصدد، فإن للمؤسس��ات الحكومي��ة والخاصة في 
مختل��ف ال��دول دورًا ال يغفل عن��ه في تقدي��م الوفير من 
الخدم��ات ل��ذوي العزيم��ة الت��ي تكفل حقوقهم كس��ائر 
األفراد، ومن بينها مبادرة س��مو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم حفظه اهلل ورعاه في إطالق تسمية ذوي الهمم بداًل 
من ذوي اإلعاقة، تقديرًا لهم وجعلهم في مكانة مرموقة. 
كما لمملكة البحرين جهودها المضنية في توفير الرعاية 
الخدماتية وتوفير كافة س��بل الدعم لذوي الهمم، بقيادة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، ومتابعة حثيث��ة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ورعاه، على س��لم األولويات في 
تحقيق حياة كريمة لهم، ما تجس��د في تلبية احتياجاتهم 
وإدماجه��م في المجتمع، بغية االس��تثمار ف��ي طاقاتهم 
اإلبداعي��ة وصقل مهاراتهم وتوظيفها في ش��تى ميادين 
العمل، األمر الذي انعكس إيجابيًا على مس��توى اإلنتاجية 
في قطاعات العمل وجودة التعليم وغيرها، وذلك بتكاتف 
ذوي الهم��م م��ع أف��راد المجتم��ع اآلخرين، ومش��اركتهم 
الفعال��ة بالوقوف جنبًا إلى جنب، بتبادل التجارب والخبرات 

الكامنة لدى كال الطرفين، في العمل لخدمة الوطن.
إن م��ن ص��ور ذل��ك الت��آزر المجتمع��ي، الت��ي تجلت في 
النهوض بمس��تويات األداء المهن��ي واالرتقاء بها إلكمال 
مسيرة البناء والتنمية، تسطير نجاحات حققها ذوو الهمم 
بمختلف فئاتهم، في مملكة البحرين وخارجها، مش��ّرفين 
اس��م المملكة في جميع المحافل الدولية، ليكونوا وس��مًا 

بارزًا في تحقيق التميز وقهر المستحيل.

إيمان عبدالعزيز

االنتهاء من عمل منهج خاص بالمركز متخصص ألشخاص المتالزمة داون

تغيير وقت المركز بعد دراسة ليصبح من 8 صباحا حتى 5 مساًء

حوراء بال يدين.. تتغلب على إعاقتها 
وتمارس حياتها بشكل طبيعي

تخوض طفلة س��عودية صراعًا يوميًا لتلبية أبسط احتياجاتها من أكل وشرب 
وممارس��ة هواياتها، متس��لحة في كل ذلك بذكاء فطري، وروح مرحة، ومرونة 
عالية، وابتسامة تفاؤل، تبعث على السعادة واإليجابية في كل َمن ينظر إليها.
حوراء البخيت طفلة بال يدين تبلغ من العمر 7 س��نوات وتعيش مع أسرتها في 
بلدة الرميلة شرق األحساء، تغلبت على إعاقتها الحركية لتمارس حياتها بإرادة 
صلب��ة، وعزيمة قوية وتعي��ش تفاصيل حياتها الطبيعية اليومية مس��تخدمة 
أرجلها بعد أن ُولدت بال ذراعين. وفقًا لتقرير »قناة الس��عودية«. توجه الطفلة 
حوراء رس��الة تدعو فيه��ا الجميع إلى أن يتس��لحوا باإلرادة القوية، والش��جاعة 
الكافي��ة، وعدم الخوف والقل��ق لمواجهة تحديات الحي��اة وصعوباتها.. وتقول 

ببراءة: »ال تخافوا، كونوا أقوياء وشجعانًا«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/25/watan-20220825.pdf?1661404138
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/1022733
https://alwatannews.net/article/1022729
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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ُتش��كل اإلصاب��ات الرياضي��ة - خاص��ة الش��ديدة منها – 
عالم��ات فارقة ف��ي حياة الالعبي��ن الرياضيي��ن، ولطالما 
انش��غل اإلع��الم الرياضي بكس��ر في العب مش��هور ألحد 
األندي��ة، أو تع��رض العب آخر لقطع ف��ي الرباط الصليبي 
للركبة في منتصف الموس��م الرياض��ي، وما يصاحب ذلك 
من رحلة عالجية طويلة، وابتعاد عن المالعب س��واًء كان 
ذل��ك محلي��ًا أم عالميًا. حت��ى وإن اختلف س��بب اإلصابة، 
كضربة مباش��رة، أو احتكاك مع العب آخر، أو نتيجة ضعف 
ف��ي التدريب، يبقى الس��ؤال هو: كم عدد ه��ذه اإلصابات 

ونوعها وشدتها في الوسط الرياضي المحلي؟
تم��ر على مختلف وحدات وعيادات ومراكز العالج الطبيعي 
المنتشرة حوالي المملكة، شتى أنواع اإلصابات الرياضية 
متفاوت��ة الح��دة، وقد تش��كل إصاب��ات مفاص��ل الركبة 

والكاح��ل والكتف المراتب األولى م��ن ناحية العدد، بينما 
تت��وزع اإلصابات الباقي��ة على أجزاء الجس��م األخرى مثل: 
المرف��ق، والحوض، والظهر، ولكن بنس��ب أق��ل. حتى إن 
كان��ت هذه التقدي��رات مبني��ة على التجرب��ة والمالحظة 
الش��خصية، فإنها تتوافق مع اإلحصاءات المنش��ورة. فقد 
أجرى فريق بحثي في إسبانيا في عام 2021 بقيادة بريتو-

غونزاليز، اس��تطالعًا ش��مل ما يق��ارب 500 العب من فئة 
الش��باب، وأش��ارت النتائج إلى أن نس��بة إصاب��ات الكاحل 
»36%«، والركب��ة »19%«، والكت��ف »6.5%«، كان��ت ف��ي 
طليعة اإلصابات الرياضية المسجلة في العينة المشاركة، 
بينما تراوحت إصابات المناطق األخرى بين 2.1 إلى %5.5، 
وإن معظ��م هذه اإلصاب��ات نتجت أثناء التمرين بنس��بة 

59% تليها المنافسات بنسبة %25. 

لو قمن��ا برب��ط نتائ��ج الدراس��ة المنش��ورة وغيرها من 
الدراسات الس��ابقة مع عدد الحاالت واإلصابات محليًا ذات 
الصلة، سنش��اهد تقارب��ًا ملحوظًا من حي��ث العدد والنوع 
ولربما المس��ببات. ولكن االختالف بينهما ينبع من حقيقة 
غياب اإلحصاءات والدراسات الرسمية المنشورة والمتعلقة 
بهذا المجال. إن مس��ببات الفجوة بين اإلحصاءات المحلية 
والعالمي��ة عدي��دة ومنها ع��دم توحيد إج��راءات الفحص 
والعالج بين األندية الرس��مية المس��جلة، وغياب األدوات 
واالس��تبانات الضرورية لرص��د ومتابعة ه��ذه اإلصابات 
وتطوره��ا. إن الدور المه��م الذي يلعب��ه أخصائي العالج 
الطبيع��ي وم��درب الفري��ق ف��ي إع��داد الالع��ب للعودة 
للتدريب والمنافس��ة متحقق على أرض الواقع حيث تحظى 
مملكة البحرين بس��معة طيبة في مجال العالج الطبيعي 
لإلصاب��ات الرياضي��ة نتيجة بروز أس��ماء المع��ة في هذا 
المج��ال. حتى عن تنوعات هذه اإلصابات وش��ملت حاالت 
وعمليات معق��دة نتجت عنها مضاعف��ات، فإن كثيرًا من 
الالعبين الذين عانوا ألس��ابيع عديدة م��ن إصابة جديدة 
أو متكررة عادوا للمالعب وقاموا بالمس��اهمة في تحقيق 
االنتصارات الرياضية. مع ذلك من هو المس��ؤول عن رصد 

هذه اإلصابات وتسجيلها؟ 
وجود ه��ذه الفجوة ال يعني بالضرورة ع��دم المقدرة على 

س��دها، فالدعم المتواصل للمجال الرياضي من قبل سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وس��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
ش��ّكل فارقًا مهمًا ونقلة نوعية لتطوير الرياضية وتحقيق 
اإلنج��ازات الرياضية. وهذا الدع��م يكتمل مع زيادة البحث 
العلمي في مجال اإلصابات الرياضية وأنواعها ومسبباتها 
ومدى انتش��ارها في الوس��ط الرياضي. يجب التأكيد هنا 
بأن الرصد المس��تمر والدوري ألع��داد اإلصابات الرياضية 
وأنواعها، وش��دتها، سيؤدي إلى خلق منصة وطنية تحوي 
اإلحصاءات الرسمية، وُتعنى بتقديم المعلومات الُمحدثة 
لُصناع القرار، وس��وف يساهم هذا األمر مستقباًل في وضع 
الحلول واالس��تراتيجيات المناس��بة لتقليل اإلصابات التي 
م��ن الممكن تجنبه��ا عن طري��ق تطبي��ق البروتوكوالت 
العالجي��ة والوقائية في إع��ادة تأهيل مثل هذه اإلصابات 

والعودة بشكل أسرع للمالعب.

 * أكاديمي في جامعة البحرين -
باحث في العالج الطبيعي واإلصابات الرياضية
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»نهرا« أعادتها للمسار الصحيح وفق ضوابط وشروط خاصة

 مريم الكوهجي: الحجامة عالج 
مكمل لعمل الطبيب وال مجال للتشكيك في نجاحها

كش��فت أخصائية الع��الج بالحجام��ة، وعضو 
مجل��س إدارة الجمعي��ة البحريني��ة للحجامة، 
مريم الكوهجي، عن أن هن��اك أنواعًا مختلفة 
للتداوي بالحجامة، بينها الحجامة التجميلية، 
حيث تعالج بعض مش��اكل البش��رة، موضحة 
أن من بين األنواع أيض��ًا الحجامة المتزحلقة 
والمس��اجية والمائية والمغناطيسية وحجامة 
دودة العلق وحجامة األب��ر الصينية والحجامة 
بأك��واب البامب��و، وغيره��ا، مش��يرة إل��ى أن 
الت��داوي بالحجامة يس��اعد الحجامة في عالج 
أمراض كثيرة بينها ح��االت الصداع النصفي، 
وبعض حاالت تأخر اإلنجاب، واآلالم العضلية، 
الضغ��ط  وأم��راض  النفس��ية،  والمش��اكل 
والسكري والهضم والمعدة والنقرس وبعض 
أم��راض المناع��ة الذاتي��ة. وأضاف��ت مري��م 
الكوهج��ي في ح��وار مع »الوط��ن« أن مملكة 
البحري��ن متمي��زة في مج��ال الع��الج بالطب 
البدي��ل، والت��داوي بالحجامة، حي��ث أصبحت 
أول دولة على مس��توى الوط��ن العربي تتبنى 
هذا النوع م��ن العالج، بفضل جه��ود الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية 

»نهرا«. وإلى نص الحوار:
هل من نبذة بسيطة عن الحجامة؟

- الحجام��ة ن��وع من أن��واع الط��ب التكميلي 
والط��ب النبوي، وه��ي تقنية عالجية تس��اعد 
الض��ارة  واألخ��الط  الش��وائب  إزال��ة  عل��ى 
والرواس��ب من جسم اإلنس��ان، والتخلص من 
السموم، وتساعد على تنش��يط دوران الدورة 
الدموية، كما تساعد على التخفيف من اآلالم، 

