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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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كتبت: فاطمة علي
ــز الــصــحــيــة  ــراكـ ــمـ طــبــقــت مــخــتــبــرات الـ
بــالــمــنــطــقــة الـــصـــحـــيـــة األولــــــــى بــمــحــافــظــة 
الــمــحــرق نــظــام ســاعــات عــمــل جــديــدة تمتد 
من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة 
مساء طوال فترة العمل الرسمية، فيما يأتي 
المختبر  مـــشـــروع  الــجــديــد ضــمــن  الــنــظــام 
الـــمـــركـــزي الــــذي يــقــع تــحــت مــظــلــة مــشــروع 
الــذي  الـــذاتـــي،  والتسيير  الــصــحــي  الــضــمــان 
يــتــح امــكــانــيــة تــســلــم وســحــب الــــدم لجميع 
الخاصة  أو  الروتينية  ســواء  التحاليل  انــواع 
التي تتطلب الصيام، وسيقوم قسم المختبر 

بتوفير كل الخدمات طوال 12 ساعة يوميا.
رئيس  بأعمال  القائم  ذلــك  عــن  كشفت 
بتول  االولية  الصحية  بالرعاية  المختبرات 
حسابات  في  بث  فيديو  مقطع  عبر  العلوي 
الى  الرسمية، مشيرة  االولية  الرعاية  مراكز 
الــتــي سيلمسها  االيــجــابــيــة  الــتــغــيــرات  أهـــم 
بعد  بالمملكة  الــصــحــيــة  الــمــراكــز  مــراجــعــو 
تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد والــمــتــمــثــلــة فــي 
االنــتــظــار  فــتــرة  وتقليص  الــضــغــط  تخفيف 
خــــال الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة خـــافـــا لــمــا هو 
مــتــعــارف عــلــيــه ســابــقــا؛ إذ يـــكـــون الــمــريــض 
التحاليل  بعض  معين إلجــراء  بوقت  ملزما 
أنه  بيد  الــصــيــام  تتطلب  الــتــي  التخصصية 

من خال النظام الجديد سيتمكن المريض 
كانت  أو  فترة صيامه  يستكمل  لــم  حــال  فــي 
لــديــه الــتــزامــات تعيق ذهــابــه الــمــركــز خــال 
تقديم  يتيح  فالمختبر  الصباحية،  الفترة 
هذه الخدمة خال الفترة المسائية وهو ما 
انعكس إيجابيا على تفادي الذروة الصباحية 

وتقليل فترة االنتظار.
متاحة  المستحدثة  الخدمة  إن  وقالت 
باإلضافة  الصحية  المركز  لجميع مراجعي 
المستشفيات  من  المحولين  المرضى  إلــى 
ومستشفى  السلمانية  كمجمع  الحكومية 
الــــــــوالدة، كـــذلـــك الـــمـــرضـــى الـــمـــحـــولـــون من 

الطب  كمستشفى  الــصــحــة  وزارة  مــؤســســات 
معينة،  ضــوابــط  ضمن  والمسنين  النفسي 
الجميع فقد  أنه حرصا على سامة  مؤكدة 
المختصين  مـــع  بــالــشــراكــة  آلـــيـــة  ــع  وضــ تـــم 
إلباغ طبيب المركز بأي نتائج غير طبيعية 
التخاذ التدابير الصحية ألي حاالت طارئة.
ــارت الــعــلــوي إلـــى أن الــمــشــروع هو  ــ وأشــ
أحد المشاريع المحورية التي تتلقى الدعم 
ــلــــى لــلــصــحــة  الـــمـــبـــاشـــر مــــن الــمــجــلــس االعــ
المخصصة  للمختبرات  فــعــالــة  شــراكــة  مــع 
مختبرات  أو  الحكومية  المستشفيات  فــي 
الصحة العامة وذلك لضمان تقديم خدمات 
مــخــتــبــريــة تــلــبــي تـــطـــلـــعـــات الــمــســتــفــيــديــن 
ــمـــرضـــى، مــوضــحــة أن الـــمـــشـــروع يــهــدف  والـ
إلــى  الــصــحــة  المنظومة  اســاســي مــن  كــجــزء 
تسهيل الوصول إلى الخدمات المخبرية في 
بتوفيرها  وذلــك  المملكة  محافظات  جميع 

في كل مركز صحي حكومي.
وأفادت بأن المشروع يتكون من محورين 
الفعالة  الشراكة  في  االول  يتمثل  رئيسين؛ 
مـــع الــمــخــتــبــرات الــمــتــخــصــصــة فـــي مجمع 
السلمانية الطبي ومختبرات الصحة العامة، 
ساعات  تمديد  الثاني  المحور  يشمل  فيما 
الـــعـــمـــل فــــي مـــخـــتـــبـــرات الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
وذلك  والمسائية  الصباحية  الفترة  لتشمل 

مبينة  إلــيــهــا،  ــول  والـــوصـ الــخــدمــة  لتسهيل 
الجديد  العمل  لنظام  االيجابية  الــنــواحــي 

في المختبرات. 
الـــنـــظـــام مــطــبــق حــالــيــا في  أن  وبــيــنــت 
المراكز الصحية بالمنطقة الصحية االولى 
بــمــحــافــظــة الــمــحــرق كــمــرحــلــة أولــــى ضمن 
خــطــة بــرنــامــج الــضــمــان الــصــحــي الــوطــنــي 
أن  على  »صحتي«  الصحية  الرعاية  لتطوير 
المحافظات  بقية  فــي  قــريــبــا  تطبيقه  يــتــم 
االخــرى، موضحة أن التغير في اوقات عمل 
سيسهم  االولية  الصحية  الرعاية  مختبرات 
مرتادي  على  وسيسهل  الــجــودة  تحقيق  فــي 
المراكز الحصول على الخدمات المختبرية 
الدم  لسحب  لهم  المناسبة  الفترة  واختيار 

وتسليم العينات لقسم المختبر.
وأشارت إلى أن هذا النظام يأتي بالتزامن 
مع برنامج اختر طبيبك الذي طبق رسميا 
الــمــرتــادون من  ليتمكن  المحرق  مــراكــز  فــي 
على خدمات عاجية  الحصول  من  خالها 
شاملة خال زيارتهم للمركز سواء في الفترة 
هــذه  أن  ــؤكـــدة  مـ الــمــســائــيــة،  او  الــصــبــاحــيــة 
الجهود تأتي بدعم من صانعي القرار بهدف 
ــي الــتــطــويــر  تــحــقــيــق االهـــــــداف الـــمـــرجـــوة فـ
واالرتـــقـــاء إلـــى أعــلــى مــســتــويــات الــجــودة في 

مراكز الرعاية الصحية االولية. 

ا�ص���تحداث نظ���ام عمل جدي���د بمختب���رات المراكز ال�صحي���ة بالمحرق

أّكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الــصــحــة أّن بــرامــج الــتــدريــب والــتــأهــيــل ُتــمــّثــل 
أولوّية متقّدمة ضمن استراتيجية وزارة الصحة 
بها  العاملين  وكفاءة  وقــدرات  مهارات  لتطوير 
ورفعها إلى أعلى مستويات الجودة، مشيرًا إلى 
حرص الوزارة على التعاون مع أرقى المؤسسات 
الكوادر  وتأهيل  إعــداد  في  العالمية  التعليمية 
الطبية وتمكينها من أفضل األساليب المهنية 
الحديثة والتقنيات الذكية المتطورة بما يرفد 

منشآتها بكفاءات طبية مؤّهلة وذات خبرة.
جاء ذلك بمناسبة حصول أطباء األسنان 
الــمــقــيــمــيــن الــمــتــدربــيــن عــلــى مــؤهــل الــزمــالــة 
الكلية  من  األســنــان  لطب  األولــيــة  الرعاية  في 
ــرة بــالــمــمــلــكــة  ــبــ الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن فـــي إدنــ
الــصــحــة  وزارة  بــحــرص  نــــّوه  الــمــتــحــّدة، حــيــث 
على االستمرار في التعاون مع الكلية الملكية 
ــوادر  ــكـ ــاءة الـ ــفـ لــلــجــراحــيــن بـــإدنـــبـــرة لــتــعــزيــز كـ
الــصــحــيــة الـــعـــامـــلـــة بــمــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
مــن جهتها،  األســنــان،  طــب  بينها  مــن  الطبية، 
القائم  السبيعي  سبت  منيرة  الــدكــتــورة  قــالــت 
بتصريف شؤون التدريب بوزارة الصحة إّن وزارة 
الــصــحــة حــريــصــة عــلــى مــواصــلــة تــعــزيــز بــرامــج 

كفاءة  وتنمية  األســنــان  طب  في  وخصوصًا  التدريب 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــعــامــلــة فــي هـــذا الــمــجــال، وذلــك 
بهدف رفع مستواهم وتمكينهم من مواكبة متطلبات 
تــقــديــم أفضل  بــمــا ينعكس عــلــى  الــقــادمــة  الــمــراحــل 
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مع  التعاون  في  اال�صتمرار  ي�ؤكد  ال�صحة  وكيل 
االأطباء كفاءة  لتعزيز  باإدنبره  للجراحين  الملكية 

رئيسة  زينل  أشادت فوزية بنت عبداهلل 
ــنــــواب بــــالــــدور الــتــنــويــري الــذي  مــجــلــس الــ
ــراز الوجه  إبـ بــه اإلعـــام الوطني فــي  يــقــوم 
الــحــضــاري الــمــتــمــيــز والــمــنــجــزات الــرائــدة 
في  الــمــجــاالت  كــافــة  فــي  البحرين  لمملكة 
ــخــــارج، مـــؤكـــدة أن هــــذا الــــدور  الـــداخـــل والــ
يــنــطــلــق مــمــا يــتــمــتــع بـــه اإلعـــــام الــوطــنــي 
الصحفي  بالعمل  ومهنية  مــصــداقــيــة  مــن 
واإلعامي، وحرصه على تحقيق المصلحة 
العامة في استمرار الدعم الملكي السامي 
الــرؤى  وفــق  اإلعامية  المنظومة  لتطوير 
الجالة  العصرية من لدن حضرة صاحب 
ملك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 

الباد المعظم.
جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء رئــيــســة مجلس 
رمــــزان بن  الــدكــتــور  أمـــس  الــنــواب بمكتبها 
عبداهلل النعيمي وزير شؤون اإلعام، حيث 
التعاون  تعزيز  اللقاء بحث سبل  تم خال 
المشترك بين مجلس النواب ووزارة شؤون 
اإلعام، وتعزيز مسيرة اإلنجازات، في ظل 
الملك  الشاملة لجالة  التنموية  المسيرة 

المعظم.
وأشادت رئيسة مجلس النواب بالتعاون 

الــمــثــمــر والــمــســتــمــر بــيــن مــجــلــس الـــنـــواب 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  والحكومة 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية 
تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب 
الــوزارة  ووزارة شــؤون اإلعــام، مثمنة جهود 
فـــي دعــــم الــصــحــافــة الــوطــنــيــة والـــوســـائـــل 
بما تشهده  اإلعامية بصفة عامة، منوهة 
الــمــؤســســة اإلعــامــيــة الــرســمــيــة مــن تطور 
وتقدم، وما تبثه من أعمال وبرامج متميزة، 
وقيم  الوطنية  الثوابت  تعزيز  في  أسهمت 

ومبادئ االنتماء والوالء وحب الوطن.
اإلعامية  الوسائل  دعــم  أن  وأوضــحــت 
والجسم  الوطنية،  الصحفية  والمؤسسات 
اإلعامي في مملكة البحرين من أولويات 
منوهة  النواب،  لمجلس  البرلماني  العمل 
بسعي السلطة التشريعية الدائم والمستمر 
والصحفية  اإلعــامــيــة  الــمــؤســســات  لــدعــم 
بــكــل الــوســائــل الــرقــابــيــة والــتــشــريــعــيــة وفــق 
والعمل  الوطني،  العمل  وميثاق  الدستور 
على تشجيع وتعزيز حرية التعبير والكلمة 

المسؤولة في دولة القانون والمؤسسات.
مـــن جــانــبــه، وجــــه الـــدكـــتـــور رمـــــزان بن 

عبداهلل النعيمي وزير شؤون اإلعام الشكر 
اللقاء  هـــذا  عــلــى  الــنــواب  مجلس  لرئيسة 
اإلعام  شــؤون  وزارة  مؤكدًا حرص  المثمر، 
المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  على  والحكومة 
احتياجات  وتلبية  الــنــيــابــي،  المجلس  مــع 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الـــمـــواطـــن الــبــحــريــنــي، 

السلطة  مــع  المشترك  العمل  إلــى  منوهًا 
الممارسات  كل  تعزيز  أجل  من  التشريعية 
الــحــضــاريــة لــحــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر وفــق 
المهنية،  والــمــســؤولــيــة  الــوطــنــيــة  الــثــوابــت 
والــســعــي لــتــطــويــر الــمــنــظــومــة اإلعــامــيــة، 

ودعم المؤسسات الصحفية واإلعامية. 

رئي�صة مجل�ص الن�اب: حر�ص نيابي على دعم تط�ير المنظ�مة االإعالمية ال�طنية

} رئيسة مجلس النواب خال لقاء وزير اإلعام.

رئي�صة �صنغاف�رة تت�صلم اأوراق اعتماد �صفير المملكة
ــة  ــ ــامـ ــ ــخـ ــ  تـــــســـــلـــــمـــــت فـ
الــرئــيــســة حــلــيــمــة يــعــقــوب 
رئيسة جمهورية سنغافورة، 
فــــــي حــــفــــل رســـــمـــــي أقـــيـــم 
اعــتــمــاد  أوراق  إســتــانــا،  فــي 
ــى عــــبــــاس  ــ ــنــ ــ الـــــســـــفـــــيـــــر مــ
فوق  رضــي، سفيًرا  محمود 
لمملكة  ومـــفـــوًضـــا  الـــعـــادة 
الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة 
ســنــغــافــورة والــمــقــيــمــة في 
من  عــدد  بحضور  بانكوك، 

المسؤولين والسفراء. 
السفير تحيات  ونقلت 
ــاحـــب الــجــالــة  ــرة صـ حـــضـ
ــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
الـــبـــاد  مـــلـــك  خـــلـــيـــفـــة  آل 
السمو  وصــاحــب  الُمعظم، 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء، إلى 
فــخــامــة رئــيــســة جــمــهــوريــة 
ــنــــغــــافــــورة، وتــمــنــيــاتــهــمــا  ســ
الصديق  وشعبها  لــبــادهــا 
ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد مــــــــن الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

واالزدهــــــــار، مــعــربــة عـــن ســعــادتــهــا 
ــيـــل مــمــلــكــة  ــثـ ــمـ ــتـ واعـــــــتـــــــزازهـــــــا بـ
البحرين في سنغافورة، بما يسهم 
بين  الــوديــة  الــعــاقــات  تعزيز  فــي 

البلدين الصديقين. 
مــن جــانــبــهــا، حــّمــلــت فخامة 
ــهــــوريــــة ســـنـــغـــافـــورة  ــيــــســــة جــــمــ رئــ
ــــى صــاحــب  الــســفــيــر تــحــيــاتــهــا إلـ
الجالة الملك الُمعظم وصاحب 

رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا  ــجـ مـ
وشعًبا  حكومًة  البحرين  لمملكة 
وللسفير  والـــرخـــاء،  الــتــقــدم  دوام 
ــي مـــهـــام عــمــلــهــا  ــل الـــتـــوفـــيـــق فــ كــ
فـــــي كـــــل مـــــا مـــــن شــــأنــــه تــعــمــيــق 
عــاقــات الــتــعــاون والــصــداقــة بين 
مختلف  في  الصديقين  البلدين 

المجاالت.

} بتول العلوي.
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ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
ي��ه��ن��ئ��ان ب���ذك���رى ا���س��ت��ق��ال ق��ي��رغ��ي��ز���س��ت��ان

الملك حمد  الجاللة  بعث حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية 
الــرئــيــس صــديــر جــابــاروف  إلـــى فــخــامــة  تهنئة 
ذكرى  بمناسبة  قيرغيزستان،  جمهورية  رئيس 

استقالل بالده.
وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه 
والــســعــادة  الــصــحــة  مــوفــور  لفخامته  وتمنياته 
ولشعب جمهورية قيرغيزستان الصديق المزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن 

الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس صدير 
وذلك  قيرغيزستان،  جمهورية  رئيس  جاباروف 
سموه  أعـــرب  بــــالده،  اســتــقــالل  ذكـــرى  بمناسبة 
وتــمــنــيــاتــه لفخامته  تــهــانــيــه  أطــيــب  عـــن  فــيــهــا 
مـــوفـــور الــصــحــة والـــســـعـــادة ولــشــعــب جــمــهــوريــة 
قــيــرغــيــزســتــان الـــصـــديـــق الـــمـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

والنماء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى  رئيس مجلس 
ــة الــســيــد عــاقــلــبــيــك جـــبـــاروف رئــيــس وزراء  دولــ

جمهورية قيرغيزستان.