والحد من مضاعفات الكثير من األمراض، كما 
أنها تس��اعد في رفع المناعة، وتحسين الحالة 
النفسية إضافة إلى كثير من الفوائد الصحية، 
حيث إنها عملية بس��يطة وإجراء طبي س��هل 
ومريح دون أية آث��ار جانبية تذكر فال أظن أن 
هناك س��ببًا يجعل األطب��اء يترددون في نصح 
مرضاه��م بعم��ل الحجامة ألنه��ا تقوم بعم 
فلترة الجس��م وقد أثبتت فعاليتها في الكثير 
من األمراض، وأكبر دليل على تأثيرها الناجح 
والفع��ال لجوء بعض األطباء إلى فتح أقس��ام 
للحجام��ة في عياداتهم الخاصة المختلفة في 

التخصصات.
ما أنواع الحجامة؟

- هن��اك أن��واع كثي��رة منها الجاف��ة والرطبة 
والتي نس��تخدمها بش��كل رئيس ف��ي عملنا، 
وهن��اك الحجام��ة التجميلية للجس��م والوجه 
والتي ق��د عرضتها في ع��دة مؤتمرات خارج 
مملكة البحرين وكش��فت نتائجه��ا المبهرة 
في المساعدة في عالج بعض مشاكل البشرة 
ألصب��ح أول بحريني��ة تعرض ه��ذا البحث في 
مؤتمرات ف��ي الخارج وتمارس��ها في مملكة 
البحري��ن منذ 5 س��نوات، وهناك أن��واع أخرى 
أيضًا منه��ا الحجامة المتزحلقة والمس��اجية 
والمائية والمغناطيسية وحجامة دودة العلق 
وحجام��ة األب��ر الصيني��ة والحجام��ة بأكواب 
البامب��و وما زلن��ا في انتظار األن��واع الجديدة 
وهن��اك ش��روط صحي��ة لعملها، حي��ث يقوم 
المعال��ج بإخبار مرضاه به��ا، قبل البدء في 

التداوي.
ما أهم األمراض التي تعالجها الحجامة؟ 
تس��اعد  كثي��رة  أم��راض  هن��اك   -
الحجامة ف��ي عالجه��ا أو التخفيف 
منها، وهناك حاالت كثيرة تتردد 
عل��ى العيادة بمختل��ف األعمار 
منه��ا،  األم��راض  ومختل��ف 
ح��االت الص��داع النصف��ي، 
وبعض حاالت تأخر اإلنجاب، 
واآلالم العضلية، والمشاكل 
والروحي��ة،  النفس��ية 
الضغ��ط،  ومرض��ى 
وبعض مشاكل مرضى 
الس��كر، والمرض��ى الذي��ن 
يعانون من مشاكل الهضم 
النقرس،  ومرض  والمعدة، 
المناعة  أم��راض  وبعض 

الذاتية.

هل هناك أيام خاصة للتداوي بالحجامة؟
- هناك نوعان م��ن الحجامة، األولى، الحجامة 
الوقائية، أي أن المراجع ال يشكو من أية مرض 
أو عل��ة أو ألم في الجس��م، وإنم��ا يريد عملها 
التب��اع الس��نة، أو لتحصي��ل فائدته��ا، مث��ل 
تنش��يط الدورة الدموية، فيعملها في أفضل 
أيام الحجامة، وهي أي��ام، 17، و19، و21، من 
كل ش��هر هجري، اتباعًا لحديث الرسول صلى 
اهلل عليه وس��لم، أما الحجامة العالجية، والتي 
يحتاجه��ا المريض في الحال أم��ا لتخفيف ألم 
أو أي��ة مش��كلة أو ع��ارض صح��ي فتجرى في 
أي ي��وم، وأي وقت، متى أحت��اج لها المريض، 
ويحدد األخصائي أو المعالج مدة العالج وعدد 
الجلس��ات المطلوبة لتحس��ين حالته الطبية 

والصحية.
هن��اك من يعتمد على الحجامة كعالج رئيس، 

ما رأيكم في هذا؟
- ال أؤي��د هذا ال��كالم فنحن مكمل��ون لعالج 
الطبي��ب، فالحجام��ة ع��الج مس��اعد لعم��ل 
الطبي��ب، ولس��نا مؤهلين التخاذ أي��ة قرارات 

تتعلق بوصف أو وقف أية أدوية.
 ما أسباب ابتعاد بعض المرضى عن الحجامة؟  
- أس��باب كثيرة أدت إلى ابتعادهم، منها أواًل، 
جهل الناس بمدى فائدة العالج للجسم، فليس 
لدينا ثقافة كافية بالطب البديل، وأهم سبب 
البتعاد البعض، الخزعبالت المنتشرة واألفكار 
واألقاويل الكثي��رة، وبالتالي أصبحت الحجامة 
مظلومة في نظري بسببها، بسبب المعلومات 
الخاطئ��ة ومنها كث��رة خروج ال��دم، فالبعض 
يعتقد أن نجاح الحجام��ة مرتبط بكمية الدم 
الكبي��رة، وهذا غير صحيح، حيث إن الصحيح أن 
هناك شريطًا سطحيًا وكمية دم بسيطة تخرج 
من الش��عيرات الدموية لس��طح الجلد، لذلك 
يكون التش��ريط س��طحيًا ج��دًا، وغي��ر مؤلم، 
وغالبًا ال يشعر به المريض، وال يخلف أي ندوب 

في البش��رة، وهذه المخاوف بشأن الذي سبق 
قوله هو ما جعل الناس تبتعد وتخاف بس��بب 
بعض الممارسات الخاطئة لبعض المعالجين 
غي��ر المؤهلين وغير المصرحي��ن، ناهيك عن 
بعض المصطلحات غير العلمية مثل أن الدم 
يخرج متجلطًا أو أن بعض كاسات الحجامة قد 
تمتلئ بالهواء فه��ذا دليل على إصابة الناس 

باألمراض الروحية وهذا كله غير صحيح.
لماذا يشكك البعض في التداوي بالحجامة؟

- المج��ال للتش��كيك ف��ي الع��الج والت��داوي 
بالحجامة إذ إنها س��نة عن الرس��ول صلى اهلل 
عليه وسلم، والسبب الثاني أنه ليس هناك أية 
مضاعف��ات صحية أو آثار س��لبية للمريض إذا 
ما تم إجراؤها بطريقة طبية وطريقة صحيحة، 
والس��بب الثالث م��ن خالل خبرتنا وممارس��ة 
المهن��ة فق��د أثبت��ت فعاليتها م��ع المرضى 
بدليل اس��تمرارية الكثيرين في التداوي بها، 
وكما نرى انتشار الحجامة عند غير المسلمين 
بش��كل كبي��ر، فإذا بحث��ت س��تجد أن عيادات 
الحجامة موجودة على نطاق واس��ع في الدول 
الكب��رى مث��ل المملك��ة المتح��دة والواليات 
المتحدة األمريكية وروس��يا قد انتش��رت اآلن 
أيض��ًا في داخ��ل النوادي الرياضية لمس��اعدة 
بع��ض الرياضيي��ن لع��الج بع��ض اإلصابات 

الرياضية.
لماذا يزيد اإلقبال على التداوي بالحجامة؟

- س��بب رجوع الحجامة بش��كل قوي للس��احة 
في هذه الفترة بس��بب تمي��ز مملكة البحرين 
ف��ي مجال الطب البديل، فق��د أصبحت مملكة 
البحري��ن أول دول��ة في الخلي��ج العربي وعلى 
مس��توى الوط��ن العربي تتبنى ه��ذه المهنة 
وتعيده��ا على المس��ار الطب��ي الصحيح فقد 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أخ��ذت 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را«، متمثل��ة ف��ي 
الرئيس التنفيذي للهيئة د. مريم الجالهمة، 
ومستش��ار المهن الصحية األس��تاذة نعمت 
الس��بيعي، على عاتقها تبن��ي فكرة انضمام 
العالج بالحجامة في العيادات الطبية وإعطاء 
تصاري��ح للمعالجي��ن ضم��ن نظم وش��روط 
خاص��ة تضم��ن حق��وق المري��ض والمعالج 
على حد س��واء، مما زاد من ثق��ة المراجعين 
والمرضى، في ه��ذه التقنية العالجية، والتي 
تتميز بأنها طبي��ة ودينية، في آن واحد، وقد 
الحظت كثيرًا اتجاه الناس للتداوي بالحجامة 
خصوص��ًا بع��د أزم��ة كورون��ا )كوفي��د19(، 
فبع��ض المرضى قد عانوا م��ن آثار الجائحة 

بعد التعافي وخاصة أن ليس لها دواء محدد 
فلج��ؤوا إلى الط��ب البدي��ل والطبيعي الذي 
يغنيه��م عن اآلث��ار الجانبية كم��ا يعتقدون 
ويؤمن��ون فيه. كم��ا أن الحجام��ة أخذت في 
االنتش��ار بش��كل كبي��ر بي��ن المش��اهير في 
المج��ال الرياض��ي وبين الممثلي��ن وغيرهم 
أيض��ًا مما س��اعد في انتش��ار ه��ذه الفكرة 
أيض��ًا. كم��ا تحتض��ن مملك��ة البحرين أول 
جمعية على مس��توى الخليج والوطن العربي 
وه��ي الجمعي��ة البحريني��ة للحجام��ة والتي 
تهتم بالط��ب البديل وبالمعالجين ومتابعة 
أمورهم وتنظيم ال��دورات لهم وهذا يجعلني 
أش��عر بالفخر واالعتزاز بمدى تطور واهتمام 

مملكة البحرين بهذا النوع من العالج.
ما االستعدادات الطبية والصحية للحجامة؟

- م��ن الض��روري عل��ى المعال��ج أن يس��أل 
المريض عن التاريخ المرضي، وعن األمراض 
الت��ي يعاني منها، وأن يتواصل معه بش��كل 
تفصيلي، وهناك أم��ور وتعليمات يلتزم بها 
المري��ض قب��ل أداء الحجام��ة وبعدها، منها 
اإلمس��اك عن الطعام لمدة س��اعتين، وعدم 

القيام بمجهود بدني قبل الحجامة وبعدها.
هل التداوي بالحجامة ينقل األمراض؟

- ال تتسبب الحجامة في نقل األمراض إذا ما 
أجريت بش��كل طبي وتعقيم صحيح متكامل، 
و«نهرا« لم تت��واَن في توفير دورات مكافحة 

العدوى ودورات التعقيم الطبي لنا.
ما األمراض التي يحظر تداويها بالحجامة؟

- ال نس��تطيع إج��راء الحجام��ة لبعض حاالت 
الفش��ل الكل��وي، والمرضى الذي��ن يضعون 
جهاز تنظيم القلب، وحاالت األنيميا الشديدة، 
فهن��اك أرق��ام مح��ددة نلتزم فيه��ا، وكذلك 
األطفال أقل من 7 سنوات، ومرضى الجلطات، 
والحوام��ل في األش��هر األول��ى، إال في حاالت 
الضرورة القصوى، والمتبرعين بالدم حديثًا.