ال���م���ل���ك وول������ي ال���ع���ه���د ي��ه��ن��ئ��ان ق���ي���ادة 
ت��ري��ن��ي��داد وت��وب��اغ��و ب���ذك���رى اال���س��ت��ق��ال

ـــرة صــــاحــــب  ــ ــضـ ــ ــــث حــ ــعـ ــ بـ
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
مـــلـــك  ــلــــيــــفــــة  خــ آل  ــســــى  ــيــ عــ
تهنئة  برقية  المعظم  الــبــالد 
ــاوال  ــدة بــ ــيـ ــسـ إلـــــى فـــخـــامـــة الـ
جمهورية  رئيسة  ويكيس  مي 
بمناسبة  وتــوبــاغــو،  ترينيداد 

ذكرى استقالل بالدها.
ــه فـــي  ــ ــتــ ــ ــاللــ ــ وأعــــــــــــــــرب جــ
الــبــرقــيــة عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه 
مــوفــور  لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه 
الــصــحــة والـــســـعـــادة ولــشــعــب 

وتوباغو  ترينيداد  جمهورية 
التقدم  من  المزيد  الصديق 

واالزدهار.
وبــــعــــث صــــاحــــب الـــســـمـــو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
برقية  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس 
ــى فــخــامــة الــســيــدة  تــهــنــئــة إلــ
بــــــــاوال مـــــي ويـــكـــيـــس رئــيــســة 
وتوباغو  ترينيداد  جمهورية 
وذلـــــــــــــك بــــمــــنــــاســــبــــة ذكــــــــرى 
استقالل بالدها، أعرب سموه 

ــا عـــــن خــــالــــص تــهــانــيــه  ــهـ ــيـ فـ
مــوفــور  لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه 
الــصــحــة والـــســـعـــادة ولــشــعــب 
وتوباغو  ترينيداد  جمهورية 
الــمــزيــد مــن النماء  الــصــديــق 

واالزدهار.
السمو  صاحب  بعث  كما 
ــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  الــمــلــكــي ولـ
تهنئة  برقية  الـــوزراء  مجلس 
مماثلة إلى دولة الدكتور كيث 
جمهورية  وزراء  رئيس  راولـــي 

ترينيداد وتوباغو.

ع����اه����ل ال�����ب�����اد وول��������ي ال���ع���ه���د رئ��ي�����س 
ال�������وزراء ي��ه��ن��ئ��ان م��ال��ي��زي��ا ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
برقية  المعظم  البالد  ملك  آل خليفة  بن عيسى 
بن  عبداهلل  السلطان  الجاللة  إلى صاحب  تهنئة 
السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى 

العيد الوطني لبالده.
البرقية عن أطيب تهانيه  وأعرب جاللته في 
وتــمــنــيــاتــه لــه مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة ولشعب 

ماليزيا الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبعث 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ــي  ولـ آل خليفة  حــمــد  بــن 

الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة السلطان 
ماليزيا،  ملك  شــاه  أحــمــد  السلطان  بــن  عــبــداهلل 

وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده.
تهانيه  البرقية عن خالص  وأعــرب سموه في 
وتــمــنــيــاتــه لــه مــوفــور الــصــحــة والــســعــادة ولشعب 

ماليزيا الصديق المزيد من التقدم والنماء.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس 
دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء 

ماليزيا. 

تحت رعاية جاللة الملك..

ف���ت���ح ب������اب ال���ت�������س���ج���ي���ل ل����ج����ائ����زة ال���ب���ح���ري���ن 
ال���ك���ب���رى ف����ي دورت����ه����ا ال�����س��اب��ع��ة وال��ع�����س��ري��ن

لدن  مــن  كريمة  رعــايــة  تحت 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
إعالن  المعظم، وفي ضوء  البالد 
الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بــن محمد 
الـــمـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل 
ــة  ــيــ ــالمــ ــؤون اإلســ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ ــى لـ ــ ــلــ ــ األعــ
إطالق الدورة السابعة والعشرين 
أعلنت  الكبرى،  البحرين  لجائزة 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزارة 
واألوقــــــــاف فــتــح بــــاب الــتــســجــيــل 
لـــجـــائـــزة الـــبـــحـــريـــن الـــكـــبـــرى فــي 
ــة والـــعـــشـــريـــن  ــعــ ــابــ دورتــــــهــــــا الــــســ
للراغبين بالمشاركة في الجائزة، 
سبتمبر   29 حتى  يستمر  والـــذي 

المقبل.
وتـــــضـــــم جــــــائــــــزة الـــبـــحـــريـــن 
ــكـــريـــم تــحــت  ــلـــقـــرآن الـ ــبـــرى لـ ــكـ الـ
للذكور  مــســابــقــات  ســبــع  مظلتها 
وهــي:  الــفــئــات  لمختلف  واإلنــــاث 
بيان  مسابقة الحفاظ، ومسابقة 
لطلبة المدارس، ومسابقة أجران 
لذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة، 
إدارة  لـــنـــزالء  غـــفـــران  ومــســابــقــة 
ــيـــل، ومــســابــقــة  ــتـــأهـ اإلصــــــالح والـ

رضوان لعموم الجمهور، ومسابقة 
بغير  للناطقين  الفارسي  سلمان 
التالوة  ومسابقة  العربية،  اللغة 
وحسن األداء، فضاًل عن الجوائز 
ــائــــزة أكــبــر  الــتــشــجــيــعــيــة مـــثـــل جــ
متسابق،  أصغر  وجائزة  متسابق، 
وجائزة مزمار داود، وجائزة أفضل 
مركز قرآني مشارك، وجائزة أسرة 
أفضل  وجائزة  القرآن،  ظالل  في 

مسابقة قرآنية محلية.
وأشــــــــادت الـــــــــوزارة بــالــرعــايــة 
تحظى  الــتــي  الــســامــيــة  الملكية 
الحكومة  واهتمام  الــجــائــزة،  بها 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بــخــدمــة كــتــاب اهلل تــعــالــى ونــشــر 
علومه وقيمه بين مختلف فئات 
الـــمـــجـــتـــمـــع والـــعـــنـــايـــة بــحــفــاظ 
مشيدًة  وحملته،  الكريم  الــقــرآن 
فـــي الــســيــاق ذاتــــه بــدعــم الــشــيــخ 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
لـــلـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة لــلــجــائــزة، 
المتابعة الحثيثة من  فضاًل عن 

السيد نواف بن محمد المعاودة 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر 

الكريم  القرآن  واألوقــاف لخدمة 
وتطوير مخرجات مراكز وحلقات 

ونشر  بالمملكة  الــكــريــم  الــقــرآن 
مختلف  لــدى  الــقــرآنــيــة  الثقافة 

شرائح المجتمع.
وانـــــــــطـــــــــالًقـــــــــا مـــــــــن حــــــرص 
الــــــــوزارة عــلــى تــطــويــر الـــجـــائـــزة، 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت عـــمـــلـــيـــة تــقــيــيــم 
األسئلة  فيها  بــمــا  المتسابقين 
إلــكــتــرونــيــة فـــي جميع  الــقــرآنــيــة 
ــن الــــــدورة  ــاًرا مــ ــبــ ــتــ مـــراحـــلـــهـــا اعــ

السابقة.
وتــــــــهــــــــدف الـــــــجـــــــائـــــــزة مـــنـــذ 
انطالقها إلى تبني حفظة القرآن 
الــكــريــم الــمــتــمــيــزيــن وإعـــدادهـــم. 
تـــنـــطـــلـــق  أن  الـــــمـــــتـــــوقـــــع  ومـــــــــن 
للمشاركين  األولـــيـــة  الــتــصــفــيــات 
أن  على   ،2023 يناير  شهر  خــالل 
خالل  النهائية  التصفيات  ُتــقــام 

شهر فبراير 2023م.
ــت الــــــوزارة كــافــة شــرائــح  ودعــ
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــمـ الــمــجــتــمــع إلـــــى الـ
موقع  على  والتسجيل  الــجــائــزة 
www. اإلســــالمــــيــــة  الـــــشـــــؤون 

قبل  وذلــــك   ،islam.gov.bh
نهاية  فــي  التسجيل  بــاب  إغـــالق 

سبتمبر المقبل 2022م.

} جاللة الملك المعظم.

ــريـــق الـــركـــن  ــفـ اســتــقــبــل الـ
عـــبـــداهلل بـــن حــســن الــنــعــيــمــي 
وزير شؤون الدفاع السيد باول 
رئيس   Paul Salem ســالــم 
 )MEI( معهد الشرق األوسط
المتحدة االمريكية  بالواليات 
الــصــديــقــة والـــوفـــد الــمــرافــق، 
وذلك صباح أمس الثالثاء 30 

أغسطس 2022م.
وخـــالل الــلــقــاء رحــب وزيــر 
الـــدفـــاع بــرئــيــس معهد  ــؤون  شــ
 )MEI( األوســـــــــــــط  ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
والـــوفـــد الــمــرافــق، واســتــعــرض 
خالل اللقاء عالقات الصداقة 
القائمة  المشتركة  والــتــعــاون 
بين مملكة البحرين والواليات 
المتحدة األمريكية الصديقة، 
كما تم خالل اللقاء بحث عدد 

من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك.

الركن  اللواء  اللقاء  حضر 

بــحــري أنــــور عـــبـــداهلل الــجــودر 
ــيــــانــــة والــــتــــزويــــد  مــــديــــر الــــصــ
الــفــنــي، والــلــواء الــركــن الشيخ 

خليفة  آل  خــالــد  بـــن  ســلــمــان 
مــديــر الــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم 
طيار  الركن  واللواء  والتقنية، 

ــن ســلــمــان  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
الـــتـــعـــاون  مــــديــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل 

العسكري.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل رئي�س معهد ال�سرق االأو�سط االأمريكي

أكد عيسى بن عبدالرحمن 
ــؤون  ــ الــــحــــمــــادي مـــســـتـــشـــار شـ
أن  اإلعــالم بديوان ولي العهد 
والناجح  الحقيقي  االستثمار 
هـــو االســـتـــثـــمـــار فـــي الــعــنــصــر 
ركيزٍة  من  يمثله  لما  البشري 
األمم،  وازدهار  لتقدم  أساسية 
ــو نـــهـــج مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ وهـ
فـــي ظـــل مـــا يــحــظــى بـــه أبــنــاء 
واهتمام  رعــايــة  مــن  البحرين 
مــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة 
رئيس  برنامج  أن  إلــى  مشيًرا 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر 
ــدادًا  ــ ــتــ ــ ــة يــــأتــــي امــ ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ
لـــهـــذا الــنــهــج ويــعــكــس الــــرؤى 
الـــطـــمـــوحـــة لـــصـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لــمــواصــلــة 
تطوير قدرات ومهارات الكوادر 
الــوطــنــيــة بــاعــتــبــارهــم الــثــروة 

الحقيقية للوطن.
جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى لـــقـــائـــه 
من  السابعة  الدفعة  منتسبي 
الوزراء  رئيس مجلس  برنامج 
لــتــنــمــيــة الــــكــــوادر الــحــكــومــيــة، 

اإلعالم  ودور  أهمية  أكد  حيث 
واالتـــــصـــــال كـــشـــريـــك رئــيــســي 
ومــــهــــم فــــي رســـــم الـــســـيـــاســـات 

واتخاذ القرارات.
ــار شـــــؤون  ــشـ ــتـ ــسـ وأشــــــــــار مـ
ــي الــعــهــد  ـــــالم بــــديــــوان ولــ اإلعـ
رئيس  برنامج  مخرجات  إلــى 
مجلس الوزراء لتنمية الكوادر 
كفاءات  إعـــداد  فــي  الحكومية 

ــهـــم فــي  ــة وطــــنــــيــــة تـــسـ ــاديــ ــيــ قــ
الحكومي  العمل  أداء  تطوير 
لتلبية التطلعات المستقبلية 

لمملكة البحرين.
منتسبي  كــل  بجهود  ــّوه  ونـ
الوزراء  رئيس مجلس  برنامج 
لــتــنــمــيــة الــــكــــوادر الــحــكــومــيــة 
الدفعات  منتسبو  فيهم  بمن 
السابقة في دعم شتى مسارات 

الـــتـــطـــويـــر الـــتـــي يـــتـــم الــعــمــل 
فاعلين  شركاء  لكونهم  عليها 
ضمن فريق البحرين، متمنًيا 
الــتــوفــيــق  دوام  لــلــمــشــاركــيــن 
االستفادة  وتحقيق  والــنــجــاح 
الـــمـــرجـــوة مـــن الــبــرنــامــج بما 

يحقق األهداف المنشودة.
ــم، أعــــــــرب  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مــــــــن جــ
من  السابعة  الدفعة  منتسبو 

الوزراء  رئيس مجلس  برنامج 
لتنمية الكوادر الحكومية عن 
لمستشار  وتقديرهم  شكرهم 
ــوان ولــي  ــديــ شـــــؤون اإلعــــــالم بــ
ــا قــــدمــــه لـــهـــم مــن  ــعـــهـــد لـــمـ الـ
تحفيٍز ودعم لبذل المزيد من 
بروح  والعمل  والعطاء  الجهد 
الـــفـــريـــق الــــواحــــد فــــي خــدمــة 

مملكة البحرين.

اال���س��ت��ث��م��ار ال��ع��ه��د:  ول���ي  ب���دي���وان  االإع�����ام  ����س���وؤون  م�ست�سار 
ال��ح��ق��ي��ق��ي وال��ن��اج��ح ه���و اال���س��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��ري

} جانب من لقاء مستشار شؤون اإلعالم بديوان ولي العهد مع منتسبي الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

تـــرأس الــدكــتــور نـــواف فيصل 
للجنة  األول  االجـــتـــمـــاع  الــحــمــر 
الطبيب العربي لعام 2023، والذي 
عقد افتراضيا عبر تقنية االتصال 

المرئي.
ــور »الــــحــــمــــر«  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأكــــــــــد الــ
الجائزة  أن هــذه  خــالل االجــتــمــاع 
دور  على  الضوء  إلقاء  إلــى  تهدف 
منظومة  ضمن  القيادي  األطــبــاء 
العمل العربي المشترك للتصدي 
لــلــتــحــديــات الــمــتــعــلــقــة بــالــصــحــة 
وبــالــتــنــمــيــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة، 
وتشجيعًا لألطباء لتطوير أدائهم 
وتــــقــــديــــم أفــــضــــل خــــدمــــة طــبــيــة 
والمشاركة في األعمال والمبادرات 
التطوعية والخيرية على مستوى 
الــطــبــيــب الـــعـــربـــي، مــثــمــنــا جــهــود 
التي  واإلنــجــازات  السابقة  اللجنة 

تحققت.
ونــــوه الـــدكـــتـــور نــــواف الــحــمــر 
إلى أهمية اإلقبال على المشاركة 
الطبية  والكوادر  األطباء  قبل  من 
التي  الجائزة  هذه  في  البحرينية 
تعمل على دعم الكفاءات الوطنية 
ومــنــحــهــا الــفــرصــة بــالــتــقــدم لنيل 
ــذه الـــجـــوائـــز الـــمـــرمـــوقـــة،  ــ مـــثـــل هـ
والتي تجسد مدى اهتمام حكومة 
األطــبــاء  بــدعــم  الــبــحــريــن  مملكة 
ــد مــــن اإلنــــجــــازات  ــزيـ لــتــحــقــيــق مـ
ــيـــن  ــويـ ــتـ ــمـــسـ الــــمــــشــــرفــــة عــــلــــى الـ
دعم  مثمنًا  والــعــالــمــي،  اإلقليمي 
ــام الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة بنت  ــمـ ــتـ واهـ

وزيــرة الصحة  السيد جــواد حسن 
الطبية  ــوادر  ــكـ والـ األطـــبـــاء  بــكــافــة 

البحرينية.
وتمت اإلشارة خالل االجتماع 
للجائزة  األساسية  المعايير  إلــى 
ــر الـــمـــرشـــح  ــيــ ــأثــ والـــمـــتـــضـــمـــنـــة تــ
الــعــلــمــي فــــي الـــمـــؤســـســـة الــطــبــيــة 
الـــتـــي يــعــمــل بـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
إنـــجـــازات الــمــرشــح فــي الــمــجــاالت 
الــصــحــيــة والــتــطــوعــيــة وتــأثــيــرهــا 

ــراز  ــ عـــلـــى الــمــجــتــمــع، وضــــــــرورة إبـ
في  والعالمية  الوطنية  الــجــوائــز 
المجال الصحي، مع ضرورة إرفاق 
في  العلمية  والمؤلفات  األبــحــاث 
مرشح،  لكل  الصحية  الــمــجــاالت 
تنفيذ  فـــي  الــمــرشــح  دور  وأهــمــيــة 
محيطه  فــي  الصحية  الــمــبــادرات 
الـــعـــربـــي والـــعـــالـــمـــي، إضـــافـــة إلــى 
تــقــديــم االبــتــكــارات واالخــتــراعــات 
في المجاالت الصحية إن وجدت.

ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ب ال���ع���رب���ي ت��ن��اق�����س م��ع��اي��ي��ر
اخ��ت��ي��ار ال��ت��ر���س��ي��ح��ات ل��ج��ائ��زة ال��ط��ب��ي��ب ال��ع��رب��ي

رئ����ي���������س دي������������وان ال������رق������اب������ة ال����م����ال����ي����ة ي��ب��ح��ث
م�����ع وزي��������ر ال�����ع�����دل ت���ع���زي���ز ال���������س����راك����ة وال����ت����ع����اون

محمد  بــن  أحــمــد  الشيخ  استقبل 
الــــرقــــابــــة  ديــــــــــوان  رئــــيــــس  خـــلـــيـــفـــة  آل 
الــمــالــيــة واإلداريـــــــة، فـــي مــكــتــبــه صــبــاح 
أمــس، نــواف بــن محمد الــمــعــاودة وزيــر 
واألوقـــاف،  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل 
وتيرة  ورفــع  الشراكة  تعزيز  بحثا  حيث 
التعاون لتحسين مستوى األداء وجودة 
وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المالية  الرقابة  ديــوان  رئيس  وهنأ 
ــر بـــالـــثـــقـــة الــمــلــكــيــة  ــ ــوزيـ ــ واإلداريــــــــــــة الـ
السامية بتعيينه وزيرًا للعدل والشؤون 

اإلســــالمــــيــــة واألوقـــــــــــــاف، مـــتـــمـــنـــيـــًا لــه 
على  حرصه  مؤكدا  والنجاح،  التوفيق 
تحقيق  فــي  يسهم  بما  التنسيق  زيـــادة 
ــداف الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة  ــ أهـ
الجاللة  صاحب  حضرة  يقودها  التي 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، وتحظى بمتابعة ودعم 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيـس  العهـد  ولي  آل خليـفة  بن حمد 

مجـلس الـوزراء.
المالية  الرقابة  ديــوان  رئيس  وبّين 

فــي  مــــــاض  الــــــديــــــوان  أن  واإلداريـــــــــــــــة، 
مع  بالتعامل  اإليجابي  النهج  تطبيق 
تخلص  التي  والتوصيات  المالحظات 
إلــيــهــا الــتــقــاريــر الــرقــابــيــة، مــشــيــدا في 
الــعــدل  وزارة  بــتــعــاون  الــخــصــوص  هـــذا 
والشؤون اإلسالمية واألوقــاف مع فرق 
ديوان الرقابة المالية واإلدارية وتسهيل 
تــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــا بـــمـــا يــــرّســــخ مـــبـــادئ 

النزاهة والشفافية والمهنية. 
من جهته، نوه وزير العدل والشؤون 
المهنية  واألوقــاف بمستوى  اإلسالمية 

والــحــرفــيــة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا مــوظــفــو 
ديوان الرقابة المالية واإلداريــة، مبديا 
ــه لــمــزيــد مـــن الــتــعــاون  ــ اســتــعــداد وزارتــ
ــلــــوصــــول إلــــــى الـــطـــمـــوح  والـــتـــنـــســـيـــق لــ

المنشود.
آل  بــن محمد  أحــمــد  الشيخ  وكـــان 
خليفة قد بدأ بعقد لقاءات ثنائية مع 
الوزراء والمسؤولين، بهدف توسيع أفق 
الرقابة  ديـــوان  بين  الــتــعــاون  ومــجــاالت 
المشمولة  والجهات  واإلداريـــة  المالية 
برقابته بما يخدم المصلحة الوطنية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16231/pdf/1-Supplime/16231.pdf?fixed628
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1306997
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307002
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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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كتبت: فاطمة علي
ــز الــصــحــيــة  ــراكـ ــمـ طــبــقــت مــخــتــبــرات الـ
بــالــمــنــطــقــة الـــصـــحـــيـــة األولــــــــى بــمــحــافــظــة 
الــمــحــرق نــظــام ســاعــات عــمــل جــديــدة تمتد 
من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة 
مساء طوال فترة العمل الرسمية، فيما يأتي 
المختبر  مـــشـــروع  الــجــديــد ضــمــن  الــنــظــام 
الـــمـــركـــزي الــــذي يــقــع تــحــت مــظــلــة مــشــروع 
الــذي  الـــذاتـــي،  والتسيير  الــصــحــي  الــضــمــان 
يــتــح امــكــانــيــة تــســلــم وســحــب الــــدم لجميع 
الخاصة  أو  الروتينية  ســواء  التحاليل  انــواع 
التي تتطلب الصيام، وسيقوم قسم المختبر 

بتوفير كل الخدمات طوال 12 ساعة يوميا.
رئيس  بأعمال  القائم  ذلــك  عــن  كشفت 
بتول  االولية  الصحية  بالرعاية  المختبرات 
حسابات  في  بث  فيديو  مقطع  عبر  العلوي 
الى  الرسمية، مشيرة  االولية  الرعاية  مراكز 
الــتــي سيلمسها  االيــجــابــيــة  الــتــغــيــرات  أهـــم 
بعد  بالمملكة  الــصــحــيــة  الــمــراكــز  مــراجــعــو 
تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد والــمــتــمــثــلــة فــي 
االنــتــظــار  فــتــرة  وتقليص  الــضــغــط  تخفيف 
خــــال الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة خـــافـــا لــمــا هو 
مــتــعــارف عــلــيــه ســابــقــا؛ إذ يـــكـــون الــمــريــض 
التحاليل  بعض  معين إلجــراء  بوقت  ملزما 
أنه  بيد  الــصــيــام  تتطلب  الــتــي  التخصصية 

من خال النظام الجديد سيتمكن المريض 
كانت  أو  فترة صيامه  يستكمل  لــم  حــال  فــي 
لــديــه الــتــزامــات تعيق ذهــابــه الــمــركــز خــال 
تقديم  يتيح  فالمختبر  الصباحية،  الفترة 
هذه الخدمة خال الفترة المسائية وهو ما 
انعكس إيجابيا على تفادي الذروة الصباحية 

وتقليل فترة االنتظار.
متاحة  المستحدثة  الخدمة  إن  وقالت 
باإلضافة  الصحية  المركز  لجميع مراجعي 
المستشفيات  من  المحولين  المرضى  إلــى 
ومستشفى  السلمانية  كمجمع  الحكومية 
الــــــــوالدة، كـــذلـــك الـــمـــرضـــى الـــمـــحـــولـــون من 

الطب  كمستشفى  الــصــحــة  وزارة  مــؤســســات 
معينة،  ضــوابــط  ضمن  والمسنين  النفسي 
الجميع فقد  أنه حرصا على سامة  مؤكدة 
المختصين  مـــع  بــالــشــراكــة  آلـــيـــة  ــع  وضــ تـــم 
إلباغ طبيب المركز بأي نتائج غير طبيعية 
التخاذ التدابير الصحية ألي حاالت طارئة.
ــارت الــعــلــوي إلـــى أن الــمــشــروع هو  ــ وأشــ
أحد المشاريع المحورية التي تتلقى الدعم 
ــلــــى لــلــصــحــة  الـــمـــبـــاشـــر مــــن الــمــجــلــس االعــ
المخصصة  للمختبرات  فــعــالــة  شــراكــة  مــع 
مختبرات  أو  الحكومية  المستشفيات  فــي 
الصحة العامة وذلك لضمان تقديم خدمات 
مــخــتــبــريــة تــلــبــي تـــطـــلـــعـــات الــمــســتــفــيــديــن 
ــمـــرضـــى، مــوضــحــة أن الـــمـــشـــروع يــهــدف  والـ
إلــى  الــصــحــة  المنظومة  اســاســي مــن  كــجــزء 
تسهيل الوصول إلى الخدمات المخبرية في 
بتوفيرها  وذلــك  المملكة  محافظات  جميع 

في كل مركز صحي حكومي.
وأفادت بأن المشروع يتكون من محورين 
الفعالة  الشراكة  في  االول  يتمثل  رئيسين؛ 
مـــع الــمــخــتــبــرات الــمــتــخــصــصــة فـــي مجمع 
السلمانية الطبي ومختبرات الصحة العامة، 
ساعات  تمديد  الثاني  المحور  يشمل  فيما 
الـــعـــمـــل فــــي مـــخـــتـــبـــرات الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
وذلك  والمسائية  الصباحية  الفترة  لتشمل 

مبينة  إلــيــهــا،  ــول  والـــوصـ الــخــدمــة  لتسهيل 
الجديد  العمل  لنظام  االيجابية  الــنــواحــي 

في المختبرات. 
الـــنـــظـــام مــطــبــق حــالــيــا في  أن  وبــيــنــت 
المراكز الصحية بالمنطقة الصحية االولى 
بــمــحــافــظــة الــمــحــرق كــمــرحــلــة أولــــى ضمن 
خــطــة بــرنــامــج الــضــمــان الــصــحــي الــوطــنــي 
أن  على  »صحتي«  الصحية  الرعاية  لتطوير 
المحافظات  بقية  فــي  قــريــبــا  تطبيقه  يــتــم 
االخــرى، موضحة أن التغير في اوقات عمل 
سيسهم  االولية  الصحية  الرعاية  مختبرات 
مرتادي  على  وسيسهل  الــجــودة  تحقيق  فــي 
المراكز الحصول على الخدمات المختبرية 
الدم  لسحب  لهم  المناسبة  الفترة  واختيار 

وتسليم العينات لقسم المختبر.
وأشارت إلى أن هذا النظام يأتي بالتزامن 
مع برنامج اختر طبيبك الذي طبق رسميا 
الــمــرتــادون من  ليتمكن  المحرق  مــراكــز  فــي 
على خدمات عاجية  الحصول  من  خالها 
شاملة خال زيارتهم للمركز سواء في الفترة 
هــذه  أن  ــؤكـــدة  مـ الــمــســائــيــة،  او  الــصــبــاحــيــة 
الجهود تأتي بدعم من صانعي القرار بهدف 
ــي الــتــطــويــر  تــحــقــيــق االهـــــــداف الـــمـــرجـــوة فـ
واالرتـــقـــاء إلـــى أعــلــى مــســتــويــات الــجــودة في 

مراكز الرعاية الصحية االولية. 

ا�ص���تحداث نظ���ام عمل جدي���د بمختب���رات المراكز ال�صحي���ة بالمحرق

أّكد الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة 
الــصــحــة أّن بــرامــج الــتــدريــب والــتــأهــيــل ُتــمــّثــل 
أولوّية متقّدمة ضمن استراتيجية وزارة الصحة 
بها  العاملين  وكفاءة  وقــدرات  مهارات  لتطوير 
ورفعها إلى أعلى مستويات الجودة، مشيرًا إلى 
حرص الوزارة على التعاون مع أرقى المؤسسات 
الكوادر  وتأهيل  إعــداد  في  العالمية  التعليمية 
الطبية وتمكينها من أفضل األساليب المهنية 
الحديثة والتقنيات الذكية المتطورة بما يرفد 

منشآتها بكفاءات طبية مؤّهلة وذات خبرة.
جاء ذلك بمناسبة حصول أطباء األسنان 
الــمــقــيــمــيــن الــمــتــدربــيــن عــلــى مــؤهــل الــزمــالــة 
الكلية  من  األســنــان  لطب  األولــيــة  الرعاية  في 
ــرة بــالــمــمــلــكــة  ــبــ الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن فـــي إدنــ
الــصــحــة  وزارة  بــحــرص  نــــّوه  الــمــتــحــّدة، حــيــث 
على االستمرار في التعاون مع الكلية الملكية 
ــوادر  ــكـ ــاءة الـ ــفـ لــلــجــراحــيــن بـــإدنـــبـــرة لــتــعــزيــز كـ
الــصــحــيــة الـــعـــامـــلـــة بــمــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
مــن جهتها،  األســنــان،  طــب  بينها  مــن  الطبية، 
القائم  السبيعي  سبت  منيرة  الــدكــتــورة  قــالــت 
بتصريف شؤون التدريب بوزارة الصحة إّن وزارة 
الــصــحــة حــريــصــة عــلــى مــواصــلــة تــعــزيــز بــرامــج 

كفاءة  وتنمية  األســنــان  طب  في  وخصوصًا  التدريب 
الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــعــامــلــة فــي هـــذا الــمــجــال، وذلــك 
بهدف رفع مستواهم وتمكينهم من مواكبة متطلبات 
تــقــديــم أفضل  بــمــا ينعكس عــلــى  الــقــادمــة  الــمــراحــل 
الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

مع  التعاون  في  اال�صتمرار  ي�ؤكد  ال�صحة  وكيل 
االأطباء كفاءة  لتعزيز  باإدنبره  للجراحين  الملكية 

رئيسة  زينل  أشادت فوزية بنت عبداهلل 
ــنــــواب بــــالــــدور الــتــنــويــري الــذي  مــجــلــس الــ
ــراز الوجه  إبـ بــه اإلعـــام الوطني فــي  يــقــوم 
الــحــضــاري الــمــتــمــيــز والــمــنــجــزات الــرائــدة 
في  الــمــجــاالت  كــافــة  فــي  البحرين  لمملكة 
ــخــــارج، مـــؤكـــدة أن هــــذا الــــدور  الـــداخـــل والــ
يــنــطــلــق مــمــا يــتــمــتــع بـــه اإلعـــــام الــوطــنــي 
الصحفي  بالعمل  ومهنية  مــصــداقــيــة  مــن 
واإلعامي، وحرصه على تحقيق المصلحة 
العامة في استمرار الدعم الملكي السامي 
الــرؤى  وفــق  اإلعامية  المنظومة  لتطوير 
الجالة  العصرية من لدن حضرة صاحب 
ملك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 

الباد المعظم.
جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء رئــيــســة مجلس 
رمــــزان بن  الــدكــتــور  أمـــس  الــنــواب بمكتبها 
عبداهلل النعيمي وزير شؤون اإلعام، حيث 
التعاون  تعزيز  اللقاء بحث سبل  تم خال 
المشترك بين مجلس النواب ووزارة شؤون 
اإلعام، وتعزيز مسيرة اإلنجازات، في ظل 
الملك  الشاملة لجالة  التنموية  المسيرة 

المعظم.
وأشادت رئيسة مجلس النواب بالتعاون 

الــمــثــمــر والــمــســتــمــر بــيــن مــجــلــس الـــنـــواب 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  والحكومة 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أهمية 
تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب 
الــوزارة  ووزارة شــؤون اإلعــام، مثمنة جهود 
فـــي دعــــم الــصــحــافــة الــوطــنــيــة والـــوســـائـــل 
بما تشهده  اإلعامية بصفة عامة، منوهة 
الــمــؤســســة اإلعــامــيــة الــرســمــيــة مــن تطور 
وتقدم، وما تبثه من أعمال وبرامج متميزة، 
وقيم  الوطنية  الثوابت  تعزيز  في  أسهمت 

ومبادئ االنتماء والوالء وحب الوطن.
اإلعامية  الوسائل  دعــم  أن  وأوضــحــت 
والجسم  الوطنية،  الصحفية  والمؤسسات 
اإلعامي في مملكة البحرين من أولويات 
منوهة  النواب،  لمجلس  البرلماني  العمل 
بسعي السلطة التشريعية الدائم والمستمر 
والصحفية  اإلعــامــيــة  الــمــؤســســات  لــدعــم 
بــكــل الــوســائــل الــرقــابــيــة والــتــشــريــعــيــة وفــق 
والعمل  الوطني،  العمل  وميثاق  الدستور 
على تشجيع وتعزيز حرية التعبير والكلمة 

المسؤولة في دولة القانون والمؤسسات.
مـــن جــانــبــه، وجــــه الـــدكـــتـــور رمـــــزان بن 

عبداهلل النعيمي وزير شؤون اإلعام الشكر 
اللقاء  هـــذا  عــلــى  الــنــواب  مجلس  لرئيسة 
اإلعام  شــؤون  وزارة  مؤكدًا حرص  المثمر، 
المشترك  الــتــعــاون  تعزيز  على  والحكومة 
احتياجات  وتلبية  الــنــيــابــي،  المجلس  مــع 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الـــمـــواطـــن الــبــحــريــنــي، 

السلطة  مــع  المشترك  العمل  إلــى  منوهًا 
الممارسات  كل  تعزيز  أجل  من  التشريعية 
الــحــضــاريــة لــحــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر وفــق 
المهنية،  والــمــســؤولــيــة  الــوطــنــيــة  الــثــوابــت 
والــســعــي لــتــطــويــر الــمــنــظــومــة اإلعــامــيــة، 

ودعم المؤسسات الصحفية واإلعامية. 

رئي�صة مجل�ص الن�اب: حر�ص نيابي على دعم تط�ير المنظ�مة االإعالمية ال�طنية

} رئيسة مجلس النواب خال لقاء وزير اإلعام.

رئي�صة �صنغاف�رة تت�صلم اأوراق اعتماد �صفير المملكة
ــة  ــ ــامـ ــ ــخـ ــ  تـــــســـــلـــــمـــــت فـ
الــرئــيــســة حــلــيــمــة يــعــقــوب 
رئيسة جمهورية سنغافورة، 
فــــــي حــــفــــل رســـــمـــــي أقـــيـــم 
اعــتــمــاد  أوراق  إســتــانــا،  فــي 
ــى عــــبــــاس  ــ ــنــ ــ الـــــســـــفـــــيـــــر مــ
فوق  رضــي، سفيًرا  محمود 
لمملكة  ومـــفـــوًضـــا  الـــعـــادة 
الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة 
ســنــغــافــورة والــمــقــيــمــة في 
من  عــدد  بحضور  بانكوك، 

المسؤولين والسفراء. 
السفير تحيات  ونقلت 
ــاحـــب الــجــالــة  ــرة صـ حـــضـ
ــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ
الـــبـــاد  مـــلـــك  خـــلـــيـــفـــة  آل 
السمو  وصــاحــب  الُمعظم، 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء، إلى 
فــخــامــة رئــيــســة جــمــهــوريــة 
ــنــــغــــافــــورة، وتــمــنــيــاتــهــمــا  ســ
الصديق  وشعبها  لــبــادهــا 
ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد مــــــــن الـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

واالزدهــــــــار، مــعــربــة عـــن ســعــادتــهــا 
ــيـــل مــمــلــكــة  ــثـ ــمـ ــتـ واعـــــــتـــــــزازهـــــــا بـ
البحرين في سنغافورة، بما يسهم 
بين  الــوديــة  الــعــاقــات  تعزيز  فــي 

البلدين الصديقين. 
مــن جــانــبــهــا، حــّمــلــت فخامة 
ــهــــوريــــة ســـنـــغـــافـــورة  ــيــــســــة جــــمــ رئــ
ــــى صــاحــب  الــســفــيــر تــحــيــاتــهــا إلـ
الجالة الملك الُمعظم وصاحب 

رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا  ــجـ مـ
وشعًبا  حكومًة  البحرين  لمملكة 
وللسفير  والـــرخـــاء،  الــتــقــدم  دوام 
ــي مـــهـــام عــمــلــهــا  ــل الـــتـــوفـــيـــق فــ كــ
فـــــي كـــــل مـــــا مـــــن شــــأنــــه تــعــمــيــق 
عــاقــات الــتــعــاون والــصــداقــة بين 
مختلف  في  الصديقين  البلدين 

المجاالت.