كورون��ا  في��روس  تعال��ج  الحجام��ة  ه��ل 
)كوفيد19(؟

كورون��ا  في��روس  تعال��ج  ال  الحجام��ة   -
)كوفي��د19(، ومن الخطأ الت��داوي بالحجامة 
وق��ت إصاب��ة المري��ض بالفي��روس، ونحن 
ننصح بالتداوي بها بعد التعافي من كورونا 
)كوفي��د19(، لتخفيف بعض اآلث��ار التي تم 
تسجيلها في سجالت المرضى، ومنها التعب 
والخمول واآلالم العضلي��ة التي يعاني منها 

المتعافون.

 الحجامة تعالج الصداع وبعض
حاالت تأخر اإلنجاب واآلالم العضلية والنقرس

 أول بحرينية تعرض نجاح
الحجامة التجميلية في مؤتمرات بالخارج

 الحجامة ال تعالج »كورونا« 
ومن الخطأ التداوي بها وقت اإلصابة بالفيروس

 خزعبالت وأفكار وممارسات
خاطئة أدت إلى تخوف البعض من الحجامة

مريم الكوهجي خالل حوارها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

معدل الحرق الطبيعي: يحتاج جميع األشخاص لتناول السعرات الحرارية يوميًا، لكن تختلف كمية السعرات الحرارية بين الرجال والنساء، فالنساء البالغات يحتجن إلى 1600 - 2200 سعر حراري في اليوم، ويحتاج الرجال إلى 2200 - 
3000 سعر حراري في اليوم. وتعد السعرات الحرارية مهمة ألداء وظائف الجسم األساسية، مثل: عملية التنفس، ونقل الدم، كما يمكن حرق السعرات الحرارية يوميًا عن طريق المشي والرياضة. ويشكل حرق السعرات الحرارية عند 
األشخاص حوالي 1800 سعر حراري في اليوم، كما أن معدل الحرق للنساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 19 - 31 عامًا ما بين 1800 - 2000 سعر حراري يوميًا، وأيضًا معدل الحرق للنساء في عمر 31 - 51 حوالي 1800 سعر حراري.

ُتش��كل اإلصاب��ات الرياضي��ة - خاص��ة الش��ديدة منها – 
عالم��ات فارقة ف��ي حياة الالعبي��ن الرياضيي��ن، ولطالما 
انش��غل اإلع��الم الرياضي بكس��ر في العب مش��هور ألحد 
األندي��ة، أو تع��رض العب آخر لقطع ف��ي الرباط الصليبي 
للركبة في منتصف الموس��م الرياض��ي، وما يصاحب ذلك 
من رحلة عالجية طويلة، وابتعاد عن المالعب س��واًء كان 
ذل��ك محلي��ًا أم عالميًا. حت��ى وإن اختلف س��بب اإلصابة، 
كضربة مباش��رة، أو احتكاك مع العب آخر، أو نتيجة ضعف 
ف��ي التدريب، يبقى الس��ؤال هو: كم عدد ه��ذه اإلصابات 

ونوعها وشدتها في الوسط الرياضي المحلي؟
تم��ر على مختلف وحدات وعيادات ومراكز العالج الطبيعي 
المنتشرة حوالي المملكة، شتى أنواع اإلصابات الرياضية 
متفاوت��ة الح��دة، وقد تش��كل إصاب��ات مفاص��ل الركبة 

والكاح��ل والكتف المراتب األولى م��ن ناحية العدد، بينما 
تت��وزع اإلصابات الباقي��ة على أجزاء الجس��م األخرى مثل: 
المرف��ق، والحوض، والظهر، ولكن بنس��ب أق��ل. حتى إن 
كان��ت هذه التقدي��رات مبني��ة على التجرب��ة والمالحظة 
الش��خصية، فإنها تتوافق مع اإلحصاءات المنش��ورة. فقد 
أجرى فريق بحثي في إسبانيا في عام 2021 بقيادة بريتو-

غونزاليز، اس��تطالعًا ش��مل ما يق��ارب 500 العب من فئة 
الش��باب، وأش��ارت النتائج إلى أن نس��بة إصاب��ات الكاحل 
»36%«، والركب��ة »19%«، والكت��ف »6.5%«، كان��ت ف��ي 
طليعة اإلصابات الرياضية المسجلة في العينة المشاركة، 
بينما تراوحت إصابات المناطق األخرى بين 2.1 إلى %5.5، 
وإن معظ��م هذه اإلصاب��ات نتجت أثناء التمرين بنس��بة 

59% تليها المنافسات بنسبة %25. 

لو قمن��ا برب��ط نتائ��ج الدراس��ة المنش��ورة وغيرها من 
الدراسات الس��ابقة مع عدد الحاالت واإلصابات محليًا ذات 
الصلة، سنش��اهد تقارب��ًا ملحوظًا من حي��ث العدد والنوع 
ولربما المس��ببات. ولكن االختالف بينهما ينبع من حقيقة 
غياب اإلحصاءات والدراسات الرسمية المنشورة والمتعلقة 
بهذا المجال. إن مس��ببات الفجوة بين اإلحصاءات المحلية 
والعالمي��ة عدي��دة ومنها ع��دم توحيد إج��راءات الفحص 
والعالج بين األندية الرس��مية المس��جلة، وغياب األدوات 
واالس��تبانات الضرورية لرص��د ومتابعة ه��ذه اإلصابات 
وتطوره��ا. إن الدور المه��م الذي يلعب��ه أخصائي العالج 
الطبيع��ي وم��درب الفري��ق ف��ي إع��داد الالع��ب للعودة 
للتدريب والمنافس��ة متحقق على أرض الواقع حيث تحظى 
مملكة البحرين بس��معة طيبة في مجال العالج الطبيعي 
لإلصاب��ات الرياضي��ة نتيجة بروز أس��ماء المع��ة في هذا 
المج��ال. حتى عن تنوعات هذه اإلصابات وش��ملت حاالت 
وعمليات معق��دة نتجت عنها مضاعف��ات، فإن كثيرًا من 
الالعبين الذين عانوا ألس��ابيع عديدة م��ن إصابة جديدة 
أو متكررة عادوا للمالعب وقاموا بالمس��اهمة في تحقيق 
االنتصارات الرياضية. مع ذلك من هو المس��ؤول عن رصد 

هذه اإلصابات وتسجيلها؟ 
وجود ه��ذه الفجوة ال يعني بالضرورة ع��دم المقدرة على 

س��دها، فالدعم المتواصل للمجال الرياضي من قبل سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وس��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجلس األعلى للش��باب والرياضة، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية، 
ش��ّكل فارقًا مهمًا ونقلة نوعية لتطوير الرياضية وتحقيق 
اإلنج��ازات الرياضية. وهذا الدع��م يكتمل مع زيادة البحث 
العلمي في مجال اإلصابات الرياضية وأنواعها ومسبباتها 
ومدى انتش��ارها في الوس��ط الرياضي. يجب التأكيد هنا 
بأن الرصد المس��تمر والدوري ألع��داد اإلصابات الرياضية 
وأنواعها، وش��دتها، سيؤدي إلى خلق منصة وطنية تحوي 
اإلحصاءات الرسمية، وُتعنى بتقديم المعلومات الُمحدثة 
لُصناع القرار، وس��وف يساهم هذا األمر مستقباًل في وضع 
الحلول واالس��تراتيجيات المناس��بة لتقليل اإلصابات التي 
م��ن الممكن تجنبه��ا عن طري��ق تطبي��ق البروتوكوالت 
العالجي��ة والوقائية في إع��ادة تأهيل مثل هذه اإلصابات 

والعودة بشكل أسرع للمالعب.

 * أكاديمي في جامعة البحرين -
باحث في العالج الطبيعي واإلصابات الرياضية
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»نهرا« أعادتها للمسار الصحيح وفق ضوابط وشروط خاصة

 مريم الكوهجي: الحجامة عالج 
مكمل لعمل الطبيب وال مجال للتشكيك في نجاحها

كش��فت أخصائية الع��الج بالحجام��ة، وعضو 
مجل��س إدارة الجمعي��ة البحريني��ة للحجامة، 
مريم الكوهجي، عن أن هن��اك أنواعًا مختلفة 
للتداوي بالحجامة، بينها الحجامة التجميلية، 
حيث تعالج بعض مش��اكل البش��رة، موضحة 
أن من بين األنواع أيض��ًا الحجامة المتزحلقة 
والمس��اجية والمائية والمغناطيسية وحجامة 
دودة العلق وحجامة األب��ر الصينية والحجامة 
بأك��واب البامب��و، وغيره��ا، مش��يرة إل��ى أن 
الت��داوي بالحجامة يس��اعد الحجامة في عالج 
أمراض كثيرة بينها ح��االت الصداع النصفي، 
وبعض حاالت تأخر اإلنجاب، واآلالم العضلية، 
الضغ��ط  وأم��راض  النفس��ية،  والمش��اكل 
والسكري والهضم والمعدة والنقرس وبعض 
أم��راض المناع��ة الذاتي��ة. وأضاف��ت مري��م 
الكوهج��ي في ح��وار مع »الوط��ن« أن مملكة 
البحري��ن متمي��زة في مج��ال الع��الج بالطب 
البدي��ل، والت��داوي بالحجامة، حي��ث أصبحت 
أول دولة على مس��توى الوط��ن العربي تتبنى 
هذا النوع م��ن العالج، بفضل جه��ود الهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية 

»نهرا«. وإلى نص الحوار:
هل من نبذة بسيطة عن الحجامة؟

- الحجام��ة ن��وع من أن��واع الط��ب التكميلي 
والط��ب النبوي، وه��ي تقنية عالجية تس��اعد 
الض��ارة  واألخ��الط  الش��وائب  إزال��ة  عل��ى 
والرواس��ب من جسم اإلنس��ان، والتخلص من 
السموم، وتساعد على تنش��يط دوران الدورة 
الدموية، كما تساعد على التخفيف من اآلالم، 

والحد من مضاعفات الكثير من األمراض، كما 
أنها تس��اعد في رفع المناعة، وتحسين الحالة 
النفسية إضافة إلى كثير من الفوائد الصحية، 
حيث إنها عملية بس��يطة وإجراء طبي س��هل 
ومريح دون أية آث��ار جانبية تذكر فال أظن أن 
هناك س��ببًا يجعل األطب��اء يترددون في نصح 
مرضاه��م بعم��ل الحجامة ألنه��ا تقوم بعم 
فلترة الجس��م وقد أثبتت فعاليتها في الكثير 
من األمراض، وأكبر دليل على تأثيرها الناجح 
والفع��ال لجوء بعض األطباء إلى فتح أقس��ام 
للحجام��ة في عياداتهم الخاصة المختلفة في 

التخصصات.
ما أنواع الحجامة؟

- هن��اك أن��واع كثي��رة منها الجاف��ة والرطبة 
والتي نس��تخدمها بش��كل رئيس ف��ي عملنا، 
وهن��اك الحجام��ة التجميلية للجس��م والوجه 
والتي ق��د عرضتها في ع��دة مؤتمرات خارج 
مملكة البحرين وكش��فت نتائجه��ا المبهرة 
في المساعدة في عالج بعض مشاكل البشرة 
ألصب��ح أول بحريني��ة تعرض ه��ذا البحث في 
مؤتمرات ف��ي الخارج وتمارس��ها في مملكة 
البحري��ن منذ 5 س��نوات، وهناك أن��واع أخرى 
أيضًا منه��ا الحجامة المتزحلقة والمس��اجية 
والمائية والمغناطيسية وحجامة دودة العلق 
وحجام��ة األب��ر الصيني��ة والحجام��ة بأكواب 
البامب��و وما زلن��ا في انتظار األن��واع الجديدة 
وهن��اك ش��روط صحي��ة لعملها، حي��ث يقوم 
المعال��ج بإخبار مرضاه به��ا، قبل البدء في 

التداوي.
ما أهم األمراض التي تعالجها الحجامة؟ 
تس��اعد  كثي��رة  أم��راض  هن��اك   -
الحجامة ف��ي عالجه��ا أو التخفيف 
منها، وهناك حاالت كثيرة تتردد 
عل��ى العيادة بمختل��ف األعمار 
منه��ا،  األم��راض  ومختل��ف 
ح��االت الص��داع النصف��ي، 
وبعض حاالت تأخر اإلنجاب، 
واآلالم العضلية، والمشاكل 
والروحي��ة،  النفس��ية 
الضغ��ط،  ومرض��ى 
وبعض مشاكل مرضى 
الس��كر، والمرض��ى الذي��ن 
يعانون من مشاكل الهضم 
النقرس،  ومرض  والمعدة، 
المناعة  أم��راض  وبعض 

الذاتية.

هل هناك أيام خاصة للتداوي بالحجامة؟
- هناك نوعان م��ن الحجامة، األولى، الحجامة 
الوقائية، أي أن المراجع ال يشكو من أية مرض 
أو عل��ة أو ألم في الجس��م، وإنم��ا يريد عملها 
التب��اع الس��نة، أو لتحصي��ل فائدته��ا، مث��ل 
تنش��يط الدورة الدموية، فيعملها في أفضل 
أيام الحجامة، وهي أي��ام، 17، و19، و21، من 
كل ش��هر هجري، اتباعًا لحديث الرسول صلى 
اهلل عليه وس��لم، أما الحجامة العالجية، والتي 
يحتاجه��ا المريض في الحال أم��ا لتخفيف ألم 
أو أي��ة مش��كلة أو ع��ارض صح��ي فتجرى في 
أي ي��وم، وأي وقت، متى أحت��اج لها المريض، 
ويحدد األخصائي أو المعالج مدة العالج وعدد 
الجلس��ات المطلوبة لتحس��ين حالته الطبية 

والصحية.
هن��اك من يعتمد على الحجامة كعالج رئيس، 

ما رأيكم في هذا؟
- ال أؤي��د هذا ال��كالم فنحن مكمل��ون لعالج 
الطبي��ب، فالحجام��ة ع��الج مس��اعد لعم��ل 
الطبي��ب، ولس��نا مؤهلين التخاذ أي��ة قرارات 

تتعلق بوصف أو وقف أية أدوية.
 ما أسباب ابتعاد بعض المرضى عن الحجامة؟  
- أس��باب كثيرة أدت إلى ابتعادهم، منها أواًل، 
جهل الناس بمدى فائدة العالج للجسم، فليس 
لدينا ثقافة كافية بالطب البديل، وأهم سبب 
البتعاد البعض، الخزعبالت المنتشرة واألفكار 
واألقاويل الكثي��رة، وبالتالي أصبحت الحجامة 
مظلومة في نظري بسببها، بسبب المعلومات 
الخاطئ��ة ومنها كث��رة خروج ال��دم، فالبعض 
يعتقد أن نجاح الحجام��ة مرتبط بكمية الدم 
الكبي��رة، وهذا غير صحيح، حيث إن الصحيح أن 
هناك شريطًا سطحيًا وكمية دم بسيطة تخرج 
من الش��عيرات الدموية لس��طح الجلد، لذلك 
يكون التش��ريط س��طحيًا ج��دًا، وغي��ر مؤلم، 
وغالبًا ال يشعر به المريض، وال يخلف أي ندوب 

في البش��رة، وهذه المخاوف بشأن الذي سبق 
قوله هو ما جعل الناس تبتعد وتخاف بس��بب 
بعض الممارسات الخاطئة لبعض المعالجين 
غي��ر المؤهلين وغير المصرحي��ن، ناهيك عن 
بعض المصطلحات غير العلمية مثل أن الدم 
يخرج متجلطًا أو أن بعض كاسات الحجامة قد 
تمتلئ بالهواء فه��ذا دليل على إصابة الناس 

باألمراض الروحية وهذا كله غير صحيح.
لماذا يشكك البعض في التداوي بالحجامة؟

- المج��ال للتش��كيك ف��ي الع��الج والت��داوي 
بالحجامة إذ إنها س��نة عن الرس��ول صلى اهلل 
عليه وسلم، والسبب الثاني أنه ليس هناك أية 
مضاعف��ات صحية أو آثار س��لبية للمريض إذا 
ما تم إجراؤها بطريقة طبية وطريقة صحيحة، 
والس��بب الثالث م��ن خالل خبرتنا وممارس��ة 
المهن��ة فق��د أثبت��ت فعاليتها م��ع المرضى 
بدليل اس��تمرارية الكثيرين في التداوي بها، 
وكما نرى انتشار الحجامة عند غير المسلمين 
بش��كل كبي��ر، فإذا بحث��ت س��تجد أن عيادات 
الحجامة موجودة على نطاق واس��ع في الدول 
الكب��رى مث��ل المملك��ة المتح��دة والواليات 
المتحدة األمريكية وروس��يا قد انتش��رت اآلن 
أيض��ًا في داخ��ل النوادي الرياضية لمس��اعدة 
بع��ض الرياضيي��ن لع��الج بع��ض اإلصابات 

الرياضية.
لماذا يزيد اإلقبال على التداوي بالحجامة؟

- س��بب رجوع الحجامة بش��كل قوي للس��احة 
في هذه الفترة بس��بب تمي��ز مملكة البحرين 
ف��ي مجال الطب البديل، فق��د أصبحت مملكة 
البحري��ن أول دول��ة في الخلي��ج العربي وعلى 
مس��توى الوط��ن العربي تتبنى ه��ذه المهنة 
وتعيده��ا على المس��ار الطب��ي الصحيح فقد 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أخ��ذت 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را«، متمثل��ة ف��ي 
الرئيس التنفيذي للهيئة د. مريم الجالهمة، 
ومستش��ار المهن الصحية األس��تاذة نعمت 
الس��بيعي، على عاتقها تبن��ي فكرة انضمام 
العالج بالحجامة في العيادات الطبية وإعطاء 
تصاري��ح للمعالجي��ن ضم��ن نظم وش��روط 
خاص��ة تضم��ن حق��وق المري��ض والمعالج 
على حد س��واء، مما زاد من ثق��ة المراجعين 
والمرضى، في ه��ذه التقنية العالجية، والتي 
تتميز بأنها طبي��ة ودينية، في آن واحد، وقد 
الحظت كثيرًا اتجاه الناس للتداوي بالحجامة 
خصوص��ًا بع��د أزم��ة كورون��ا )كوفي��د19(، 
فبع��ض المرضى قد عانوا م��ن آثار الجائحة 

بعد التعافي وخاصة أن ليس لها دواء محدد 
فلج��ؤوا إلى الط��ب البدي��ل والطبيعي الذي 
يغنيه��م عن اآلث��ار الجانبية كم��ا يعتقدون 
ويؤمن��ون فيه. كم��ا أن الحجام��ة أخذت في 
االنتش��ار بش��كل كبي��ر بي��ن المش��اهير في 
المج��ال الرياض��ي وبين الممثلي��ن وغيرهم 
أيض��ًا مما س��اعد في انتش��ار ه��ذه الفكرة 
أيض��ًا. كم��ا تحتض��ن مملك��ة البحرين أول 
جمعية على مس��توى الخليج والوطن العربي 
وه��ي الجمعي��ة البحريني��ة للحجام��ة والتي 
تهتم بالط��ب البديل وبالمعالجين ومتابعة 
أمورهم وتنظيم ال��دورات لهم وهذا يجعلني 
أش��عر بالفخر واالعتزاز بمدى تطور واهتمام 

مملكة البحرين بهذا النوع من العالج.
ما االستعدادات الطبية والصحية للحجامة؟

- م��ن الض��روري عل��ى المعال��ج أن يس��أل 
المريض عن التاريخ المرضي، وعن األمراض 
الت��ي يعاني منها، وأن يتواصل معه بش��كل 
تفصيلي، وهناك أم��ور وتعليمات يلتزم بها 
المري��ض قب��ل أداء الحجام��ة وبعدها، منها 
اإلمس��اك عن الطعام لمدة س��اعتين، وعدم 

القيام بمجهود بدني قبل الحجامة وبعدها.
هل التداوي بالحجامة ينقل األمراض؟

- ال تتسبب الحجامة في نقل األمراض إذا ما 
أجريت بش��كل طبي وتعقيم صحيح متكامل، 
و«نهرا« لم تت��واَن في توفير دورات مكافحة 

العدوى ودورات التعقيم الطبي لنا.
ما األمراض التي يحظر تداويها بالحجامة؟

- ال نس��تطيع إج��راء الحجام��ة لبعض حاالت 
الفش��ل الكل��وي، والمرضى الذي��ن يضعون 
جهاز تنظيم القلب، وحاالت األنيميا الشديدة، 
فهن��اك أرق��ام مح��ددة نلتزم فيه��ا، وكذلك 
األطفال أقل من 7 سنوات، ومرضى الجلطات، 
والحوام��ل في األش��هر األول��ى، إال في حاالت 
الضرورة القصوى، والمتبرعين بالدم حديثًا.

كورون��ا  في��روس  تعال��ج  الحجام��ة  ه��ل 
)كوفيد19(؟

كورون��ا  في��روس  تعال��ج  ال  الحجام��ة   -
)كوفي��د19(، ومن الخطأ الت��داوي بالحجامة 
وق��ت إصاب��ة المري��ض بالفي��روس، ونحن 
ننصح بالتداوي بها بعد التعافي من كورونا 
)كوفي��د19(، لتخفيف بعض اآلث��ار التي تم 
تسجيلها في سجالت المرضى، ومنها التعب 
والخمول واآلالم العضلي��ة التي يعاني منها 

المتعافون.

 الحجامة تعالج الصداع وبعض
حاالت تأخر اإلنجاب واآلالم العضلية والنقرس

 أول بحرينية تعرض نجاح
الحجامة التجميلية في مؤتمرات بالخارج

 الحجامة ال تعالج »كورونا« 
ومن الخطأ التداوي بها وقت اإلصابة بالفيروس

 خزعبالت وأفكار وممارسات
خاطئة أدت إلى تخوف البعض من الحجامة

مريم الكوهجي خالل حوارها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

معدل الحرق الطبيعي: يحتاج جميع األشخاص لتناول السعرات الحرارية يوميًا، لكن تختلف كمية السعرات الحرارية بين الرجال والنساء، فالنساء البالغات يحتجن إلى 1600 - 2200 سعر حراري في اليوم، ويحتاج الرجال إلى 2200 - 
3000 سعر حراري في اليوم. وتعد السعرات الحرارية مهمة ألداء وظائف الجسم األساسية، مثل: عملية التنفس، ونقل الدم، كما يمكن حرق السعرات الحرارية يوميًا عن طريق المشي والرياضة. ويشكل حرق السعرات الحرارية عند 
األشخاص حوالي 1800 سعر حراري في اليوم، كما أن معدل الحرق للنساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 19 - 31 عامًا ما بين 1800 - 2000 سعر حراري يوميًا، وأيضًا معدل الحرق للنساء في عمر 31 - 51 حوالي 1800 سعر حراري.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/25/watan-20220825.pdf?1661404138
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/1022732
https://alwatannews.net/article/1022739
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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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تلقـــى ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
برقيتي شـــكر جوابيتين من رئيس جمهورية منغوليا الصديقة أوخنا خوريلســـوخ ، 
وذلـــك ردًا علـــى برقيتي التهنئة التي بعث بها جاللته وســـموه بمناســـبة ذكرى اليوم 

الوطني لجمهورية منغوليا.