} بتول العلوي.
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ــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــبـــارك  ــ  قـ
الشامل  التحديث  هــذا  إن  أحمد  بــن 
الجامعية  الــشــهــادات  عــلــى  للتدقيق 
والـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة مـــن شـــأنـــه أن 
يــســهــم فــــي تــيــســيــر عــمــلــيــة تــوظــيــف 
ــاة الــتــدقــيــق  ــراعــ الـــمـــواطـــنـــيـــن، مـــع مــ
بالشكل الازم على المؤهات العلمية 
في  التخصصية  بــالــمــهــن  المتعلقة 
مجاالت الطب والهندسة وغيرها من 

المؤهات المهنية.
 وتــــابــــع أنـــــه مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
ــداف الــطــمــوحــة، تـــم عمل  ــ تــلــك األهــ
تــحــديــث شــامــل عــلــى آلــيــة الــتــدقــيــق 
والمؤهات  الجامعية  الشهادات  على 
وخـــارج  داخــــل  مــن  الـــصـــادرة  العلمية 
مملكة البحرين، حيث سيتم تفويض 
على  بالتدقيق  المحلية  الــجــامــعــات 
الجامعات  أنظمة  وربـــط  الــشــهــادات، 
العامة  األمــانــة  أنظمة  مــع  المحلية 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، ومـــن ثم 
ــيـــق األمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــمــجــلــس  ــدقـ تـ
التعليم العالي على بيانات المؤهات 

العلمية.
وبــخــصــوص الــشــهــادات الــصــادرة 
ــارج مــمــلــكــة الــبــحــريــن، أوضـــح  مـــن خــ
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الـــمـــدارس أنــه 
تــم إلــغــاء إلــزامــيــة مــعــادلــة الــشــهــادة، 
واالكتفاء بالتحقق من صحة الشهادة 
التدقيق  في  متخصصة  شركات  عبر 
بها  الموصى  الــمــؤهــات،  صحة  على 

من وزارة التربية والتعليم. 
ــــات الــمــاجــســتــيــر  ــؤهـ ــ وحـــــــول مـ
والدكتوراه، بين أن التحديث الشامل 
يــتــيــح إمــكــانــيــة الــتــحــقــق مـــن صحة 
الـــشـــهـــادات مـــن قــبــل صـــاحـــب الــعــمــل 
الـــخـــاص عن  الـــقـــطـــاع  مـــؤســـســـات  أو 
التي  المتخصصة  الــشــركــات  طــريــق 
والتعليم،  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا  تــوصــي 
وسيتم االستمرار في منح إفادة إيداع 
في  العلمية  واألطــــروحــــات  الــرســائــل 
التابعة  الــعــامــة  الــوطــنــيــة  الــمــكــتــبــات 
لوزارة التربية والتعليم وفقا للشروط 
الــمــحــددة. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أشــار 
ــدارس  ــ ــمـ ــ ــؤون الـ ــ ــشـ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــمــــديــ الــ
ــل تــســريــع إجـــــراءات  ــه مـــن أجــ إلــــى أنــ
التوظيف في القطاع الخاص، يمكن 
لــلــمــؤســســات الــتــحــقــق اخــتــيــاريــا من 

صحة المؤهات العلمية.
ــام لــشــؤون  ــعـ ــاف الــمــديــر الـ ــ وأضــ
الـــمـــدارس أن هـــذه اإلجـــــراءات جــاءت 
التي  الــجــهــات  جميع  تــكــاتــف  نتيجة 
ــة أســـــــس هــــذا  ــاغــ ــيــ ــمــــت فـــــي صــ ــاهــ ســ
الـــتـــحـــديـــث الـــشـــامـــل بــــــروح الــفــريــق 
ــن« مــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـــــــواحـــــــد »فــــــريــــــق الـ
ــل تــحــقــيــق األهــــــداف الــمــشــتــركــة،  أجــ
رؤية  مبادئ  على  ذلــك  في  مستندين 
القائمة   2030 االقتصادية  البحرين 
على االستدامة والتنافسية والعدالة، 
ــة إلـــــــى أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ

المستدامة. 
ولـــفـــت الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــبــارك 
ــى ان تــنــفــيــذ إجــــــراءات  ــن أحـــمـــد الــ بـ
الــتــحــديــث الـــشـــامـــل لــلــتــدقــيــق على 
ــادات الــجــامــعــيــة والـــمـــؤهـــات  ــهــ الــــشــ
العاجل،  القريب  في  العلمية سيكون 
خال  تفاصيلها  اعـــان  سيتم  حيث 
بـــه في  الــمــعــمــول  أيــــــام، مــضــيــفــا ان 
المؤهات  لتقويم  الوطنية  اللجنة 
العلمية هو االعتماد على مخاطبات 
الــجــهــات  مــع  الــثــقــافــيــيــن  الملحقين 
المانحة للمؤهل، وفي غالب األحيان 
إلــى شهور  وتصل  الـــردود  تلك  تتأخر 
ــتــــضــــرر صــــاحــــب طــلــب  وبــــالــــتــــالــــي يــ

تصديق الشهادة.
المتخصصة  الــشــركــات  أن  وبين 
الجامعية  الــشــهــادات  اعــتــمــادات  فــي 
ومعتمدة  معروفة  دولــيــة  شــركــات  هــي 
ــق،  ــائـ ــوثـ ــن الـ ــي جـــانـــب الــتــحــقــق مــ فــ
العالم،  دول  كل  في  مندوبون  ولديها 
وبــإمــكــانــهــا الــحــصــول عــلــى الــــرد من 
لــلــشــهــادة بشكل  الــمــانــحــة  الـــجـــهـــات 
ــه تــــم تـــجـــربـــة تــلــك  ــ ســــريــــع، مــبــيــنــا أنـ
الـــشـــركـــات وأفـــادتـــهـــم فـــي الــكــثــيــر من 
المؤهات،  مــدى صحة  الــحــاالت عن 
الشركات  تلك  مع  التعامل  وبالتالي 
وأنجع  وأوضـــح  وأســـرع  أسهل  سيكون 

بالنسبة لطالب الخدمة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص رســــــــوم اعـــتـــمـــاد 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ الـــــــشـــــــهـــــــادات مـــــــع تـ
محمد  الدكتور  أوضــح  المتخصصة، 
ــد انــــــه بــخــصــوص  ــمــ ــن أحــ ــ ــارك بـ ــ ــبـ ــ مـ
الـــمـــتـــقـــدم لــلــتــوظــيــف فــــي الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة فــــإن الــجــهــة الــحــكــومــيــة 
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية 
فيما  امـــا  الـــرســـوم،  بتكلفة  ستتكفل 
ــإن طلب  يــخــص الــقــطــاع الـــخـــاص فــ
اعتماد الشهادة يكون اختياريا، مؤكدا 
أن شركات اعتماد الشهادات غالبا ما 
مقارنة  جــدا  رمــزيــة  رســومــا  تتقاضى 

بالخدمة التي تقدمها.
المهندسة  تحدثت  جانبها،  من 
مــريــم أحــمــد جــمــعــان رئــيــس مجلس 
عن  الهندسية  المهن  مزاولة  تنظيم 
األكاديمية  الــشــهــادات  على  التدقيق 
لــلــمــهــنــدســيــن، والـــــــذي يــنــقــســم إلـــى 
ــادرة مـــــن جـــامـــعـــة  ــ ــ ــصـ ــ ــ الـــــشـــــهـــــادات الـ
التقنية  الــبــحــريــن  وكــلــيــة  الــبــحــريــن 
ــتـــي يتم  )بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن( والـ
منها  التحقق  طلب  دون  مــن  قبولها 
هو  كما  المتخصصة،  الــشــركــات  عبر 

معمول عليه حاليا.
ــادات  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ ــلــــق بـ ــتــــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــادرة مــــن الـــجـــامـــعـــات الــخــاصــة  ــ ــــصـ الـ
فـــي الــمــمــلــكــة، يــتــم تــســلــيــم الــتــدقــيــق 
مــن الــجــامــعــات الــخــاصــة، وذلـــك بعد 
بالتنسيق  بــذلــك،  تفويضها  اعــتــمــاد 
وأشــارت  العالي.  التعليم  مجلس  مع 
جــمــعــان إلـــى الــشــهــادات الـــصـــادرة من 
الجامعات خارج المملكة، حيث سيتم 
من  اإليجابي  التحقق  تقرير  تسليم 
من  والمعتمدة  المختصة  الــشــركــات 
يؤكد  والــذي  والتعليم،  التربية  وزارة 
صحة واعــتــمــاديــة الــشــهــادة، ومــن ثم 
المهن  مــزاولــة  تنظيم  مجلس  يــقــوم 
ــالـــب  ــلــــب مــــــن طـ ــالــــطــ ــة بــ ــيــ ــنــــدســ ــهــ الــ
الــتــرخــيــص إرفــــــاق نــســخــة مـــا يثبت 
اعــتــمــاد الــبــرنــامــج األكـــاديـــمـــي الـــذي 
أنـــجـــزه فـــي هــيــئــة االعـــتـــمـــاديـــة، وهــي 
المنشأ،  بــلــد  فــي  الــمــخــتــصــة  الــجــهــة 
ويــقــوم أيــضــا الــمــجــلــس بــالــتــأكــد من 
الترخيص  طالب  درسها  التي  المواد 
فــــــي الــــجــــامــــعــــة عــــــن طـــــريـــــق كــشــف 
ــحـــت أنــــه فـــي حــال  الــــدرجــــات.  وأوضـ
وجـــود أيــة مــؤشــرات على عــدم صحة 
الــــشــــهــــادة، ســيــطــلــب الـــمـــجـــلـــس مــن 
المؤهات  لتقويم  الوطنية  اللجنة 
المصادقة،  وإصــدار  التحقق  العلمية 
ــلــــى مـــضـــاعـــفـــة  مـــــؤكـــــدة الـــــحـــــرص عــ
ــن أجـــــل تـــعـــزيـــز الــعــنــصــر  ــود مــ ــهـ الـــجـ

وتيسير  تسهيل  عبر  ودعــمــه  البشري 
والجهد  الوقت  يوفر  مما  اإلجـــراءات 
ــع عــمــلــيــة  ــريـ ــسـ ــم فــــي تـ ــهـ ــسـ عـــلـــيـــه ويـ
الجامعية  الــشــهــادات  عــلــى  الــتــدقــيــق 
ــؤهــــات الــعــلــمــيــة، والــتــوظــيــف  ــمــ والــ

بالقطاعين العام والخاص. 
بدوره قال السيد علي الحمادي 
الخدمة  بجهاز  التوظيف  إدارة  مدير 
المدنية إن الجهاز سيتولى التنسيق 
ــات الــمــتــخــصــصــة الــتــي  ــركــ ــشــ مــــع الــ
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  بــهــا  تــوصــي 
لــلــتــوظــيــف بــالــقــطــاع الـــعـــام، وســيــتــم 
المباشر بين جهاز الخدمة  التنسيق 
الــعــامــة لمجلس  واألمـــانـــة  الــمــدنــيــة 
ــادات  ــهـ ــالـــي بـــشـــأن الـــشـ ــعـ الــتــعــلــيــم الـ
الصادرة من مؤسسات التعليم العالي 

داخل مملكة البحرين.
المهن  بتراخيص  يتعلق  وفيما 
أن  الــــحــــمــــادي  أردف  الــتــخــصــصــيــة، 
المهن  لــمــزاولــة  الــمــنــظــمــة  الــجــهــات 
ــــازم  الــتــخــصــصــيــة تـــتـــولـــى اتــــخــــاذ الـ

للتدقيق على صحة المؤهات.
المدنية  الخدمة  أن جهاز  وتابع 
ــاون مــــع جــمــيــع  ــعــ ــتــ ــر الــ ــبـ ــريــــص عـ حــ
تسهيل  عــلــى  الــعــاقــة  ذات  الــجــهــات 
بــمــا يحقق  وتــحــديــثــهــا  اإلجـــــــــراءات 
انطاقا  وذلـــك  المطلوبة،  الفاعلية 
الخدمات  أفضل  تقديم  في  دوره  من 
لــلــمــواطــنــيــن، ومــواصــلــة الــعــمــل على 
وتطوير  البشرية  الــمــوارد  كــفــاءة  رفــع 
الــســيــاســات والــتــشــريــعــات وفـــق أحــدث 
الــعــالــمــيــة وتــوفــيــر بيئة  الــمــمــارســات 

عمل تنافسية مستدامة.
زبيدة  الــدكــتــورة  تطرقت  بــدورهــا 
الــشــيــخ رئـــيـــس قــســم تــنــظــيــم الــمــهــن 
الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم 
دور  إلــى  الصحية  والــخــدمــات  المهن 
الهيئة في التحديث الشامل للتدقيق 
والمؤهات  الجامعية  الشهادات  على 
مسؤولية  ســتــتــولــى  والــتــي  الــعــلــمــيــة، 

ــتــــحــــقــــق مــــــن كــــــفــــــاءة الـــمـــهـــنـــيـــيـــن  الــ
الــصــحــيــيــن قـــبـــل مــنــحــهــم تــرخــيــص 
البحرين،  مملكة  في  المهنة  مــزاولــة 
وذلـــــــــــــك مــــــــن خــــــــــال طـــــلـــــب بـــعـــض 
والــمــؤهــات،  كالشهادات  المستندات 
وشهادات الخبرات والمزاولة السابقة، 
وشهادة حسن سير وسلوك من الجهة 
مكان  آخــر  في  المرخصة  الهيئات  أو 
للتحقق من عــدم وجود  وذلــك  عمل، 
تأديبية  عــقــوبــات  أو  مهنية  مخالفة 
ــة إلــــى نــســخــة من  ــافـ ســـابـــقـــة، بـــاإلضـ

ترخيص المزاولة الحالي له.
ــم كــــذلــــك  ــتــ ـــيــ وتـــــابـــــعـــــت أنـــــــــه سـ
كــخــطــوة أخــــرى الــتــحــقــق مـــن صحة 
خال  من  السابقة  المستندات  كافة 
الــتــدقــيــق مــن الــمــصــدر، والــتــأكــد من 
صــحــة كـــافـــة الـــمـــســـتـــنـــدات، ومــــن ثم 
ــاع مــــــــزاول الـــمـــهـــنـــة المــتــحــان  ــضــ إخــ
تــرخــيــص الـــمـــزاولـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
يجوز  حيث  إضافية  مستندات  طلب 
بعض  ــوح  وضــ ــدم  عـ ــال  حـ فــي  للهيئة 
مستندات  أيــة  تطلب  أن  المستندات 

أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
نظام  يوجد  أنه  الشيخ  وأضافت 
تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه 
تم  أو  مــــزّورة  مــســتــنــدات  أيـــة  بتقديم 
ــة مــن  ــ ســـحـــب تــرخــيــصــه مــــن أي دولــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول 
المطبقة  اإلجـــــــراءات  وأن  الــعــربــيــة، 
الــشــهــادات  مــن  للتحقق  كافية  أعـــاه 

باإلضافة إلى الخبرة والسلوك.
الجميع  حـــرص  الــشــيــخ  ــــدت  وأكـ
كـــأعـــضـــاء فـــي فـــريـــق الــبــحــريــن على 
الــمــزيــد من  وبـــذل  التكاتف  مــواصــلــة 
الــجــهــود بــكــل عـــزم وعــزيــمــة مــن أجــل 
تــيــســيــر اإلجـــــــــراءات وتـــقـــديـــم أفــضــل 
ــــك بما  الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن، وذلـ
يـــدعـــم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة والــنــهــضــة 
ــالـــح الـــوطـــن  بـــالـــبـــاد ويـــصـــب فــــي صـ

والمواطن.
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ــد الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي  أكــ
الــنــعــيــمــي وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الحرص على االستمرار في تطوير 
يجعل  بــمــا  التعليمية  والــخــدمــات 
للمسيرة  داعمة  التعليم  مخرجات 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حضرة 
ــة الـــمـــلـــك حــمــد  ــالــ ــجــ صــــاحــــب الــ
الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
المستمر  بالدعم  مشيدًا  المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  مــن 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــهــــد رئـ ــعــ الــ
ــام  ــمـ ــتـ لـــلـــمـــســـيـــرة الــتــعــلــيــمــيــة، واهـ
ســـمـــوه بــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 

للمواطنين في كافة المجاالت.
ــّوه الــــوزيــــر بــمــوافــقــة مــجــلــس الـــــــوزراء بــرئــاســة  ــ ــ ون
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
وزارة  مــن  المرفوعة  المذكرة  فــي  جــاء  مــا  على  الـــوزراء 
للتدقيق  الــشــامــل  الــتــحــديــث  بــشــأن  والتعليم  الــتــربــيــة 
على الشهادات الجامعية والمؤهات العلمية، موضحًا 
أن هـــذا الــتــحــديــث الــجــديــد ســـوف يــســاهــم فــي تسريع 
التعليم  الشهادات من مؤسسات  التصديق على  عملية 
عملية  تيسير  وبالتالي  والخارجية،  الداخلية  العالي 
الــتــوظــيــف فـــي الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، مع 

الازم  بالشكل  بالتدقيق  االهتمام 
المتعلقة  العلمية  المؤهات  على 
مجاالت  فــي  التخصصية  بالمهن 

الطب والهندسة وغيرها.
الـــتـــحـــديـــث  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
الــشــهــادات  عــلــى  للتدقيق  الــشــامــل 
الــجــامــعــيــة والـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة، 
يــســتــهــدف الــشــهــادات الـــصـــادرة من 
الــصــادرة من  البحرين وتلك  خــارج 
ــل الــمــمــلــكــة،  ــ الـــجـــامـــعـــات مــــن داخــ
وتـــراخـــيـــص الـــمـــهـــن الــتــخــصــصــيــة 
ومؤهات المتقدمين للوظائف في 
الــقــطــاع الــعــام والــخــاص ومــؤهــات 
الـــمـــاجـــســـتـــيـــر والــــــدكــــــتــــــوراه، وفـــق 
لتوظيف  التسهيل  من  مزيد  تضيف  محدثة  إجــراءات 
المواطنين في مختلف القطاعات، مع مراعاة التدقيق 

بالشكل الازم بحسب اإلجراءات المتبعة.
ــا عــلــى  ــهـ وأكــــــد الــــوزيــــر اســـتـــمـــرار الـــــــــوزارة وحـــرصـ
الحكومية  والمبادرات  البرامج  لكافة  المتقن  التنفيذ 
الداعمة لتطوير التعليم وتسهيل اإلجراءات التي تعود 
بالمنفعة على المواطن، الفتا إلى أن التحديث الشامل 
على تدقيق الشهادات الجامعية والمؤهات سيصب في 
مصلحة أبناء الوطن ويسهم في دعم توجهات الحكومة 

في اإلسراع وإدماج الخريجين في سوق العمل.

} وزير التربية.

الأمين العام لـ»التعليم العالي«:

 تحديث التدقيق في ال�سهادات يعزز من كفاءة خدمات قطاع التعليم
بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الــدكــتــورة  أشـــادت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل  دعــيــج 
التعليم  مجلس  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي 
العالي بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التحديث 
الـــشـــامـــل لــلــتــدقــيــق عـــلـــى الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة 
تعزيز  إطـــار  فــي  يــأتــي  الـــذي  العلمية،  والــمــؤهــات 
الجهود نحو تحسين كفاءة الخدمة الحكومية بما 

يسهم في تطوير العمل الحكومي.
وأّكدت الدكتورة ما يحظى به قطاع التعليم من 
دعم من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعّظم، واهتمام 
مستمر من صاحب السمو الملكي ولّي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، وذلك إيمانًا بدور التعليم كمحّرك 
في  وأهميته  بالمملكة  التنموية  للعملية  رئيسي 
ــادة  دعـــم أهــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وتــرســيــخ ريـ

المملكة وتمّيزها في هذا القطاع المهم.
لــلــتــدقــيــق على  الــشــامــل  الــتــحــديــث  إّن  وقــالــت 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة والـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة يــأتــي 
ضمن َنسق وإطــار تشاركي مع عدد من المؤسسات 
الذي  بالمملكة،  والخاصة  والحكومية  التعليمية 
اختصار  فــي  األول  المقام  فــي  يسهم  أن  شــأنــه  مــن 
الجامعية  الــشــهــادات  على  التدقيق  ــراءات  إجــ دورة 
العالي  التعليم  مؤسسات  من  العلمية  والمؤهات 
رفـــع مستوى  مــع  الــبــحــريــن،  وخــــارج مملكة  داخــــل 

ضمان االلتزام بالمعايير الُمثلى الموضوعة.

العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  وبّينت 
الشامل االطـــاع على  التحديث  فــي  روعــي  قــد  أّنــه 
اّتــبــعــت مــثــل هــذا  تــجــارب مــتــقــّدمــة لـــدول مختلفة 
الــنــمــوذج، الــــذي أســهــم بــشــكــٍل كــبــيــر فــي الــحــصــول 
على نتائج فعالة تسهم في تحقيق الهدف المرجو 
ــو تــســهــيــل إجـــــــراءات الــتــوظــيــف  مـــن الــتــحــديــث وهــ
ســواء،  حــد  على  والــخــاصــة  الحكومية  بالقطاعات 
المؤهات  على  الــازم  بالشكل  التدقيق  جانب  إلى 
العلمية المتعّلقة بالمهن التخصصية في مجاالت 

الطب والهندسة وغيرها من المؤهات المهنية.
كــمــا نــّوهــت الــدكــتــورة بــالــحــرص عــلــى تكثيف 
الـــجـــهـــود لــتــطــويــر اإلجــــــــراءات والـــنـــظـــم فـــي قــطــاع 

} د. الشيخة رنا بنت عيسى.التعليم العالي .

تحديث �سامل للتدقيق على ال�سهادات الجامعية والموؤهالت العلمية
اإلغـاء اإلزاميـة معادلة ال�شـهادات مـن الخارج.. وتفوي�ـض الجامعات المحلية بالتدقيق على �شـهاداتها

كتب وليد دياب:
تصوير: عبداالمير الساطنة 

لشؤون  العام  المدير  أحمد  بن  مبارك  محمد  الدكتور  أكــد 
المدارس بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية لتقويم 
المؤهات العلمية مواصلة الجهود الرامية إلى تسهيل اإلجراءات 
في  سيما  وال  والمقيمين  للمواطنين  الخدمات  أفضل  وتقديم 
بما  وكفاءتها،  أدائــهــا  رفــع  على  العمل  ومواصلة  التعليم،  قطاع 
بقيادة حضرة صاحب  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهداف  يدعم 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ــــان تــفــاصــيــل  ــــال الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي إلعــ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ  جـ
التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهات 
العلمية الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي 
الدكتور محمد  والــذي عقده  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي 
بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
والمهندسة  العلمية،  المؤهات  لتقويم  الوطنية  اللجنة  رئيس 
ــة الــمــهــن  ــزاولــ مـــريـــم أحـــمـــد جــمــعــان رئـــيـــس مــجــلــس تــنــظــيــم مــ
بجهاز  التوظيف  إدارة  مدير  الحمادي  علي  والسيد  الهندسية، 
الوطنية  الهيئة  من  الشيخ  زبيدة  والــدكــتــورة  المدنية،  الخدمة 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16231/pdf/1-Supplime/16231.pdf?fixed628
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307008
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307009
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307059
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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
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هل السبب وراء هوجة التجميل اليوم هو عدم ثقة؟
أم عدم رضى؟

أم إدمان؟
أم موضة؟

أم ترف؟
أم ضرورة؟
أم تقليد؟ 

إلى  النساء تحول  وجــوه شريحة من  االستنساخي على  األثــر  وهــل 
عدوى اجتماعية؟

وأسئلة أخرى عديدة حاولنا البحث عن إجابة لها في حوارنا اآلتي 
عبدالخالق،  أحمد  مــروة  د.  والليزر  والجلدية  التجميل  أخصائية  مع 
صاحبة تجربة ثرية في هذا المجال، حيث انطلقت في هذا العالم من 
عن  فضال  للتجميل،  الشهير  العالمي  أوباجي  مركز  لدى  عملها  خالل 
وهو  بالقاهرة،  العسكري  بالمستشفى  اكتسبتها  التي  الواسعة  خبرتها 
أول من استحدث قسما لجميع أنواع عمليات العالج الضوئي، إلى جانب 

توقفنا عند أهم محطات مشوار الكفاح والنجاح.
بماذا تفسرين هوجة عمليات التجميل اليوم؟

الجراحي،  غير  وخاصة  رفاهية،  يعد  لم  اليوم  التجميل  أن  أرى  أنا 
فــكــثــيــرون يــقــبــلــون عــلــيــه مــن بـــاب تحسين الــشــكــل الــخــارجــي، وآخــــرون 
الــجــمــال شــيء فــطــري لدى  الــشــكــل، فالبحث عــن  يــحــاولــون تغيير هــذا 
المرأة، ولكن يمكن لعمليات التجميل الذكية أن تؤدي الغرض بحيث يتم 
الموازنة بين رغبة المريض ورضاه المعنوي وتدخل الطبيب، وذلك بما 
يضمن الحفاظ على الشكل الطبيعي، ففي النهاية تعتبر مهنتنا مهنة 
إنسانية قبل أن تكون تجارية، علما أن الطبيب ال يملك العصا السحرية 
التي يمكنها استعادة مظهر الشباب على سبيل المثال، أو تحقيق أعلى 

التوقعات، وهذا ما يجب أن يقتنع به أي زائر لعيادة التجميل.
كيف يدعم طبيب التجميل الثقة في نفس المرأة؟

طبيب التجميل من الممكن أن يلعب دورا كبيرا في تحقيق الرضا 
الذي يؤدي بدوره إلى الثقة في النفس، وذلك مهما كان عمر المريضة، 
فالتجميل ال يرتبط بعمر معين، واليوم كل الفئات العمرية تبحث عن 
الجمال وخاصة بدون جراحة، وقد اكتسبت خبرة واسعة في هذا المجال 
أثــنــاء عملي  والــثــقــافــات  الجنسيات  الــعــديــد مــن  مــن خــالل تعاملي مــع 
الطب  هوجة  بــدايــة  مــع  وذلــك  بالقاهرة،  المسلحة  الــقــوات  بمستشفى 
الشرق األوســط بشكل عام، فضال عن عملي في  التجميلي في منطقة 
مركز أوباجي العالمي الشهير ومقره الرئيسي كاليفورنيا، والذي تعلمت 
به أصول فن التجميل باألسلوب الصحيح، األمر الذي صقل من خبرتي 

في هذا المجال بشكل عام، ثم قدمت إلى البحرين. 
لماذا البحرين؟

مملكة البحرين تعتبر من الدول التي تتمتع بالذوق العالي والرفيع 
أو  المؤهلة  الــكــوادر  بتوافر  يتعلق  فيما  ســواء  التجميل  مجال طب  في 
تصبح  أن  إلــى  طريقها  فــي  أنها  أرى  لذلك  المرضي،  بوعي  يرتبط  مــا 
نموا  وجــدنــا  األخـــيـــرة  الــفــتــرة  فــفــي  التجميلي،  للطب  إقليميا  مــركــزا 

العاملة  التجميل  مــراكــز  فــي  كبيرا 
وهو  عليها،  االقبال  وفــي  بالبحرين 
ويرفع  المهنة  إيجابي لصالح  شيء 

من المستوى العام لها.
في  التقليد  ظــاهــرة  ترين  كيف 

عالم التجميل؟
ــا لـــســـت مــــع االســـتـــنـــســـاخ أو  ــ أنــ
الــتــقــلــيــد بــشــكــل عــــــام، فــلــكــل وجـــه 
خصوصية معينة ال بد من الحفاظ 
عــلــيــهــا، ومـــن أجــمــل الــعــبــارات التي 
تقول  حــيــن  الــمــريــضــة  مــن  أسمعها 
لــي إن جــمــيــع مــن حــولــهــا يــشــعــرون 
بــــأن هـــنـــاك شــيــئــا مـــا قـــد تــغــيــر في 
ــى األجــــمــــل ولـــكـــنـــهـــم ال  ــ شــكــلــهــا إلــ
فهذا  بالضبط،  ذلــك  سبب  يعرفون 
يــــدل عــلــى أن تــدخــل الــطــبــيــب كــان 
في  تحريف  أي  يحدث  ولم  إيجابيا 
أوجه  أن  هنا  وأود  األساسي،  الشكل 
رسالة مهمة ألي امرأة بأن ال تنخدع 

والتي أسهمت كثيرا في تغيير مفهوم  تراه على السوشيال ميديا،  فيما 
أمور  كلها  وغيرها  واأللــوان  التصوير  وزوايــا  فالفالتر  الجمال،  ومعايير 
أنصحها  لذلك  الصور،  الحقيقية لصاحبات  المالمح  تعكس  خادعة ال 

بعدم التقليد واختيار ما يناسبها.
ماذا عن المنافسة؟

وإيجابيا  صحيا  شيئا  تعتبر  التجميل  طــب  مــجــال  فــي  المنافسة 
وضروريا، وهي ترتبط أيضا بعامل الجودة، ألنه في النهاية سيكون البقاء 
لألفضل، وعلى المرأة أن تتقن فن االختيار الصحيح، وأن ال تلهث وراء 

يكون  تدخل  أي  يفسده  مــا  إصــالح  المغرية، ألن  الــعــروض  أو  األرخـــص 
للتوقعات  عاليا  سقفا  تضع  ال  أن  عليها  كذلك  للغاية،  ومكلفا  صعبا 
الــمــعــلــومــات  عــلــى  لــلــحــصــول  تــســعــى  وأن  تــجــمــيــل،  عــمــلــيــة  أي  وراء  مـــن 
التجميل  يبقى  عامة  وبصفة  بها،  والموثوق  الصحيحة  مصادرها  من 
الصحيح هو الذي يحقق الموازنة بين داخل وخارج المرأة، األمر الذي 

يحقق الرضا النفسي لها. 
أصعب تحد؟

لقد واجهت الكثير من التحديات خالل مشواري، سواء على الصعيد 

اإلنساني أو العملي، ولعل أصعبها كان ما يتعلق بتحقيق الموازنة بين 
مسؤولياتي األسرية والعائلية وعملي وطموحي، وخاصة أن هذه المهنة 
تحت  دائما  فعملنا  األداء،  في  والجودة  التركيز  من  عاليا  نوعا  تتطلب 
المجهر وأي خطأ ولو بسيط تكون نتائجه وخيمة، وال شك أنني مررت 
بفترات وتجارب صعبة حتى على الصعيد الصحي، وحدث أن تعثرت في 
الماجستير،  رسالة  إعــداد  فترة  خالل  وخاصة  المشوار،  محطات  بعض 
ولكني كنت عازمة دائما على المواصلة والمواجهة، وبفضل دعم زوجي 

ووالدتي المستمر كنت أتغلب على أي مشاكل تعترض طريقي.

مبدأ تسيرين عليه؟
مهما  مبدأ  عيني  نصب  دائما  أضــع  أن  خــالل مسيرتي  اعتدت  لقد 
يأتيني من  تعويض جميل سوف  أواجهها هناك  بعد كل عثرة  إن  يقول 
اهلل سبحانه وتعالي، انطالقا من مبدأ »الخيرة فيما اختاره اهلل«، وطالما 
أي  أنــه سيتخطى  المؤكد  فمن  عمله  في  ربــه وضميره  يراعي  المرء  أن 
صعوبات قد تعترض مسيرته، كما أنني أقوم بتقييم كل شيء في حياتي 
بشكل يومي، وأحرص على ترتيب أولوياتي في الحياة بكل حكمة وذكاء.

رسالة للمرأة العاملة؟
 أقول ألي امرأة مكافحة عاملة 
تضع  أن  خــاص  مــشــروع  صاحبة  أو 
الـــعـــمـــل أمـــر  ــا أن  ــمــ ــي ذهـــنـــهـــا دائــ فــ
الــذات  لتحقيق  لها  وضــــروري  مهم 
ليست  الحياة  ولكن  واالستقاللية، 
وتحقيق  عملي  طموح  مجرد  كلها 
ــات  ــويــ ــل هـــنـــاك أولــ عـــائـــد مـــــــادي، بــ
أخرى مهمة جدا في الحياة، ويجب 
وال  والــعــائــلــة،  األســـرة  تتصدرها  أن 
كـــل مهامها  بــيــن  الـــمـــوازنـــة  بـــد مـــن 
ومــســؤولــيــاتــهــا قــــدر اإلمــــكــــان، وأن 
ــد الــتــقــصــيــر  ــنـ ــاســـب نــفــســهــا عـ تـــحـ
مـــع االبــتــعــاد عـــن جــلــدهــا حــتــى لو 
أخطأت، وهذا ما تعلمته من خالل 

تجربتي الشخصية.
ما هو حلمك الحالي؟

أنا أرى أن المرأة قوية بالفطرة، 
وقـــــادرة عــلــى اإلنـــجـــاز والــعــطــاء في 
أكــثــر مـــن مــجــال فـــي نــفــس الــوقــت، 
أحالمها  تحقيق  على  قـــادرة  والــمــثــابــرة،  اإلرادة  مــن  كبير  بقدر  وتتمتع 
الحالية  الفترة  في  أحالمي  أهم  ولعل  صعوبتها،  أو  حجمها  كان  مهما 
اليوم،  عليه  هــي  مــا  على  واإلنسانية  العملية  أمـــوري  كــل  تستقر  أن  هــو 
وكم  الحمد،  وهلل  ما حققته  تجاه  تامة  وبقناعة  كبير،  برضا  أشعر  فأنا 
أنا سعيدة بما وصلت إليه على كافة األصعدة، وهذا يكفيني على األقل 
للتوسع  وهــذا ال يمنع من وجــود طموح بداخلي  الحالية،  المرحلة  في 
الراغبين  من  شريحة  أكبر  إلى  ووصولي  الخاص،  ومشروعي  عملي  في 

في التجميل.