بعـــث ملـــك البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية 
تهنئـــة إلى رئيس جمهورية االورغواي الشـــرقية الصديقة لويس البرتو ال كاليي بو، 
وذلك بمناســـبة ذكرى اســـتقالل بـــالده. أعرب جاللته في البرقيـــة عن أطيب تهانيه 
وتمنياتـــه لـــه بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب جمهوريــــة األوروغواي الشـــرقية 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة قرار رقم )42( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم )1( لسنة 

2018 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، جاء فيه:

 المادة األولى
تحـــل عبارة )وزيـــر العمل( محـــل عبارة 
االجتماعيـــة(،  والتنميـــة  العمـــل  )وزيـــر 
الواردة في المادة األولى من القرار رقم 
)1( لســـنة 2018 بإعادة تشـــكيل مجلس 

الخدمة المدنية.

 المادة الثانية
ُيــــعمل بهذا القـــرار من تاريـــخ صدوره، 

وُيـنَشـر في الجريدة الرسمية.

البحرين تتلقى شكر رئيس منغوليا

الملك المعظم يهنئ األورغواي الشرقية

تعديل أحكام بإعادة تشكيل مجلس “الخدمة”

جدول زمني لطرحها في مزايدات بالتنسيق مع الجهات المتصرفة

إنشاء وتشكيل لجنة استثمار األراضي الحكومية
صـــدر عـــن  ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء  
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )44( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 

لجنة استثمار األراضي الحكومية، جاء فيه:

المادة األولى:
أ- تنشـــأ لجنـــة تســـمى )لجنـــة اســـتثمار األراضـــي 
الحكومية(، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية، 

ويشار إليها في هذا القرار بكلمة )اللجنة(
رئيـــس  بمكتـــب  للمشـــاريع  المســـاعد  الوكيـــل   .1

مجلس الوزراء   رئيًسا 
2. مديـــر إدارة شـــئون األمـــالك الحكوميـــة بوزارة 

المالية واالقتصاد الوطني   نائًبا للرئيس
3. مديـــر إدارة المشـــاريع بمكتـــب رئيـــس مجلس 

الوزراء   عضًوا 
4. مديـــر إدارة الحماية فـــي اإلدارة العامة للدفاع 

المدني ممثالً عن وزارة الداخلية عضًوا 
5. مدير إدارة المشـــاريع بوزارة المالية واالقتصاد 

الوطني  عضًوا 
6. مديـــر إدارة سياســـة اإليـــرادات العامـــة بوزارة 

المالية واالقتصاد الوطني   عضًوا 
7. مديـــر اإلدارة المركزيـــة للمشـــتريات الحكومية 

بوزارة المالية واالقتصاد الوطني  عضًوا 
8. مديـــر إدارة المشـــاريع بـــوزارة شـــئون البلديات 

والزراعة   عضًوا 
9.  مديـــر إدارة تخطيـــط وتصميم الطـــرق بوزارة 

األشغال  عضًوا 
الـــوزراء،  10. ممثـــل عـــن وزارة شـــئون مجلـــس 

يسميه وزير شئون مجلس الوزراء   عضًوا 
11. مدير إدارة التطوير العمراني بهيئة التخطيط 

والتطوير العمراني  عضًوا 
12. المديـــر التنفيـــذي إلدارة الفرص االســـتثمارية 

المشتركة بمجلس التنمية االقتصادية  عضًوا 
بشـــركة  الحكوميـــة  العقـــارات  إدارة  مديـــر   .13

البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(  عضًوا 
ب – يجوز للجنة وبحســـب الحاجة دعوة من تراه 
مناســـًبا لحضـــور اجتماعاتهـــا وذلـــك بعـــد موافقة 

الرئيس، دون أن يكون له صوٌت معدود.

المادة الثانية:
مع عدم اإلخالل بالقوانين والقرارات واختصاص 
الجهـــات ذات الصلة، تختص اللجنـــة بمتابعة آلية 

اســـتثمار األراضـــي الحكومية، ودراســـة النواحي 
الفنية والمالية والبيئية لطلبات الجهات المتصرفة 
علـــى  الحكوميـــة، وعرضهـــا  األراضـــي  باســـتثمار 
المنصـــة اإللكترونية المخصصة لذلك بالتزامن مع 

طرحها لالستثمار طبقا للقوانين واللوائح.

المادة الثالثة:
للجنـــة فـــي ســـبيل مباشـــرة اختصاصاتها المشـــار 
إليهـــا في المـــادة الثانية مـــن هذا القرار، ممارســـة 

المهام اآلتية:
1.   التنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة المتصرفـــة 
لالســـتثمار  القابلـــة  الحكوميـــة  األراضـــي  لحصـــر 
والحصـــول علـــى جميـــع البيانـــات الخاصـــة بهـــذه 

األراضي.
2. التأكد من حصول الجهات الحكومية المتصرفة 
علـــى جميع الموافقات الالزمة الســـتثمار األراضي 

الحكومية.
األراضـــي  الســـتثمار  اســـتراتيجية  وضـــع   .3

الحكومية.
4.   اعتماد جدول زمني لطرح األراضي الحكومية 
لالســـتثمار فـــي مزايـــدات بالتنســـيق مـــع الجهات 

الحكومية المتصرفة.
5. اإلشراف على تحديث منصة استثمار األراضي 

الحكومية.
6.   اإلشـــراف علـــى عمليـــة التنســـيق مـــع الجهـــة 

المتصرفة.
7.   متابعـــة عمليـــة طـــرح األراضـــي الحكوميـــة 

لالســـتثمار فـــي مزايدات عبر مجلـــس المناقصات 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  والمزايـــدات 
المتصرفـــة، وعملية مراجعة العطاءات المســـتلمة 

وتقييمها.
8.   إعـــداد التقاريـــر الدوريـــة حـــول مســـتجدات 

استثمار األراضي الحكومية.

المادة الرابعة:
تقوم الجهات الحكومية المتصرفة بتزويد اللجنة 

بالتقارير التالية:
1. تقاريـــر دوريـــة خـــالل فتـــرة طـــرح المزايـــدات 
الســـتثمار األراضـــي الحكوميـــة، تضـــم التفاصيل 

التي تمكن اللجنة من إتمام مهامها.
2.   تقاريـــر ربـــع ســـنوية عـــن وضعيـــة العقـــارات 
الحكومية المطروحة لالســـتثمار وأية مستجدات 

بشأنها.

المادة الخامسة:
تعقـــد اللجنـــة اجتماعاتهـــا بنـــاًء علـــى دعـــوة مـــن 
رئيســـها، وال يكـــون انعقادها صحيًحـــا إال بحضور 
أغلبيـــة أعضائها على أن يكون مـــن بينهم الرئيس 

أو نائبه.
وتصـــدر اللجنـــة قراراتهـــا وتوصياتهـــا وتقاريرهـــا 
بأغلبيـــة أصـــوات الحاضرين، وفي حال التســـاوي 

يرجح الجانب الذي منه رئيس االجتماع.

المادة السادسة:
تعيـــن اللجنـــة بقـــرار مـــن رئيســـها مقـــرًرا ألعمالها 
يتولى اإلعداد والتحضير الجتماعاتها والتنســـيق 
بيـــن أعضائهـــا، وتنفيـــذ مـــا تكلفـــه بـــه اللجنـــة من 

أعمال.

المادة السابعة:
ترفـــع اللجنة تقاريرها بصفة دوريـــة لوزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي متضمنـــًا بيانـــًا بســـير عملهـــا 
ومنجزاتها والمعوقات التي واجهتها والمقترحات 

المتعلقة باستثمار األراضي الحكومية.

المادة الثامنة:
علـــى المعنييـــن – كل فيمـــا يخصـــه - تنفيذ أحكام 

هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

جاللة الملك المعظم

بنا

صــدر عــن ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
ســلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )43( لســنة 2022 بإنشــاء وتشكيل فريق 

العمل الوطني لمكافحة األمراض السارية، جاء فيه:

المادة األولى:
ُينشـــأ فريق ُيســـمى )فريق العمل الوطني 
لمكافحة األمراض الســـارية(، وُيشـــار إليه 

في هذا القرار بكلمة )الفريق(.

المادة الثانية:
الصحـــة،  وزيـــر  برئاســـة  الفريـــق  ُيشـــكل 

وعضوية ُكل من:
1 - وكيل وزارة الصحة  عضًوا.

2 - الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة 
الصحة  عضًوا.

3 - الوكيل المســـاعد للخدمـــات التعليمية 
بوزارة التربية والتعليم  عضًوا.

بـــوزارة شـــئون  4 - مديـــر إدارة األخبـــار 
اإلعالم   عضًوا.

5 - مدير إدارة الصحـــة الحيوانية بوزارة 
شئون البلديات والزراعة  عضًوا.

6 - مديـــر إدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتجارة عضًوا.

7 - مديـــر إدارة المكتـــب اإلعالمـــي بمركز 

االتصال الوطني عضًوا.
بمراكـــز  الطبيـــة  الخدمـــات  رئيـــس   -  8

الرعاية الصحية األولية  عضًوا .  
الباطنيـــة  لألقســـام  األطبـــاء  رئيـــس   -  9

بالمستشفيات الحكومية  عضًوا.
المؤسســـات  تنظيـــم  قســـم  رئيـــس   -  10
الصحيـــة بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 

والخدمات الصحية  عضًوا.
11 - رئيـــس وحـــدة مراقبـــة العـــدوى في 

الخدمات الطبية الملكية  عضًوا.
بمستشـــفى  األطبـــاء  رئيـــس  نائـــب   -  12

الملك حمد الجامعي  عضًوا.
معديـــة  أمـــراض  استشـــاري   -  13
بالمستشـــفيات الخاصـــة يختـــاره رئيـــس 

المجلس األعلى للصحة   عضًوا.
بـــإدارة  العالجيـــة  الشـــعبة  رئيـــس   -  14
الشئون الصحية بوزارة الداخلية  عضًوا.

األمـــراض  مكافحـــة  قســـم  رئيـــس   -  15
بوزارة الصحة  عضًوا.

المادة الثالثة:
يصـــدر بتســـمية أعضـــاء الفريق قـــرار من 
وزيـــر الصحـــة بعد التنســـيق مـــع الجهات 

ذات العالقة.
لـــه  اجتمـــاع  أول  فـــي  الفريـــق  ويختـــار 
نائًبـــا للرئيـــس مـــن بيـــن أعضائهـــا، يتولى 

اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة الرابعة:
تكـــون مـــدة العضويـــة فـــي الفريـــق ثالث 
سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وإذا خـــال مكان أيٍّ من أعضاء الفريق أليِّ 
سبب من األسباب يحل محلُّه بذات األداة 
َمـــن يمثـــل ذات الجهـــة، وُيكمـــل العضـــو 

الجديد مدة سلفه. 

المادة الخامسة:
يختص الفريق بالمهام اآلتية:

1 - وضع وتحديث الخطة االســـتراتيجية 
الســـارية  األمـــراض  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
الدالئـــل  إلـــى  اســـتناًدا  دوريـــة  بصـــورة 
واالرشـــادات الصادرة مـــن منظمة الصحة 
العالميـــة والمنظمـــات الدوليـــة واإلقليمية 
ذات الصلة وعرضها على المجلس األعلى 

للصحة.