       

تقول الفنانة البريطانية الشهيرة سارة باريش: »العمليات التجميلية 
ال تجعلك أصغر أو أجمل.. ألن الجمال في عينيك.. في روحك!«.

نعم، قد تكون محقة فيما قالت، فهناك نظرية تقول إن الجمال هو 
كالموجة  التجميل  أصبح طــب  الــيــوم  ولكن  شــيء،  كــل  قبل  الـــروح  جمال 
الجارفة، بل تحول إلى هوس أحيانا، حتى إن التردد على عيادات التجميل 
لــم يــعــد نــوعــا مــن الــرفــاهــيــة بالنسبة إلـــى الــبــعــض، والــــذي يـــراه ضـــرورة 
رؤية  أمور ترتبط بكيفية  الشكل، وأحيانا تغييره، وهي  رغبة في تحسين 

الشخص لنفسه أو رؤية المجتمع له.
بالنسبة  روتينيا  أمرا  اليوم  التجميل  اختصاصي  زيارة  أصبحت  لقد 
بــيــن المظهر  ــوازن  يــ الـــذي  الــذكــي هــو  ويــبــقــى التجميل  الــكــثــيــريــن،  إلـــى 
المهنة، ويبقى  وأي تدخالت من قبل ممارسي هذه  والطبيعي  الحقيقي 

السؤال هو:

اأخ�ص�ئية جتميل وجلدية وليزر.. عملت لدى مركز اأوب�جي الطبي الع�ملي ال�صهري.. و�ص�حبة خربة طويلة ب�أول 
م�صت�صفى للقوات امل�صلحة ي�صم ق�صم� لكل اأنواع العالج ال�صوئي.. بطلة ق�صة اإن�ص�نية وعملية ملوؤه� الكف�ح والنج�ح.. 

دكتورة مروة اأحمد عبداخل�لق لـ»اأخب�ر اخلليج«:

مررت بتجارب 

�إن�����س��ان��ي��ة 

�صعبة  وعملية 
وكانت م�صدرا 
لقوتي وحافزا 
ل��م��وا���ص��ل��ت��ي 

ال���ب���ح���ري���ن 
ت�صتهر بالذوق 
ال��ت��ج��م��ي��ل��ي 
ال����ع����ال����ي 
وب������وع������ي 
ال��م��ج��ت��م��ع 

ال���ب���ح���ري���ن ف����ي ط���ري���ق���ه���ا ل��ل��ت��ح��ول
اإل�������ى م����رك����ز اإق���ل���ي���م���ي ل��ل��ت��ج��م��ي��ل 

طب التجميل يوؤثر ب�صدة على نف�صية المراأة وثقتها بنف�صها 
التجمي�ل لي��س مرتبط�ا بالعم�ر ويج�ذب جمي�ع الأعم�ار
تعلمت اأ�صول طب التجميل من خالل عملي بمركز اأوباجي العالمي 

و�صائل التوا�صل لعبت دورا في تغيير مفهوم ومعايير التجميل 
اأن�صح اأي امراه بعدم الجري وراء الأرخ�س اأو العرو�س المغرية

الطبيب ل يملك اأداة �صحرية ول�صت مع التقليد اأو ال�صتن�صاخ 
التقييم اليومي لمجمل حياتي ودعم زوجي ووالدتي وراء نجاحي 

ر�صالتي للمراأة العاملة األ تن�صى اأولوياتها في الحياة وخا�صة اأ�صرتها 

وعملي  اأ�صرتي  بين  الموازنة  كان  واجهني  تحد  اأ�صعب 

} »أخبار الخليج« تحاور د. مروة.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} د. مروة أحمد عبدالخالق.

} لمساتها الخاصة.} التجميل لكل األعمار. } التجميل الطبيعي.
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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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

هذان ل�شان �شريفان حقا

هل مازال في مناهج اللغة المدرسية ما كان يعرف في زماننا 
بالقراءة الصامتة؟ على كل حال فمن حكايات المطالعة والقراءة 
ذاكــرتــي تختزنها حكاية  مــازالــت  الــتــي  االبــتــدائــيــة  الــمــرحــلــة  فــي 
أذكــر  كــان مطالبًا بجلب شعرة مــن شــارب أســد، )ال  الــذي  الــرجــل 
هل كان ذلك للنجاة من عقوبة أم كشرط للزواج ببنت السلطان(، 
ــاء حــظــه أن يــجــد أســــدًا يــعــرج ألن شــوكــة انـــغـــرزت فــي قــدمــه،  وشــ
يــده فوق  الــرجــل مــن األســد وانــتــزع الشوكة وجلس يمرر  واقــتــرب 
وبر األسد الذي استسلم له، فانتزع الشوكة من قدمه، ثم، واألسد 
مستسلم ومسترخ، نزع الشعرة المطلوبة من شاربه وعاد بها، وكان 
عنوان تلك القطعة »الحسنة معطت شارب األسد« )معط يمعط 
ينتف«  »نتف  الفصيح  بمعناها  السودانية  العامية  مستخدمة في 

ينتزع ويقال عن الشخص الذي ال شعر في جسمه إنه »معٌط«(.
قفزت هذه الحكاية من أرشيف ذاكرتي إلى خطوطها األمامية 
ــرأت فـــي صــحــيــفــة كــويــتــيــة حــكــايــة ولـــديـــن حــدثــيــن من  بــعــد أن قــ
فقررا  المال،  وقّلة  البطالة  من  عانيا  طهران،  اإليرانية  العاصمة 
من  وزوجـــة  لـــزوج  مملوكة  أنــهــا  يعرفان  كــانــا  سكنية  شقة  اقتحام 
في  البيت  في  الــزوج غير موجود  أن  أيضًا  يعرفان  وكانا  األغنياء، 
اللحظة المحددة لالقتحام، وطرقا باب البيت فأتتهما ربة البيت 
أحدهما سكينًا  استّل  ما  البريد، وسرعان  رجال  أنهما من  فزعما 
البيت  في  ما  كل  بتسليم  إياها  المرأة مطالبًا  ووضعها على عنق 
أمي،  أبي  تكن من فصيلة:  لم  المرأة  ولكن  نقود ومجوهرات،  من 
أبي أبوي، أبي زوجي، وال من الشاكلة التي تصيح: يا لهوي.. وال 
من النوع الذي يغمى عليه في المواقف الصعبة! وفي الوقت نفسه 
فإنها لم تكن بطلة كاراتيه أو ذات لياقة بدنية عالية!! كانت فقط 
رابطة الجأش، وقالت للولدين ما معناه: لن أعطيكما وال نصف 
لكما!!  سأقوله  ما  وتسمعان  مهذبين  تكونا  لم  ما  )ريـــال(  تومان 
هنا صــاح أحــد الــولــديــن: يــا ولــيــة نحن حــرامــيــة، والزم نــأخــذ ما 
الولية قالت  أو غير رضاك ونخرج بسرعة!! ولكن  عندك برضاك 
له: خلي عندك أدب لما تتكلم مع واحدة في مقام أمك... انكتم 
سابقة  دون خبرة  من  كانا صغيرين  وألنهما  الكالم!  اسمع  واقعد 
تحكي  البيت  سيدة  وطفقت  و»انكتما«،  جلسا  فقد  اإلجـــرام،  فــي 
لهما قصة حياتها وكيف عانت في طفولتها من الحرمان واليتم 
ضربوني  وفظاظة:  بخشونة  وعاملوها  أقاربها  إليها  أســاء  وكيف 
بيد الــهــاون وقــصــوا شــعــري حتى ســال الـــدم مــن فـــروة رأســـي كلما 
و...  الكثير،  وتحملت  المدرسة،  إلــى  الــذهــاب  أو  بالطعام  طالبت 
من  باكيين  انفجرا  الحراميين  ألن  الحديث  مواصلة  تستطع  لم 
فرط التأثر بما سمعاه، وبذلت السيدة جهدًا كبيرًا لكفكفة دموع 
الحراميين الخائبين، وأبلغتهما أن لحكايتها نهاية سعيدة، وأنها 
نجحت بالعناد في مواصلة تعليمها، وأن اهلل قيض لها زوجًا طيبًا 
وثريا، ثم دخلت غرفة النوم وعادت حاملة رزمة من األوراق المالية 
بأن  النقود وطالباها  الولدين رفضا تسلم  إليهما، ولكن  وقدمتها 
من  ذلــك  يــقــوالن  أنهما  فحسبت  عنهما،  لتبلغ  بالشرطة  تتصل 
وإنهما  السجن  يستحقان  إنهما  لها  قــاال  ولكنهما  البكش،  بــاب 
لن يخرجا من بيتها إال إلى مخفر الشرطة، فحاولت طمأنتهما 
الولدين  احــد  ولكن  الــحــادث،  عــن  اإلبـــالغ  تعتزم  ال  أنها  وأقسمت 
استخدم هاتف البيت واتصل بالشرطة مبلغًا عن اقتحام لصوص 
للبيت رقم كذا وكذا، في شارع كذا وكذا، ولما أتت الشرطة فوجئت 
ربة  ولكن  المخفر،  إلى  الولدين  واصطحبت  حقيقي،  البالغ  بأن 

البيت رفضت تسجيل بالغ ضدهما فأفرجت الشرطة عنهما.
قادهما  الصبيين  خــروج  ففور  »جماال«،  أكثر  نهاية  وللحكاية 
صاحب البيت الذي اقتحماه الى مصنعه ونظم لهما دورة تدريبية، 
فانظر  الــحــالل،  الـــرزق  يكسبان  مــاهــران عنده  عــامــالن  اآلن  وهما 
أقوى  النفوس  في  الكامن  فالخير  اغفر،  اآلخرين  ولــزالت  واعتبر 
مــن الــشــر، ولــكــنــه يــحــتــاج عــنــد الــبــعــض الـــى الــتــحــفــيــز، فالكلمة 
والمعاملة الطيبة تعودان في أحيان كثيرة بنتائج أفضل من تلك 
الــتــي تــعــود بها الــعــقــوبــات، وكــم مــن شخص ارتــكــب هــفــوة بسيطة 

ودخل السجن ثم خرج منه مجرما محترفا.

ــريــــت  ــلــــت دراســــــــــة أجــ تــــوصــ
أنه  إلــى  المتحدة  الــواليــات  في 
مــن الممكن الــحــد مــن حــوادث 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ الــســقــوط أرضـ
الـــمـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 
ــتــــالل الـــــتـــــوازن، عــــن طــريــق  اخــ
ارتداء جوارب ذكية تتيح مراقبة 
تـــحـــركـــاتـــهـــم أثــــنــــاء تـــواجـــدهـــم 

بالمستشفيات. 
وخــــــــــالل الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
ــريــــت فــــي مـــركـــز »ويــكــســنــر«  أجــ
ــبــــي الــــتــــابــــع لــمــســتــشــفــى  الــــطــ
ــعــــة أوهــــــايــــــو األمـــريـــكـــيـــة  ــامــ جــ
مريضا   2211 من  أكثر  وشملت 
لـــم يــتــعــرض أي مـــن الــمــرضــى 
ــتـــجـــربـــة  الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن فـــــي الـ
لـــحـــوادث ســقــوط أثــنــاء ارتــــداء 
واستغرقت  الــذكــيــة.   الـــجـــوارب 
الــدوريــة  نشرتها  التي  الــدراســة 
العلمية »جورنال أوف نيرسينج 
ــرا،  ــ ــهـ ــ شـ  13 كـــــوالـــــيـــــتـــــي«  ــر  ــ ــيـ ــ كـ
قبل  وقــفــهــا  تـــم  قـــد  كـــانـــت  وإن 
مــوعــدهــا الــمــقــرر ســلــفــا بسبب 
تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا.  ونقل 
»ميديكال  اإللــكــتــرونــي  الموقع 
إكـــســـبـــريـــس« الــمــتــخــصــص فــي 

مور  تامي  عن  الطبية  األبحاث 
في  التمريض  بقسم  المسؤول 
ــو قـــولـــه: »مــن  ــايـ مــســتــشــفــى أوهـ
المرضى  يــتــعــرض  أن  الممكن 
ــا أثــنــاء  لــحــوادث الــســقــوط أرضـ
بالمستشفيات،  الـــعـــالج  تــلــقــي 

ــــؤدي إلــــى اإلصـــابـــة أو  مـــا قـــد يـ
إجـــــــراءات  أن  ــعــــرف  ونــ ــاة،  ــ ــوفـ ــ الـ
السقوط  مــن  المرضى  حماية 
بــهــا حــالــيــا ال تعمل  الــمــعــمــول 

بشكل متسق«. 
ــتــــرة  وأضـــــــــــــــاف: »خـــــــــــالل فــ

ــدم وجـــود  ــة الحــظــنــا عــ ــدراســ الــ
ــوط أرضـــــــــا عــلــى  ــ ــقـ ــ حـــــــــاالت سـ
المرضى  إلى  بالنسبة  االطالق 
الذين يرتدون الجوارب الذكية، 
في حين أن المعدالت المعتادة 
ــي الــمــســتــشــفــيــات  لــلــســقــوط فــ
تــبــلــغ أربــــع مــــرات ســقــوط لكل 

ألف مريض«.
ــرة الــــجــــوارب  ــكــ وتـــعـــتـــمـــد فــ
ــا تـــرصـــد أي  ــهـ الـــذكـــيـــة عـــلـــى أنـ
أثناء  المريض  لوقوف  محاولة 
تبعث  ثــم  بالمستشفى،  وجـــوده 
رســـائـــل تــحــذيــر إلـــى مــمــرضــات 
المريض  قــرب غرفة  مــوجــودات 
مـــن خــــالل مــنــظــومــة لــتــحــديــد 
المستشفى.  أروقة  في  المواقع 
من  اســتــجــابــة  تـــحـــدث  لـــم  وإذا 
فــــي غــــضــــون أول  الـــمـــمـــرضـــات 
المنظومة  تــقــوم  ثــانــيــة  ســتــيــن 
بــــإرســــال نـــفـــس الـــتـــحـــذيـــر إلـــى 
ــة الـــــتـــــالـــــيـــــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــمــرضــات األقــــرب إلـــى غرفة 
الــمــريــض. ويــتــم إرســــال رســالــة 
التعريف  بطاقة  عبر  التحذير 
التي ترتديها الممرضات داخل 

المستشفى. 

تصوير: عبداألمير السالطنة 
دشنت شركة التسهيالت للسيارات 
موترز  وول  للجريت  الــرســمــي  الــوكــيــل 
 GWM عــالمــتــهــا الــتــجــاريــة الــجــديــدة
Tank احدى العالمات التجارية لعمالق 
مجموعة  الصيني  الــســيــارات  صــنــاعــة 
 29( اإلثنين  يــوم  وذلــك  وول«،  »جــريــت 
الشركة  مــعــرض  فــي   )2022 أغــســطــس 
رئيس  بحضور  العكر  بمنطقة  الكائن 
الـــتـــســـهـــيـــالت  ــة  ــ ــركـ ــ شـ إدارة  مـــجـــلـــس 
فخرو،  يــوســف  عبدالرحمن  التجارية 
السيارات  شركات  ادارة  مجلس  ورئيس 
رياض ساتر وأعضاء اإلدارة التنفيذية 
للشركة البحرين للتسهيالت التجارية 
لــلـــ»جــريــت وول«  الــتــنــفــيــذي  والــمــديــر 
ومــــن منطلق  ديــفــيــد شـــيـــو.  الــخــلــيــج 
ــيـــن الــشــركــتــيــن  ــدة بـ ــيــ الـــعـــالقـــة الــــوطــ
ــذه الـــعـــالمـــة الـــفـــاخـــرة فــي  ــ أطـــلـــقـــت هـ
حــول  ــة  دولــ كــثــانــي  الــحــبــيــبــة  مملكتنا 

العالم.
العالمة  من  سيارتين  تدشين  وتم 
 GWM TANK، الـــجـــديـــدة  الـــتـــجـــاريـــة 
بــطــابــعــهــا  تـــتـــســـم  ــتــــي  الــ  300  TANK
ــل  ــ ــوديـ ــ ــمـ ــ ــلــــي والــــــريــــــاضــــــي، والـ الــــعــــضــ
تعتبر  والتي   ،500  TANK المستقبلي 

عنوانا للفخامة والرفاهية. 

 GWM التجارية  العالمة  وشهدت 
في  إطالقها  منذ  حافاًل  إقبااًل   TANK
الصين في اآلونة األخيرة، وهي تصنف 
مـــن الـــســـيـــارات الـــريـــاضـــيـــة الــمــتــعــددة 
ــم طــرحــهــا  ــي تــ ــتــ ــات، والــ ــدامــ ــخــ ــتــ االســ
بعدد كبير من المميزات والمواصفات 
المستهلك  إليها  يحتاج  التي  المهمة 

فـــي االســتــعــمــال الــيــومــي حــيــث تتسم 
ــيـــة والـــــراحـــــة مــع  ــاهـ بــخــصــائــص الـــرفـ
ــائــــص الــــدفــــع  الـــــدمـــــج بـــجـــمـــيـــع خــــصــ
للمنافسة  السيارات  هــده  في  الرباعي 
النمو  مــن  الكثير  يشهد  قــطــاع  ضمن 

محليًا وعالميًا. 
وتتميز TANK 300 باعتمادها على 

محرك بنزين تيربو رباعي األسطوانات، 
بسعة 2.0 لتر ينتج قوة حصانية تصل 
الــــى387  يــصــل  دوران  وعــــزم   217 الــــى 
نــيــوتــن مــتــر، ويــتــصــل الــمــحــرك بناقل 
حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات 

موجه إلى نظام دفع رباعي. 
ــورة الـــداخـــلـــيـــة  ــقـــصـ ــمـ وتـــحـــظـــى الـ
تـــمـــزج  أنـــيـــقـــة  بـــبـــيـــئـــة   300  TANKلــــــــــــ
الــخــطــوط الــقــويــة الــصــلــبــة مــع بعض 
مكسوة  مقاعد  مــع  الفخامة،  لمسات 
إليها  مــضــافــا  الطبيعي،  الــنــابــا  بجلد 

خاصيتا التبريد/ التدفئة.
العام  المدير  أليس  سايمون  ودعــا 
لشركة التسهيالت للسيارات المهتمين 
إلى معرفة المزيد عن السيارات لزيارة 
ــي مــجــمــع الــســيــتــي  ــاص فـ ــخـ ــن الـ ــركـ الـ
 TANK سنتر المخصص لعرض سيارة
الكائن  وول  وزيــارة معرض جريت   300
بتجربة  واالستمتاع  العكر  في منطقة 

القيادة. 