ووضـــع  التنفيذيـــة  الخطـــط  إعـــداد   -  2
البرامج واألنشطة المشتركة بين الجهات 

ذات العالقة.
البرامـــج واألنشـــطة  - اإلشـــراف علـــى   3
الموجهـــة  الســـارية  باألمـــراض  الخاصـــة 
لمكافحتهـــا، ومتابعة وتقييم تلك البرامج 

واألنشطة.
4 - وضع سياسات وبروتوكوالت التعامل 
األمثـــل مـــع األمراض الســـارية ســـواء من 

حيث الوقاية أو التشخيص أو العالج.
5 -  وضع دليل إرشـــادي لمتابعة المرضى 
باألمراض السارية والفئات األكثر خطورة 
منهـــم، وطرق الوقاية مـــن هذه األمراض، 
واالســـتخدام األمثـــل للعقاقيـــر المضـــادة 
للفيروسات المسببة لتلك األمراض، وذلك 
اســـتناًدا إلـــى الدالئـــل اإلرشـــادية لمنظمة 
الدوليـــة  والمنظمـــات  العالميـــة  الصحـــة 

واإلقليمية ذات الصلة.
انتشـــار األمـــراض  6 -  متابعـــة تطـــورات 
طريـــق  عـــن  وإقليميـــًا  عالميـــًا  الســـارية 
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  مـــع  التواصـــل 
والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
7 -  إعداد وتجهيز المستندات والدراسات 
والدالئل اإلرشـــادية واإلحصاءات بصورة 

دورية.
8 -  تدعيـــم وســـائل البحوث والدراســـات 

الخاصة باألمراض السارية.
9 - رفـــع الوعـــي الصحـــي حـــول عوامـــل 
باألمـــراض  لإلصابـــة  المؤديـــة  الخطـــر 
الســـارية مـــن خـــالل وضع خطـــة إعالمية 
للتعريـــف بهذه األمـــراض وطـــرق انتقالها 

وكيفية الوقاية منها.

المادة السادسة:
يكـــون للفريق أمين ســـر يختـــاره الرئيس 
مـــن بيـــن موظفـــي وزارة الصحـــة، يتولى 
إعداد جداول أعمال االجتماعات وتدوين 
المحاضر وحفظ المســـتندات والسجالت 
الخاصـــة بالفريق، فضالً عن القيام بكل ما 
يكلفه به الفريق أو رئيسه من مهام أخرى 

في مجال عمله.

المادة السابعة:
أو  رئيســـه  مـــن  بدعـــوة  الفريـــق  يجتمـــع 
نائبـــه كل ثالثة أشـــهر على األقـــل، أو كلما 
دعت الحاجـــة لذلك، ويحدد فـــي الدعوة 
مـــكان االجتماع وُيرفـــق بها جدول أعمال 

االجتماع.
وال يكـــون االجتماع صحيًحـــا إال بحضور 

أغلبية أعضائهـــا، على أن يكون من بينهم 
الرئيس أو نائبه.

ويصـــدر الفريـــق قراراتـــه بأغلبية أصوات 
التســـاوي  وعنـــد  الحاضريـــن،  األعضـــاء 
ح الجانب الذي منه رئيس االجتماع. يرجَّ

 المادة الثامنة:
يرفـــع الرئيس إلى مجلـــس الوزراء تقارير 
دورية كل ثالثة أشـــهر عـــن أعمال الفريق 

وسير العمل بها.

 المادة التاسعة:
يـــراه  بمـــن  تســـتعين  أن  للفريـــق  يجـــوز 
مـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــاص لحضـــور 
اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود 
فـــي قراراته، ويحـــل نائـــب الرئيس محل 

الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
ويجـــوز بقـــرار مـــن الرئيس تشـــكيل فرق 
التـــي  بالموضوعـــات  تختـــص  فرعيـــة 

يحددها. 

المادة العاشرة:
علـــى وزير الصحة والجهات المعنية – ُكل 
فيمـــا يخصـــه- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القرار، 
وُيعمل بـــه من اليوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

برئاسة وزير الصحة وعضوية 15 آخرين ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

إنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة األمراض السارية

تعددت مشــاركة المرأة في الحياة العامة الســيما مشــاركتها جنًبا إلى جنب الرجل منذ مطلع الثالثينات في االنتخابات 
البلدية حتى يومنا هذا إضافة إلى إسهاماتها العديدة والواضحة للعيان في شتى المجاالت.

“البـــالد” اآلراء بشـــأن  اســـتطلعت 
انتخـــاب المـــرأة للمجلـــس البلـــدي 
فـــي الحلقـــة الجديدة مـــن برنامج 
“مع أو ضد” عبر منصاتها الرقمية.
أهميـــة  الشـــروقي  حنـــان  أكـــدت 
وجود المرأة فـــي المجلس البلدي 

وفي كافة المجاالت واســـتحقاقها 
تبوؤ أعلى المناصب.

وشـــددت على أن “صاحبة الســـمو 
بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
إبراهيـــم آل خليفـــة، قرينـــة ملـــك 
البـــالد المعّظـــم رئيســـة المجلـــس 

األعلـــى للمـــرأة، حفظهـــا هللا تعـــد 
مثال أعلى لكل امرأة بحرينية”.

وأيدت شهد الزاكي انخراط المرأة 
فـــي العمـــل البلـــدي؛ كونهـــا نصـــف 
خدمتـــه  واجبهـــا  ومـــن  المجتمـــع 
لتكون جزءا مـــن حدث مهم جدًا. 

وأوضح ســـامر عبدهللا أنه “مع” و 
ال فـــرق بين المـــرأة والرجل. وأكد 
أن التعاون ما بين الطرفين يجعل 

المجتمع أكثر نجاحًا وإنتاجية.
إلـــى ذلـــك، قالـــت وجـــدان البنـــاء 
فـــي  المـــرأة ووجودهـــا  “انتخـــاب 

المجلـــس البلـــدي مهـــم جـــدًا؛ ألنها 
مـــن حيـــث  الرجـــل  عـــن  تختلـــف 

أفكارها ورؤيتها لألمور”.

في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

سمو األميرة سبيكة مثل أعلى للمرأة البحرينية

سامر عبداللهوجدان البناء  شهد الزاكيحنان الشروقي
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تسلم قائمة المرشحين للجائزة من أعضاء االتحاد العربي للتطوع
بوهزاع: توجه سمو الشيخ عيسى بن علي لتكريم الكوادر العربية في الصفوف األمامية يعكس حسا مسؤوال

العربـــي  االتحـــاد  رئيـــس  كشـــف 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  للتطـــوع 
حســـن  الطيبـــة  الكلمـــة  جمعيـــة 
العـــام  هـــذا  الجائـــزة  أن  بوهـــزاع 
فـــي  العربيـــة  الكـــوادر  ســـتكرم 
الصفـــوف األمامية التـــي كانت لها 
إســـهامات بارزة في التخفيف من 
تداعيـــات وآثـــار جائحـــة كورونـــا 
)كوفيـــد 19( على مســـتوى الوطن 
العربـــي، وأوضـــح في بيـــان له أن 
اختيـــار هـــذه الكـــوادر يتـــم وفـــق 
آليـــة ومعايير موضوعية بالتعاون 
للتطـــوع  العربـــي  االتحـــاد  مـــع 
وذلـــك لترشـــيح أبرز الشـــخصيات 
الذيـــن قدمـــوا أروع المالحـــم في 
والحـــس  واإلخـــالص  التضحيـــة 
الوطنـــي العالـــي وتحمـــل األعبـــاء 
دون النظـــر إلـــى أي مـــردود مادي، 

خالل الجائحة.
وأكـــد بوهـــزاع أن لجنـــة التقييـــم 
قائمـــة  تســـلمت  المختصـــة 
المرشـــحين للجائـــزة مـــن أعضـــاء 
االتحاد العربي للتطوع في الدول 
العربية، وســـيتم المفاضلـــة بينهم 
وفقـــًا لمعايير محددة مـــن اللجنة، 
الختيار أبرز الشخصيات وتسليط 
الضـــوء على هذه الكوادر المعطاء 
وتقديمهـــم كنمـــاذج مضيئة يجب 

أن تحتذى من قبل الشباب.
الجائـــزة  “إن  بوهـــزاع  وقـــال 
تحـــرص في كل عام على توســـيع 
ســـواء  المكرميـــن  اختيـــار  دوائـــر 
األفـــراد أو المؤسســـات بما يســـهم 
فـــي نشـــر وترســـيخ ثقافـــة العمل 
التطوعـــي فـــي المجتمـــع وتحفيز 
الجهـــات  ومختلـــف  المتطوعيـــن 
فـــي  جهودهـــم  مواصلـــة  علـــى 
مجال العمل التطوعي واإلنســـاني 
بعزيمة وإصـــرار لتحقيق أهدافهم 

اإلنسانية النبيلة”.
وتابـــع “إلى جانب تكريـــم الكوادر 
الصفـــوف  فـــي  الماثلـــة  العربيـــة 
األماميـــة ســـيتم تكريـــم أصحـــاب 
الرائـــدة  التطوعيـــة  المشـــاريع 
الفائـــزة  التطوعيـــة  والجمعيـــات 
تطوعـــي  أداء  أفضـــل  بجائـــزة 
تقـــام  والتـــي  بفئتيهـــا  مؤسســـي 
ضمن فعاليات جائزة سمو الشيخ 
عيســـى بـــن علي آل خليفـــة للعمل 

التطوعي”. 

تشـــجيع  أن  إلـــى  بوهـــزاع  ونـــوه 
علـــي  بـــن  عيســـى  الشـــيخ  ســـمو 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة ومســـاندته 
للمتطوعين ومبادراتهم التطوعية 

المتميـــزة التـــي لهـــا آثـــار إيجابية 
الحـــرص  يؤكـــد  المجتمـــع،  علـــى 
الكبير لســـموه فـــي توجيه طاقات 
ســـواًء  المعطـــاء  الكـــوادر  هـــذه 

البحريـــن  مملكـــة  مســـتوى  علـــى 
لمســـاندة  العربـــي؛  العالـــم  أو 
الجهـــود الحكومية وتعزيـــز الدور 
التكاملي مع الجهات الرسمية، من 
جانـــب، وتنمية قـــدرات ومواهب 
وإبداعـــات المتطوعين من جانب 
آخـــر، ونقل خبراتهم المختلفة إلى 
الفئات المستهدفة واالستفادة من 

مشاريعهم اإلبداعية.
منـــذ  الجائـــزة  أن  إلـــى  ولفـــت 
2011م،  العـــام  فـــي  انطالقتهـــا 
أسهمت في إبراز المكانة المرموقة 
لمملكـــة البحرين وتعزيـــز ريادتها، 
وتطويـــر عالقتها مع الشـــخصيات 
المؤثـــرة فـــي مختلـــف المجـــاالت 
اإلعالميـــة والتطوعيـــة واألهليـــة 
علـــى المســـتوى العربـــي، وكذلـــك 
النظـــام  ورقـــي  بريـــادة  التعريـــف 
بـــه مملكـــة  المدنـــي الـــذي تتمتـــع 

البحرين.