ال��ت��خ��ل��ي عن  ي����ؤك���د  م��ا���ش��ك 
م�����ش��روع��ه ل�������ش���راء ت���ي��ت��ر 
تذرع إيلون ماسك في رسالة جديدة إلى تويتر باالتهامات التي 
بحجج  ليبرر  زاتــكــو  بيتر  الشركة  فــي  السابق  األمـــن  رئــيــس  حاكها 
اضافية قراره التخلي عن مشروع االستحواذ على المجموعة الذي 

أعلنه مطلع يوليو. 
الكتروني  بريد  فــي  ماسك  محامي  أحــد  رينجلر  مايك  وكتب 
أمس  نشره  وتــم  االثنين  بتاريخ  تويتر  في  القانوني  المسؤول  إلــى 
أو  قبل  تويتر  من  معروفة  الحقائق  ببعض  المتعلقة  »المزاعم  ان 
ماسك  تمثل  ألطـــراف  عنها  يكشف  لــم  والــتــي   2022 يوليو   8 حتى 
قبل أو في ذلك التاريخ كشفت مذاك وتقدم ذرائع اضافية ومتميزة 
التي كشفها  الوقائع  اتفاقية االستحواذ«. يشير رينجلر الى  إلنهاء 
الثغرات في  انتقد  الذي  تويتر  السابق في  األمن  رئيس  زاتكو  بيتر 
األمن السيبراني واتهم المديرين التنفيذيين بالكذب بشأن الطرق 

المطبقة لمحاربة الحسابات المزيفة والبريد العشوائي. 
ُمبلغ عن  أنــه  الــذي يقدم نفسه على  زاتكو  ادعـــاءات  إرســال  تم 
وزارة  إلــى  بــاإلضــافــة  ناظمتين  أمريكيتين  هيئتين  إلــى  مخالفات 
ليست  الجديدة  العناصر  هــذه  أن  وأوضــح محامي ماسك  الــعــدل.  
حججا  تشكل  ولكنها  العقد  إلــغــاء  لتبرير  ضــروريــة  قــولــه  بحسب 
مهما  غير صالح  باإللغاء  يوليو   8 إشعار  اعتبار  حــال  »فــي  إضافية 

كان السبب«. 

ج�ارب ذكية تحمي المر�شى المهددين باختالل الت�ازن من ال�شق�ط

} إيلون ماسك.

GWM Tank الت�شهيالت لل�شيارات تد�شن عالمتها التجارية الجديدة

درا�شة بريطانية ت�ؤكد وج�د �شلة 

وثيقة بين حا�شتي ال�شمع واللم�س 
إلى اكتشاف مهم  الباحثين في بريطانيا  توصل فريق من 
يوضح طريقة تعامل مخ االنسان مع حاستي السمع واللمس. 
وكــشــفــت الـــدراســـة الــتــي أجـــراهـــا فــريــق بــحــثــي مــن جامعة 
المخ  داخــل  االستشعار  أنظمة  أن  االنجليزية  أنجليا«  »إيست 
لحاسة  تستجيب  الــتــي  الــمــنــاطــق  وأن  وثــيــق،  بــشــكــل  متصلة 
اللمس تتنشط عندما نستمع إلى اصوات معينة مرتبطة لدينا 

بملمس األشياء. 
في  النفس  علم  كلية  مــن  سميث  فــرازيــر  الباحث  ويــوضــح 
إلى  نستمع  »عندما  قــائــال:  الفكرة  هــذه  أنجليا  إيست  جامعة 
صوت مألوف مثل ارتطام الكرة على األرض على سبيل المثال، 
فإننا في العادة نتوقع أن نرى هذه الكرة، ولكن اكتشفنا أن هذا 

الصوت يدفع مخ االنسان إلى استرجاع ملمس الكرة أيضا«. 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي  ــا  الــتــي أوردهــ وأضــــاف فــي تصريحاته 
أن  الــطــبــيــة  األبـــحـــاث  فــي  المتخصص  إكــســبــريــس«  »مــيــديــكــال 
»هذه التوقعات التي يستحضرها المخ تساعد في التفاعل مع 

البيانات التي تستقبلها حواس االنسان بشكل أكثر فعالية«. 
وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية »سيريبرال 
للمخ  المغناطيسي  بالرنين  أشعة  الباحثون  أجرى  كورتيكس« 
على عشرة متطوعين أثناء إسماعهم أصواتا معينة مثل صوت 

ارتطام كرة أو نقر على باب أو طباعة على لوحة مفاتيح. 
لقياس  االصطناعي  للذكاء  تقنيات  الباحثون  واستخدم 
الجزء  إذا كانت هذه األصــوات قد احدثت أي استثارة لدى  ما 

المسؤول عن حاسة اللمس داخل المخ. 
ويقول الباحث كيري بايلي الذي شارك في التجربة: »لقد 
أنها تتنشط  التي كنا نظن  أن األجــزاء  الدراسة  اتضح لنا من 
فقط عندما نلمس األشياء تستجيب أيضا عند االستماع إلى 

أصوات تقترن لدينا بملمس هذه األشياء«. 

»ي�رو�شتار« ت�قف القطارات من لندن اإلى »ديزني الند باري�س« العام المقبل
المشغلة  »يــوروســتــار«  قــررت شركة 
لــلــقــطــارات الــعــالــيــة الــســرعــة إيــقــاف 
الـــخـــدمـــات الــمــبــاشــرة مـــن لــنــدن إلــى 
مــجــمــع ديـــزنـــي النـــد بـــاريـــس اعــتــبــارًا 
ــة ذلـــك  ــازيــ ــن الـــصـــيـــف الـــمـــقـــبـــل، عــ مــ
إلـــى الــتــداعــيــات الــنــاجــمــة عــن خــروج 
ــن االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  ــ ــا مـ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ

وجائحة كورونا. 
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان حصلت 
إنها  أمـــس  بـــرس  فــرانــس  وكــالــة  عليه 
تنطلق  الــتــي  الـــرحـــالت  ــذه  هـ ستلغي 
من العاصمة البريطانية إلى المجمع 
ــواقــــع بــمــنــطــقــة مـــــارن الفـــالـــيـــه في  الــ

ضواحي باريس الشرقية. 
وأضافت في البيان: »اتخذنا قرارا 
إلى  المباشرة  الخدمة  تشغيل  بوقف 

مجمع ديزني... في صيف 2023«. 
نــواصــل  »بــيــنــمــا  قائلة”  وتـــابـــعـــت 
ومراقبة  الجائحة  من  ماليًا  التعافي 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ الــــتــــطــــورات فــــي نـــظـــام الـ
االتحاد األوروبي المقترح، نحتاج إلى 
التركيز على طرقنا األساسية لضمان 
اســتــمــرارنــا فــي تــقــديــم مــســتــوى عــاٍل 
الــتــي يتوقعها  مــن الــخــدمــة والــخــبــرة 

عمالؤنا بحق«. 
ــار« الـــتـــي تــديــر  ــتــ ــوروســ ولــفــتــت »يــ
خــدمــة الــســكــك الــحــديــد الــتــي تربط 
ــــى أنــهــا  ــنـــدن بـــبـــاريـــس وبـــروكـــســـل إلـ لـ
بالخط  المرتبطة  الخيارات  ستراجع 
2024 خالل  لــعــام  ديــزنــي  إلــى مجمع 

العام المقبل. 
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أنحاء  جميع  في  والحانات  الجعة  صناعة  في  العاملين  كبار  حــذر 
ارتفاع  في ظل  أشهر  تعرضهم لإلغالق في غضون  بريطانيا، من خطر 
ميديا«  إيـــه  »بـــي  أنــبــاء  وكــالــة  أوردتــــه  مــا  بحسب   ،%300 بنسبة  األســعــار 

البريطانية أمس. 
ــاء ســت مــن أكــبــر الــحــانــات وشــركــات صــنــاعــة الــجــعــة في   ووقـــع رؤســ

بريطانيا خطابا مفتوحا للحكومة، لكي يحثوها على التحرك لتجنب 
تعرض القطاع ألضرار »حقيقية وخطيرة وال يمكن إصالحها«. 

الغاز الخارجة عن السيطرة في أعقاب العملية  وقد أسهمت أسعار 
إلى  بالنسبة  الطاقة  فواتير  زيـــادة  فــي  اوكــرانــيــا  فــي  الروسية  العسكرية 

المشغلين. 

ب�ش�بب ارتف�اع االأ�ش�عار.. حان�ات بريطاني�ا مه�ددة باالإغالق

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16231/pdf/1-Supplime/16231.pdf?fixed628
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1307047
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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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خالل م�ؤمتر �شحايف لالإعالن عن تفا�شيل التحديث ال�شامل للتدقيق على ال�شهادات اجلامعية.. رئي�س جلنة امل�ؤهالت:

اإلـــغـــاء اإلـــزامـيـــة مـعــادلــة ال�شـهــادات ال�شـادرة مـن خــارج الـمـملكـة

 وقال الدكتور حممد مبارك بن اأحمد اإن هذا التحديث 

واملوؤهالت  اجلامعية  ال�صهادات  على  للتدقيق  ال�صامل 

توظيف  عملية  تي�صري  يف  ي�صهم  اأن  �صاأنه  من  العلمية 

املواطنني، مع مراعاة التدقيق بال�صكل الالزم على املوؤهالت 

الطب  جمالت  يف  التخ�ص�صية  باملهن  املتعلقة  العلمية 

والهند�صة وغريها من املوؤهالت املهنية.

 وتابع اإنه من اأجل حتقيق تلك الأهداف الطموحة، فقد 

ال�صهادات  على  التدقيق  اآلية  على  �صامل  حتديث  عمل  مت 

وخارج  داخل  من  ال�صادرة  العلمية  واملوؤهالت  اجلامعية 

املحلية  اجلامعات  تفوي�ض  �صيتم  اإذ  البحرين،  مملكة 

اأنظمة اجلامعات املحلية  ال�صهادات، وربط  بالتدقيق على 

ثم  العايل، ومن  التعليم  العامة ملجل�ض  الأمانة  اأنظمة  مع 

بيانات  على  العايل  التعليم  ملجل�ض  العامة  الأمانة  تدقيق 

املوؤهالت العلمية.

مملكة  خارج  من  ال�صادرة  ال�صهادات  وبخ�صو�ض   

البحرين، اأو�صح املدير العام ل�صوؤون املدار�ض اأنه مت اإلغاء 

�صحة  من  بالتحقق  والكتفاء  ال�صهادة،  معادلة  اإلزامية 

على �صحة  التدقيق  متخ�ص�صة يف  �صركات  ال�صهادة عرب 

املوؤهالت، املو�صى بها من وزارة الرتبية والتعليم. 

اأن  بنينّ  والدكتوراه،  املاج�صتري  موؤهالت  وحول   

التحديث ال�صامل يتيح اإمكانية التحقق من �صحة ال�صهادات 

عن  اخلا�ض  القطاع  موؤ�ص�صات  اأو  العمل  �صاحب  قبل  من 

طريق ال�صركات املتخ�ص�صة التي تو�صي بها وزارة الرتبية 

اإيداع الر�صائل  اإفادة  والتعليم، و�صيتم ال�صتمرار يف منح 

والأطروحات العلمية يف املكتبات الوطنية العامة التابعة 

لوزارة الرتبية والتعليم وفًقا لل�صروط املحددة.

املدار�ض  ل�صوؤون  العام  املدير  اأ�صار  مت�صل،  �صياق  يف 

القطاع  يف  التوظيف  اإجراءات  ت�صريع  اأجل  من  اأنه  اإىل 

�صحة  من  اختيارًيا  التحقق  للموؤ�ص�صات  ميكن  اخلا�ض، 

املوؤهالت العلمية.

واأ�صاف املدير العام ل�صوؤون املدار�ض اأن هذه الإجراءات 

جاءت نتيجة تكاتف جميع اجلهات التي اأ�صهمت يف �صياغة 

»فريق  الواحد  الفريق  بروح  ال�صامل  التحديث  هذا  اأ�ص�ض 

م�صتندين  امل�صرتكة  الأهداف  حتقيق  اأجل  من  البحرين« 

 2030 القت�صادية  البحرين  روؤية  مبادئ  على  بذلك 

اإ�صافة اإىل  والقائمة على ال�صتدامة والتناف�صية والعدالة، 

اأهداف التنمية امل�صتدامة. 

جمعان  اأحمد  مرمي  املهند�صة  حتدثت  جانبها،  من 

التدقيق  الهند�صية عن  رئي�ض جمل�ض تنظيم مزاولة املهن 

اإىل  ينق�صم  والذي  للمهند�صني،  الأكادميية  ال�صهادات  على 

البحرين  وكلية  البحرين  جامعة  من  ال�صادرة  ال�صهادات 

البحرين(، والتي يتم قبولها من دون  التقنية )بوليتكنك 

هو  كما  املتخ�ص�صة،  ال�صركات  عرب  منها  التحقق  طلب 

معمول عليه حالًيا.

اجلامعات  من  ال�صادرة  بال�صهادات  يتعلق  وفيما 

اجلامعات  من  التدقيق  ت�صليم  فيتم  اململكة،  يف  اخلا�صة 

اخلا�صة، وذلك بعد اعتماد تفوي�صها بذلك، بالتن�صيق مع 

جمل�ض التعليم العايل.

 واأ�صارت جمعان اإىل ال�صهادات ال�صادرة من اجلامعات 

الإيجابي  التحقق  تقرير  ت�صليم  �صيتم  اإذ  اململكة،  خارج 

الرتبية  وزارة  من  واملعتمدة  املخت�صة  ال�صركات  من 

ومن  ال�صهادة،  واعتمادية  �صحة  يوؤكد  والذي  والتعليم، 

ثم يقوم جمل�ض تنظيم مزاولة املهن الهند�صية بالطلب من 

الربنامج  اعتماد  يثبت  ما  ن�صخة  اإرفاق  الرتخي�ض  طالب 

اجلهة  وهي  العتمادية  هيئة  يف  اأجنزه  الذي  الأكادميي 

من  بالتاأكد  املجل�ض  اأي�صا  املن�صاأ، ويقوم  بلد  املخت�صة يف 

املواد التي در�صها طالب الرتخي�ض يف اجلامعة عن طريق 

ك�صف الدرجات. 

اأي موؤ�صرات على عدم  اأنه يف حال وجود  واأو�صحت 

الوطنية  اللجنة  من  املجل�ض  �صيطلب  ال�صهادة،  �صحة 

لتقومي املوؤهالت العلمية التحقق واإ�صدار امل�صادقة، موؤكدة 

العن�صر  تعزيز  اأجل  من  اجلهود  م�صاعفة  على  احلر�ض 

الب�صري ودعمه عرب ت�صهيل وتي�صري الإجراءات مما يوفر 

التدقيق  عملية  ت�صريع  يف  وي�صهم  عليه  واجلهد  الوقت 

على ال�صهادات اجلامعية واملوؤهالت العلمية، و التوظيف 

بالقطاعني العام واخلا�ض. 

بدوره، قال علي احلمادي مدير اإدارة التوظيف بجهاز 

ال�صركات  التن�صيق مع  اإن اجلهاز �صيتوىل  املدنية  اخلدمة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  بها  تو�صي  التي  املتخ�ص�صة 

بني  املبا�صر  التن�صيق  و�صيتم  العام،  بالقطاع  للتوظيف 

جهاز اخلدمة املدنية والأمانة العامة ملجل�ض التعليم العايل 

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  من  ال�صادرة  ال�صهادات  ب�صاأن 

داخل مملكة البحرين.

اأردف  التخ�ص�صية،  املهن  برتاخي�ض  يتعلق  وفيما 

التخ�ص�صية  املهن  ملزاولة  املنظمة  اجلهات  اأن  احلمادي 

تتوىل اتخاذ الالزم للتدقيق على �صحة املوؤهالت.

 وتابع اأن جهاز اخلدمة املدنية حري�ض عرب التعاون 

الإجراءات  ت�صهيل  على  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مع 

انطالًقا من  املطلوبة، وذلك  الفاعلية  وحتديثها مبا يحقق 

وموا�صلة  للمواطنني،  اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  يف  دوره 

العمل على رفع كفاءة املوارد الب�صرية وتطوير ال�صيا�صات 

والت�صريعات وفق اأحدث املمار�صات العاملية وتوفري بيئة 

عمل تناف�صية م�صتدامة.