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة

جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
للعمل التطوعي... عطاء متجدد

Û  الخامــس عشــر من ســبتمبر 2022م، العالــم العربي على موعد
مــع حــدث اســتثنائي بارز يســلط الضوء على نمــاذج تطوعية 
مشرفة من خالل تكريمها بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي 
آل خليفة للعمل التطوعي، والتي خصصها ســموه في دورتها 
الثانيــة عشــرة لتكريــم الكــوادر العربيــة العاملــة فــي الصفوف 
تقديــرًا  19(؛  )كوفيــد  كورونــا  لجائحــة  للتصــدي  األماميــة 
لعطــاءات هــذه النخبــة المتميــزة التــي بذلت الغالــي والنفيس 
وحققــت إنجــازات عظيمــة تحمــل فــي طياتهــا أســمى معاني 

اإلنسانية.
Û  هذه اللفتة الكريمة من ســمو الشــيخ عيســى بن علي، تجســد

لنــا صورة مــن صور التآخــي والتالحم المتأصلة فــي المجتمع 
البحرينــي، وهــذا النهــج اإلنســاني الفريــد الذي اتخذه ســموه، 
النبيلــة  أعمالهــم  وتكريــم  المتطوعيــن،  تقديــر  علــى  يرتكــز 
لتشــجيعهم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد والعطــاء لتحقيــق 

النماء.
Û  وفي كل عام يحرص ســموه على تكريم العطاءات اإلنســانية

المخلصــة علــى كافــة األصعــدة المحليــة والعربيــة، مــن خالل 
هــذه الجائــزة التــي تتميــز برؤيــة متجــددة تتفاعل مــع الواقع 
وتستشــرف المســتقبل، والشــك أن اســتمرارها يبقــى صفحــة 
مشرقة في كتاب تاريخنا المعاصر الذي يولي العمل التطوعي 
أولوية، فجائزة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعــي، وبمــا تحمله مــن تقدير عاٍل وقيمــة معنوية كبيرة، 
تعيــد التأكيــد مــرة أخــرى علــى القيــم األصيلــة فــي المجتمــع، 
وتقدم البحرين للعالم كمنارة للعمل التطوعي، بقيادة صاحب 
الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة عاهل البالد المعظم 
حفظــه هللا ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظــه هللا 

ورعاه.
Û  وســتبقى الجائــزة بمــا بلغتــه مــن مكانــة عربيــة ســامية، ذخرًا

لألجيــال وشــاهدًا علــى وطــٍن نــذر إمكاناتــه للخيــر والعطــاء، 
ويتكــئ فــي كل ذلــك علــى إرٍث عظيــم مــن المبــادئ، ويتطلــع 

دومًا إلى ما فيه خير للبشرية جمعاء.
Û  فشــكرًا ســمو الشــيخ عيســى بن علــي علــى رعايتكــم الكريمة

والمتواصلة، شــكرًا على تقديركم الســامي للمتطوعين، شــكرًا 
علــى توجيهاتكــم الســديدة ورؤاكــم النَيرة.. لقــد كان لدعمكم 
الكريــم أثــره المقــدر والكبيــر والحافــز القــوي لنــا للعمــل بــكل 
طاقاتنا، واتخاذ التطوع نهجًا لخدمة اإلنسان وبناء األوطان.

Û  ،والشــكر موصــول لكوادرنــا العربيــة علــى جهودهــم المخلصة
وقصــص  بالعبــر  ناصعــًا  ســجاًل  الخالــدة  إنجازاتهــم  ســتبقى 
الفخــر والشــجاعة، بدفاعهــم عن مصالــح أوطانهــم، وعن قّيم 

اإلنسانية، في سبيل المحافظة على مكتسباتها وُرقيها.

khaulahalhajri@gmail.com

خولة الهاجري

حسن بوهزاع

وزارة الداخلية

ضمن حرص وتوجيهات محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفــة، لالرتقــاء بالــكادر الوظيفي، كّرم العميد عيســى ثامر الدوســري نائب محافظ 
المحافظــة الجنوبيــة عــددا مــن منتســبي المحافظة الجنوبية الســتكمالهم الســاعات 
التدريبيــة خــالل النصــف األول من عام 2022م، وذلك بحضور مريم عيســى المناعي 

مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمحافظة الجنوبية.

وأشـــاد نائب محافظ المحافظة الجنوبية 
بالجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل الموظفيـــن 
الســـتكمالهم عددا من الدورات التدريبية، 
والتـــي تهـــدف إلـــى تطوير قـــدرات الكادر 
الوظيفـــي ورفـــع المهـــارات الذاتيـــة فـــي 
مجال العمل، حيث كرم نائب المحافظ كال 
من الموظف عبدالرحمن راشـــد من وحدة 
والموظـــف  التنســـيقي،  المجلـــس  شـــئون 
محمـــد الكعبـــي مـــن وحدة االســـتعالمات 
والشـــكاوى، باإلضافة إلى الموظفة رجاء 

إبراهيم من إدارة المعلومات والمتابعة.
كما أكد نائب المحافظ، حرص ودعم سمو 
الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة 
علـــى تبنـــي مختلـــف البرامـــج التدريبيـــة 

والتي ترفع من كفـــاءة الموظفين وتطور 
قدراتهم، بما يساهم في االرتقاء بمستوى 
األداء وتســـيير العمـــل علـــى نحـــو فعـــال 

ومتميز.
من جهتهم، أعرب المكرمون من منتسبي 
المحافظـــة الجنوبيـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم 
وتقديرهـــم لهـــذه اللفتـــة الكريمـــة، األمـــر 
الـــذي يؤكد مدى االهتمـــام والرعاية التي 
يوليها سمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
فـــي دعـــم جميـــع الكـــوادر الوظيفيـــة في 
المحافظـــة الجنوبيـــة، األمـــر الـــذي شـــكل 
حافـــزا لهـــم علـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهد 

والعطاء.

حرًصا من سمو الشيخ خليفة بن علي لالرتقاء بجودة العمل

برامــج تدريبيــة لرفــع كفــاءة موظفــي “الجنوبيــــة”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/506325015807.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5063/bahrain/772432.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5063/bahrain/772469.html
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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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والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
ماجد النعيمـــي المعلمـــات الفائزات 
في مســـابقة )قيم التســـامح وقبول 
اآلخـــر( التـــي نظمها مكتـــب التربية 
بمشـــاركة  الخليـــج،  لـــدول  العربـــي 
عـــدد مـــن المعلميـــن والمعلمات من 
بالمكتـــب، وهـــي  الـــدول األعضـــاء 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليج 
العربية والجمهورية اليمنية، حيث 
فـــاز مـــن مملكـــة البحريـــن كل مـــن 
فاطمـــة صالـــح أحمـــد معلمـــة اللغة 
العربية بمدرســـة المعرفـــة الثانوية 
القديـــري  حمـــد  ومريـــم  للبنـــات، 
معلمـــة نظام الفصل بمدرســـة الدير 
االبتدائيـــة للبنيـــن، وســـمية حســـن 
ياقـــوت معلمـــة التربية اإلســـامية 

بمدرسة عراد االبتدائية للبنات.
اللقـــاء، قدمـــت المعلمـــات  وخـــال 
شـــرحًا إلى الوزير حول مشاركتهن 
فـــي هـــذه المســـابقة، والتـــي تهدف 
إلـــى تعزيـــز ونشـــر قيـــم التســـامح 
وتقبـــل اآلخـــر، مـــن خـــال تقديـــم 
والتجـــارب  األفـــكار  أفضـــل 
هـــذا  فـــي  المتميـــزة  والممارســـات 
المجـــال، مثـــل الحصص الدراســـية 
واألنشـــطة والفعاليات والمسابقات 
المعـــززة لقيم المواطنـــة والتعايش 
في نفوس الطلبة والطالبات، والتي 
كانت تشـــهد مشاركًة الفتة وتفاعاً 
مميـــزًا منهـــم انعكس إيجابيـــًا على 
سلوكياتهم وتحصيلهم الدراسي.  

وقد هنأ الوزيـــر المعلمات الفائزات، 
فـــي  الـــوزارة  جهـــود  إلـــى  مشـــيرًا 

تضميـــن مبـــادئ المواطنـــة وحقوق 
التربويـــة  المناهـــج  فـــي  اإلنســـان 
بمختلـــف  الطابيـــة  واألنشـــطة 
خـــال  مـــن  الدراســـية،  المراحـــل 
مشروع المدارس المعززة للمواطنة 
وحقـــوق اإلنســـان الـــذي كانـــت لـــه 
نتائـــج مثمـــرة؛ ســـعيًا نحـــو تعزيـــز 
قيـــم التســـامح والتعايـــش وقبـــول 
الرأي اآلخر وغيرها من قيم حقوق 
اإلنســـان في نفوس الناشئة، مشيرًا 
إلى تلقي هذا المشـــروع العديد من 
اإلشـــادات مـــن المنظمـــات الدوليـــة 
المعنية بحقوق اإلنسان عند عرضه 
فـــي عـــدد مـــن المحافـــل الدوليـــة؛ 
األمـــر الـــذي يؤكـــد نجاح المشـــروع 
في تعزيز التنشئة الوطنية وسلوك 

اإلخاء والتسامح.

النعيمي يكرم المعلمات الفائزات في مسابقة قيم التسامح
نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج

“احِم قلبك” ... حملة للكشف المبكر عن األمراض غير السارية
أبرزها التدخين والخمول البدني والغذاء غير الصحي

تحت رعاية وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، 
فعالية حملـــة “احِم قلبك” للكشـــف المبكر 
الســـارية،  غيـــر  المزمنـــة  األمـــراض  عـــن 
وذلـــك بحضور وكيل الـــوزارة وليد المانع، 
والوكيل المســـاعد للصحة العامة ورئيسة 
لجنـــة تكافؤ الفرص مريم الهاجري، وكبار 

المسؤولين والموظفين بالوزارة.
وأكـــدت الســـيد؛ أن الـــوزارة تمـــن خـــال 
تشـــجيع ودعم هـــذه الحمـــات التوعوية 
الصحيـــة إلـــى الحـــد مـــن مخاطر انتشـــار 
األمـــراض المزمنة وتعزيز دور األفراد في 
تحســـين أنماط الحياة الصحية والكشـــف 
المبكـــر عـــن عوامـــل االختطـــار لارتقـــاء 
وتعزيـــز  الصحيـــة  بالخدمـــات  األمثـــل 

مستوى الوعي الصحي المجتمعي.
مـــن جانبهـــا، أكدت الهاجـــري أن مثل هذه 
تهـــدف  التثقيفيـــة  الصحيـــة  الفعاليـــات 
إلـــى التوجيـــه الصحيـــح، وإيصال رســـالة 
يتعلـــق  مـــا  كل  فـــي  واإلرشـــاد  التوعيـــة 
بأنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة لضمـــان صحـــة 

وســـامة المجتمع بمملكة البحرين، الفتًة 
إلـــى أن حملـــة “احـــِم قلبـــك” ُتشـــارك فيها 
جميـــع الجهات المعنية في وزارة الصحة، 
وبالتعـــاون مـــع مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األوليـــة، بما ُيســـهم في تحقيـــق األهداف 

المنشودة من الحملة.

مـــن جهتهـــا، افـــادت رئيـــس الحملـــة كوثر 
العيـــد، أن “احِم قلبـــك” تهدف إلى تحقيق 
العديـــد من األهداف، متمثلة في الكشـــف 
المؤديـــة  الخطـــورة  عـــن عوامـــل  المبكـــر 
لإلصابـــة باألمـــراض غيـــر الســـارية مثـــل 
التدخيـــن والخمـــول البدنـــي والغذاء غير 
الصحـــي، كمـــا ُتنمي الوعي لـــدى العاملين 
بضـــرورة تعزيز التغذية الســـليمة، وكذلك 
عـــادة  عـــن  واالمتنـــاع  البدنـــي  النشـــاط 
التدخيـــن وتحســـين بيئـــة العمـــل لتمكين 
أهدافهـــا  إلـــى  الوصـــول  مـــن  العامليـــن 
وتحقيق مردود إيجابي على المؤسســـات 
واألفـــراد والمجتمع، بما ُيســـهم في زيادة 
كفـــاءة الموظفيـــن وانتاجيتهـــم وتقليـــل 
اإلصابـــات فـــي أماكـــن العمـــل وتحســـين 

الروح المعنوية.

وزارة الصحة

تضمين ثالثة ابتكارات في مشروع القمر الصناعي البحريني
تطبيقات للذكاء الصناعي واألمن السيبراني ومحطة أرضية فضائية

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
محمـــد  الفضـــاء  لعلـــوم  الوطنيـــة 
القمـــر  مشـــروع  أن  العســـيري، 
الصناعي البحريني يعتبر مشروعا 
وطنيـــا مـــن الطـــراز األول، وبيـــن 
تميز المشـــروع في تطبيقاته التي 
اشـــتملت علـــى الـــذكاء الصناعـــي 
واألمـــن الســـيبراني وبنـــاء محطة 
تضمـــن  وبيـــن  فضائيـــة،  أرضيـــة 
المشـــروع أيضـــا لثاث ابتـــكارات 
فريـــدة مـــن نوعهـــا والتـــي تأتـــي 
تحقيقـــا للرؤية التنموية الشـــاملة 
صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  لملـــك 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وتنفيـــذا لتوجيهـــات ولي 
العهـــد نائـــب القائد األعلـــى رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفـــة، لتوظيف العلـــوم الحديثة 

في التنمية الوطنية.
وأوضح العسيري وجود حمولتين 
البحرينـــي،  الصناعـــي  للقمـــر 
مخصصـــة  الرئيســـة  فالحمولـــة 
اســـتخدام  عبـــر  األرض  لمراقبـــة 
كاميرات مصممـــة لتصوير األرض 
من الفضاء، مما ســـيجعل المملكة 
علـــى قائمـــة الـــدول التـــي تنافس 
علـــى الريـــادة فـــي علـــوم الفضاء، 
للقمـــر  الفرعيـــة  الحمولـــة  أمـــا 
ســـتتضمن ثاثة ابتـــكارات فريدة 
من نوعها في مجاالت ذات عاقة 
والـــذكاء  الفضائيـــة  بالتطبيقـــات 
الســـيبراني،  واألمـــن  الصناعـــي 
وبيـــن أن العمـــل علـــى تنفيذها قد 

بـــدء فعليـــا، وســـتتم تجربتها في 
بيئـــة الفضـــاء عنـــد انطـــاق القمر 
الصناعـــي إلـــى مـــداره مـــع نهايـــة 
العـــام المقبل، وأن هذه االبتكارات 
بحد ذاتهـــا تعتبر إنجـــازات علمية 
متقدمة في مجاالت تصنف ضمن 
علوم المستقبل، وتؤسس لتكوين 
قاعـــدة علمية وطنيـــة متخصصة 
البحـــث  فـــي  بفعاليـــة  ومســـاهمة 
العلمي ونشـــر المعرفة والتشـــجيع 

على االبتكار.
وبين تضمن المشروع لبناء محطة 
أرضيـــة فضائيـــة لتشـــغيل وإدارة 
القمـــر الصناعـــي البحرينـــي وأيـــة 
أقمار صناعية أخرى، والتي يمكن 
التواصـــل معهـــا ضمـــن االتفاقيات 
التـــي أبرمتهـــا الهيئة مـــع عدد من 
وكاالت الفضـــاء، األمـــر الـــذي يعد 
التحتيـــة  للبنيـــة  نوعيـــة  إضافـــة 
المســـتوى  علـــى  الفضـــاء  لقطـــاع 
عـــن  العســـيري  وعبـــر  الوطنـــي، 
تفاؤلـــه بمشـــروع القمـــر الصناعي 
البحريني الذي ســـينفذ في مملكة 

البحرين وبأيدي شـــباب البحرين، 
والذي جاء ليترجم االهتمام الذي 
الوطنيـــة  للهيئـــة  القيـــادة  توليـــه 
لعلوم الفضـــاء ومتابعتها الحثيثة 
للمبـــادرات التـــي تســـتثمر مواهب 
البحرينيـــة  الطاقـــات  وقـــدرات 
الشـــابة من مختلـــف التخصصات 
الهندسية والتقنية، للتنافس على 
الريادة العالمية في مجال الفضاء 
وعلومه المتنوعة، مؤكدا أن الهيئة 
تدعـــم الكفـــاءات الوطنيـــة وتعزز 
والتقنيـــة  المعرفيـــة  إمكانياتهـــا 
مـــن  والعمليـــة، فجميـــع كوادرهـــا 
البحرينيين المؤهلين، وتبلغ نسبة 
المرأة البحرينية بين أفراد الفريق 
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مـــن جانبـــه، أكد مستشـــار مجلس 
إدارة الهيئـــة محمد العثمان أهمية 
المشـــروع باعتباره يمثل الخطوة 
الثانية من عمليـــة توطين القطاع 
فبعـــد  المملكـــة،  فـــي  الفضائـــي 
مشـــروع القمـــر الصناعـــي ضوء 1 
مـــع األشـــقاء فـــي دولة اإلمـــارات 

العربيـــة المتحـــدة، والذي أكســـب 
مهندســـي الهيئـــة مســـتوى معينـــا 
من الخبرات، يأتي هذا المشـــروع 
ليكتســـبوا مـــن خالـــه المزيـــد من 
الخبرة ويكون لهم الدور األساسي 
فـــي عمليـــة التصميـــم والتخطيط 
فـــي  وذلـــك  والتطويـــر،  والبنـــاء 
مختبـــرات الهيئـــة الوطنيـــة لعلوم 
الفضاء، إضافة إلى تضمنه إنشاء 
محطـــة أرضيـــة مصغـــرة يتـــم من 
تشـــغيل  عمليـــات  إدارة  خالهـــا 
تخطيـــط  مـــن  الصناعـــي  القمـــر 
للمهمة وإرســـال األوامر واستقبال 

البيانات. 
وقال “يعد هذا المشروع استكماال 
للمنظومة الفضائية الوطنية، فبعد 
إنشـــاء مختبـــر لتحليـــل البيانـــات 
والصور الفضائية في الهيئة، يأتي 
هذا المشروع ليمثل مرحلة تجميع 
هذه البيانات والصور من الفضاء، 
وبذلك تتم تنفيذ مرحلة مهمة في 
هـــذه المنظومة. ســـيتم من خال 
هذا المشـــروع بناء نظام التشغيل 
عـــدة  وتطويـــر  الصناعـــي  للقمـــر 
برمجيات لألنظمة الفرعية تعتمد 
ويمكـــن  الصناعـــي  الـــذكاء  علـــى 
ألقمـــار  وتطويرهـــا  اســـتخدامها 
وتســـجيلها  مســـتقبلية  صناعيـــة 
كبـــراءات اختـــراع باســـم المملكة، 
إضافـــة إلى ذلـــك، ســـيحتوي هذا 
القمـــر علـــى حمولة ثانويـــة تحوي 
على تقنيات متقدمـــة تعتمد على 
الـــذكاء الصناعـــي وتدعـــم األمـــن 
الســـيبراني، ممـــا يضـــع هـــذا القمر 

محل اهتمام المجتمع الفضائي”.

الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

محمد العثمان محمد العسيري

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم مع المعلمات الفائزات في مسابقة قيم التسامح وقبول اآلخر

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - مجلس التعليم العالي

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الوزارة، 
ســـفير الواليـــات المتحـــدة األميركية لـــدى مملكة البحرين ســـتيفن 

بوندي.
جـــرى خـــال اللقـــاء، بحـــث أوجـــه العاقـــات التاريخية والشـــراكة 
االســـتراتيجية التي تجمع بين مملكـــة البحرين والواليات المتحدة 
األميركية الصديقة، وتدارس سبل تكثيف أوجه التعاون والتنسيق 
المشـــترك بيـــن البلدين في مختلـــف المجاالت يما يحقـــق المصالح 
المشـــتركة، باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الموضوعـــات والقضايـــا ذات 

االهتمام المشترك.

ــؤون  ــ ــشـ ــ قـــــــام وزيـــــــــر الـ
ــاون  ــعـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــجــمــهــوريــة  ــي ب ــ ــائ ــ ــم ــ اإلن
ــرت  ــ ــ ــب ــ ــ بـــــــــــورونـــــــــــدي أل
ــرو، بـــــزيـــــارة  ــ ــي ــجــ ــ ــن ــ ــي شــ
ــة مـــحـــمـــد  ــ ــ ــي ــ ــ ــم ــ ــ ــادي ــ ــ ألك
خــلــيــفــة  آل  ــارك  ــ ــب مــ ــن  ــ ب
الدبلوماسية،  للدراسات 
وذلـــك فــي إطـــار الــزيــارة 
بها  يقوم  التي  الرسمية 

لمملكة البحرين.
اســـتقباله  فـــي  وكان 

لـــدى وصوله وزيـــر الخارجية عبداللطيـــف الزيانـــي،، ووكيل وزارة 
الخارجية للشـــؤون القنصلية واإلدارية محمد علي بهزاد وعدد من 

رؤساء القطاعات ومديري اإلدارات بوزارة الخارجية.
وقـــام وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون اإلنمائـــي بجمهوريـــة 
بوروندي، بجولة في أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
الدبلوماســـية، والتعـــرف على كافة أقســـامها ومـــا تقدمه من برامج 
تدريبيـــة وتأهيلية. كما اطلع على الجهود التي تقوم بها األكاديمية 

ونشاطاتها وبرامجها التطويرية التدريبية.

عقـــدت األميـــن العـــام لمجلـــس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيج آل خليفـــة  االجتماع 

الخامس للجنة تكافؤ الفرص.
 وخـــال االجتماع، تم مناقشـــة 
لجنـــة تكافـــؤ  إمكانيـــة تفعيـــل 
الفـــرص فـــي جميع مؤسســـات 
التعليـــم العالـــي والتـــي تهـــدف 
إلـــى تعزيز فرص إدمـــاج المرأة 
في مؤسســـات التعليـــم العالي، 

مـــن  العديـــد  تـــم طـــرح  حيـــث 
واســـتعراض  الموضوعـــات 
الســـبل واآلليات التي من شأنها 
اإلســـهام فـــي تحقيـــق التـــوازن 

بين الجنسين.
 أكدت الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بأن مجلس 
التعليـــم العالـــي يحـــرص علـــى 
التعليـــم  مؤسســـات  تشـــجيع 
العالـــي للمضي قدما في تفعيل 
للدعـــم  تهـــدف  اللجـــان والتـــي 

الكامل للمرأة وتعزيز دورها.

تدارس سبل تكثيف التعاون البحريني األميركي

الوزير البوروندي يزور أكاديمية محمد بن مبارك

لتفعيل “تكافؤ الفرص” بمؤسسات التعليم
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