ق�صم  رئي�ض  ال�صيخ  زبيدة  الدكتورة  تطرقت  بدورها، 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  يف  ال�صحية  املهن  تنظيم 

ال�صامل  التحديث  الهيئة يف  اإىل دور  ال�صحية،  واخلدمات 

للتدقيق على ال�صهادات اجلامعية واملوؤهالت العلمية، والتي 

�صتتوىل م�صوؤولية التحقق من كفاءة املهنيني ال�صحيني قبل 

البحرين، وذلك  املهنة يف مملكة  مزاولة  منحهم ترخي�ض 

واملوؤهالت،  كال�صهادات  امل�صتندات  بع�ض  طلب  خالل  من 

و�صهادات اخلربات واملزاولة ال�صابقة، و�صهادة ح�صن �صري 

و�صلوك من اجلهة اأو الهيئات املرخ�صة يف اآخر مكان عمل، 

عقوبات  اأو  مهنية  خمالفة  وجود  عدم  من  للتحقق  وذلك 

تاأديبية �صابقة، بالإ�صافة اإىل ن�صخة من ترخي�ض املزاولة 

احلايل له.

من  التحقق  اأخرى  كخطوة  كذلك  �صيتم  اأنه  وتابعت   

�صحة كل امل�صتندات ال�صابقة من خالل التدقيق من امل�صدر، 

اإخ�صاع  ثم  ومن  كافة،  امل�صتندات  �صحة  من  والتاأكد 

اإىل طلب  اإ�صافة  املزاولة،  املهنة لمتحان ترخي�ض  مزاول 

و�صوح  عدم  حال  يف  للهيئة  يجوز  اإذ  اإ�صافية  م�صتندات 

بع�ض امل�صتندات اأن تطلب اأي م�صتندات اأخرى تراها مهمة 

ملنح الرتخي�ض.

لكل  خليجي  تبليغ  نظام  يوجد  اأنه  ال�صيخ  واأ�صافت 

مهني ثبت قيامه بتقدمي اأية م�صتندات مزورة اأو مت �صحب 

لدول  التعاون  جمل�ض  دول  من  دولة  اأي  من  ترخي�صه 

كافية  اأعاله  املطبقة  الإجراءات  واأن  العربية،  اخلليج 

للتحقق من ال�صهادات بالإ�صافة اإىل اخلربة وال�صلوك.

فريق  يف  كاأع�صاء  اجلميع  حر�ض  ال�صيخ  واأكدت 

اجلهود  من  املزيد  وبذل  التكاتف  موا�صلة  على  البحرين 

بكل عزم وعزمية من اأجل تي�صري الإجراءات وتقدمي اأف�صل 

التنمية  م�صرية  يدعم  مبا  وذلك  للمواطنني،  اخلدمات 

والنه�صة بالبالد وي�صب يف �صالح الوطن واملواطن.

اأكد املدير العام ل�صوؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم رئي�س اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية حممد مبارك بن اأحمد موا�صلة اجلهود الرامية 

لت�صهيل االإجراءات وتقدمي اأف�صل اخلدمات للمواطنني واملقيمني ال �صيما يف قطاع التعليم، وموا�صلة العمل على رفع اأدائها وكفاءتها، مبا يدعم اأهداف امل�صرية 

التنموية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم، ويحقق توجيهات �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

 جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�صحايف لالإعالن عن تفا�صيل التحديث ال�صامل للتدقيق على ال�صهادات اجلامعية واملوؤهالت العلمية الذي اأقره جمل�س الوزراء 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، الذي عقده الدكتور حممد بن اأحمد املدير العام ل�صوؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم رئي�س 

اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية، واملهند�صة مرمي اأحمد جمعان رئي�س جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�صية، وعلي احلمادي مدير اإدارة التوظيف بجهاز 

اخلدمة املدنية، والدكتورة زبيدة ال�صيخ من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية. 

متخ�ش�شة �شركات  عرب  امل�ؤهالت  �شحة  على  التدقيق  التخ�ش�شية  املهن  ملزاولة  املنظمة  اجلهات  تت�ىل 
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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رئي�س الأوقاف ال�سنية يقوم بزيارة 

تفّقدية مل�سروع م�سلى العيد بالبديع

ال�صنية يف  الأوقاف  اإدارة  تنفيًذا ل�صرتاتيجية جمل�س 

�صيانة وتاأهيل م�صليات العيد التابعة للإدارة، قام ال�صيخ 

جمل�س  رئي�س  الهاجري  فطي�س  بن  حممد  بن  را�صد  د. 

العيد  م�صلى  مل�صروع  تفقدية  بزيارة  ال�صنية  الأوقاف 

�صري  على  للطلع  ال�صمالية،  باملحافظة  البديع  مبنطقة 

العمل، بح�صور املهند�س عبداهلل را�صد املعيلي رئي�س ق�صم 

اخلدمات الهند�صية، وال�صيخ فتحي عبداهلل �صلطان رئي�س 

اإدارة  موظفي  من  وعدد  امل�صاجد،  و�صوؤون  البحوث  ق�صم 

الأوقاف ال�صنية واملقاول املنفذ للم�صروع.

واأكد د. الهاجري اأن جمل�س الأوقاف ال�صنية حري�س 

لكل  امليدانية  الزيارات  تعزيز  يف  جهوده  موا�صلة  على 

واحتياجات  احتياجاتها  لتفقد  للإدارة  التابعة  املرافق 

الأهايل ومتطلباتهم.

لدى لقائه منت�سبي برنامج رئي�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية.. احلمادي:

ال�ستثمار يف العن�سر الب�سري ركيزة اأ�سا�سية لتقدم الأمم وازدهارها

وزيرة ال�سياحة تبحث �ُسبل التعاون مع »اإدامة«

هّناأ الأطباء املقيمني املتدّربني حل�سولهم على الزمالة بطب الأ�سنان.. املانع: 

تاأهيل الكوادر الطبية وفق اأف�سل الأ�ساليب املهنية احلديثة

نائب حمافظ ال�سمالية يكّرم اأع�ساء فريق اجلودة باملحافظة

احلمادي  عبدالرحمن  بن  عي�صى  اأكد 

ويل  بديوان  الإعلم  �صوؤون  م�صت�صار 

العهد اأن ال�صتثمار احلقيقي والناجح هو 

ميثله  ملا  الب�صري  العن�صر  يف  ال�صتثمار 

الأمم،  وازدهار  لتقدم  اأ�صا�صية  ركيزة  من 

وهو نهج مملكة البحرين يف ظل ما يحظى 

واهتمام من  رعاية  البحرين من  اأبناء  به 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة ملك البلد املعظم حفظه 

رئي�س  برنامج  اأن  اإىل  م�صرًيا  ورعاه،  اهلل 

جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية، 

الروؤى  ويعك�س  النهج  لهذا  امتداًدا  ياأتي 

الأمري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  الطموحة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ملوا�صلة 

الوطنية  الكوادر  ومهارات  قدرات  تطوير 

باعتبارهم الرثوة احلقيقية للوطن.

الدفعة  منت�صبي  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

جمل�س  رئي�س  برنامج  من  ال�صابعة 

حيث  احلكومية،  الكوادر  لتنمية  الوزراء 

والت�صال  الإعلم  ودور  اأهمية  على  اأكد 

ك�صريك رئي�صي ومهم يف ر�صم ال�صيا�صات 

واتخاذ القرارات.

واأ�صار م�صت�صار �صوؤون الإعلم بديوان 

رئي�س  برنامج  خمرجات  اإىل  العهد  ويل 

جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية 

ت�صهم  وطنية  قيادية  كفاءات  اإعداد  يف 

لتلبية  احلكومي  العمل  اأداء  تطوير  يف 

التطلعات امل�صتقبلية ململكة البحرين.

برنامج  ونّوه بجهود جميع منت�صبي 

الكوادر  لتنمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الدفعات  منت�صبي  فيهم  مبا  احلكومية 

التطوير  م�صارات  �صتى  دعم  يف  ال�صابقة 

�صركاء  لكونهم  عليها  العمل  يتم  التي 

متمنًيا  البحرين،  فريق  �صمن  فاعلني 

والنجاح  التوفيق  دوام  للم�صاركني 

وحتقيق ال�صتفادة املرجوة من الربنامج 

مبا يحقق الأهداف املن�صودة.

الدفعة  منت�صبو  اأعرب  جانبهم،  من 

جمل�س  رئي�س  برنامج  من  ال�صابعة 

عن  احلكومية  الكوادر  لتنمية  الوزراء 

�صوؤون  مل�صت�صار  وتقديرهم  �صكرهم 

لهم  قّدمه  ملا  العهد  ويل  بديوان  الإعلم 

اجلهد  من  املزيد  لبذل  ودعم  حتفيز  من 

والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد يف 

خدمة مملكة البحرين.

ال�صرييف  بنت جعفر  فاطمة  ال�صياحة  وزيرة  اأكدت 

حر�س الهيئة على دعم امل�صروعات ال�صياحية التي تنفذها 

امل�صروعات  هذه  جناح  تعزيز  اأجل  من  »اإدامة«  �صركة 

وزيادة قدرتها على امل�صاهمة يف تنمية القطاع ال�صياحي 

يف مملكة البحرين، وذلك يف اإطار عمللهيئة على تفعيل 

قدرتها  وزيادة  ال�صياحية  املن�صاآت  ال�صراكة مع خمتلف 

على جذب املزيد من ال�صياح والزوار من املنطقة والعامل.

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  مع  اجتماعها  وخلل 

التنفيذي  الرئي�س  بح�صور  العري�س  اأمني  »اإدامة« 

نا�صر  الدكتورة  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  لهيئة 

الذي  بالنجاح  ال�صرييف  الوزيرة  نوهت  قائدي،  علي 

ت�صجله ال�صركة يف م�صروعاتها ال�صياحية ب�صكل خا�س، 

ي�صهدها،  التي  والتو�صعة  »�صعادة«  مب�صروع  واملتمثلة 

املواطنني  اأمام  جاذبيته  تعززت  الذي  اجلزائر  وبلج 

واملقيمني وال�صواح والزوار بعد الرتقاء ببنتيه التحتية 

م�صروع  اإىل  اإ�صافة  حافل،  فعاليات  لربنامج  وتقدميه 

»حوار« واملرتقب اأن يحقق نقلة نوعية للقطاع ال�صياحي 

ككل، ومت البحث خلل اللقاء مع العري�س لو�صع برنامج 

لل�صياحة  البحرين  هيئة  خلله  من  تقوم  م�صرتك  عمل 

ال�صياحية  »اإدامة«  مل�صروعات  بالرتويج  واملعار�س 

املوؤمترات  خمتلف  يف  وبفعالياتها  بها  والتعريف 

واملعار�س التي ت�صارك بها الهيئة اإقليميا ودوليا، وذلك 

القطاع  من�صاآت  مبختلف  للتعريف  الهيئة  جهود  �صمن 

ال�صياحي البحريني واملبادرات والتطورات التي ت�صهدها 

املن�صاآت ال�صياحية البحرينية.

كما تطّرق اللقاء اإىل تعزيز اآلية م�صاهمة م�صروعات 

ال�صلة  ذات  لل�صياحة  البحرين  هيئة  »اإدامة« يف جهود 

ت�صجع  مبتكرة  برامج  وتقدمي  ال�صياحي،  املنتج  بتنويع 

يف  ممكنة  فرتة  اأطول  البقاء  على  والزائر  ال�صائح 

احتياجاته  وتلبية  اإنفاقه،  معدلت  ورفع  البحرين 

وحتقيق تطلعاته.

املانع  خليفة  وليد  الدكتور  اأكد 

التدريب  برامج  اأن  ال�صحة  وزارة  وكيل 

�صمن  متقدمة  اأولوية  ثل  متمُ والتاأهيل 

لتطوير  ال�صحة  وزارة  ا�صرتاتيجية 

بها  العاملني  وكفاءة  وقدرات  مهارات 

ورفعها لأعلى م�صتويات اجلودة، م�صرًيا 

مع  التعاون  على  الوزارة  حر�س  اإىل 

يف  العاملية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  اأرقى 

ومتكينها  الطبية  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد 

احلديثة  املهنية  الأ�صاليب  اأف�صل  من 

يرفد  مبا  املتطورة،  الذكية  والتقنيات 

وذات  موؤهلة  طبية  بكفاءات  من�صاآتها 

خربة.

اأطباء  ح�صول  مبنا�صبة  ذلك  جاء 

موؤهل  على  املتدربني  املقيمني  الأ�صنان 

الزمالة يف الرعاية الأولية لطب الأ�صنان 

اإدنربة  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  من 

وزارة  بحر�س  نوه  اإذ  املتحدة،  باململكة 

مع  التعاون  يف  ال�صتمرار  على  ال�صحة 

لتعزيز  باإدنربة  للجراحني  امللكية  الكلية 

العاملة مبختلف  ال�صحية  الكوادر  كفاءة 

طب  بينها  ومن  الطبية  التخ�ص�صات 

تقدمي  على  ينعك�س  الذي  الأمر  الأ�صنان، 

للمواطنني  ال�صحية  اخلدمات  اأف�صل 

مبا  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني 

يتما�صى مع اأحدث الأ�صاليب الت�صخي�صية 

مثل  موا�صلة  اأهمية  موؤكًدا  والعلجية، 

مبا  وتطويرها  التدريبية  الربامج  هذه 

التقنيات  واأحدث  العلمي  التقدم  يواكب 

العلجية يف املجال الطبي.

منرية  الدكتورة  قالت  جهتها،  من 

�صوؤون  بت�صريف  القائم  ال�صبيعي  �صبت 

وزارة  اإن  ال�صحة  بوزارة  التدريب 

ال�صحة حري�صة على موا�صلة يف تعزيز 

الأ�صنان  بطب  ا  خ�صو�صً التدريب  برامج 

العاملة  الوطنية  الكوادر  كفاءة  وتنمية 

م�صتواهم  رفع  بهدف  ذلك  املجال،  بهذا 

املراحل  متطلبات  مواكبة  من  ومتكينهم 

اأف�صل  تقدمي  على  ينعك�س  مبا  القادمة 

للمواطنني  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات 

واملقيمني.

ال�صراكة  اإىل  ال�صبيعي  واأ�صارت   

الفاعلة بني وزارة ال�صحة والكلية امللكية 

املتحدة،  اململكة  يف  باإدنربة  للجراحني 

توطيدها  على  الوزارة  حتر�س  والتي 

تخ�ص�صات  يف  تدريبية  برامج  باإ�صافة 

اأف�صل  توفري  على  ينعك�س  مبا  جديدة 

مع  تتما�صى  والتي  ال�صحية،  اخلدمات 

العلجية  الت�صخي�صية  الأ�صاليب  اأحدث 

كل  ل�صالح  املبا�صرة  ال�صتفادة  وحتقيق 

من طبيب الأ�صنان واأفراد املجتمع، وذلك 

يف  ال�صتمرار  على  احلر�س  من  انطلًقا 

مثل هذا الربامج وتطويرها مبا يتما�صى 

خمتلف  ويواكب  العلمي  التقدم  مع 

امل�صتجدات احلديثة يف املجال الطبي.

�صنان  ربيعة  العميد خالد  قام 

ال�صمالية  حمافظ  نائب  الدو�صري 

اجلودة  فريق  اأع�صاء  بتكرمي 

التدقيق  اأعمال  عن  امل�صوؤول 

الداخلي باملحافظة، وذلك مبنا�صبة 

ا�صرتاطات  تنفيذ  يف  النجاح 

املناط  ال�صركة  وموافقة  اجلودة 

على  للح�صول  التدقيق  اأعمال  بها 

�صهادة الآيزو يف جميع الإجراءات 

التي اتخذتها املحافظة.

خالد  العميد  اأعرب  وقد 

�صكره  الدو�صري عن  �صنان  ربيعة 

برئا�صة  الفريق  لأع�صاء  وتقديره 

ح�صن �صالح ال�صاعاتي مدير اإدارة 

اجلهود  على  واملتابعة  املعلومات 

الجناز  هذا  حتقيق  يف  املبذولة 

الذي من خلله ا�صتطاعت املحافظة 

اإحراز املوافقة على متديد وجتديد 

�صهادة الآيزو املمنوحة للمحافظة، 

املعايري  تطبيقها  نظري  وذلك 

متطلعا  اللزمة،  وال�صرتاطات 

خمرجات  على  ذلك  ينعك�س  اأن 

املحافظة كافة خلل الفرتة املقبلة 

اجلودة  م�صتويات  اأعلى  و�صمان 

التنفيذية  واخلطط  للأهداف  وفقا 

للمحافظة ال�صمالية.

د. وليد املانع

وزير الرتبية: التحديث ال�سامل لل�سهادات 

اجلامعية ي�سّهل توظيف املواطنني

»التعليم العايل«: التحديث ال�سامل 

لل�سهادات يعّزز خدمات التعليم

الرتبية  وزير  اأكد 

علي  بن  ماجد  والتعليم 

على  احلر�س  النعيمي 

تطوير  يف  ال�صتمرار 

واخلدمات التعليمية مبا 

التعليم  يجعل خمرجات 

داعمة للم�صرية التنموية 

ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة 

امللك  اجلللة  �صاحب 

حمد بن عي�صى اآل خليفة 

املعظم حفظه  البلد  ملك 

اهلل ورعاه، م�صيًدا بالدعم امل�صتمر من �صاحب ال�صمو امللكي 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  الأمري �صلمان بن حمد 

الوزراء حفظه اهلل للم�صرية التعليمية، واهتمام �صموه بتقدمي 

اأف�صل اخلدمات للمواطنني يف كافة املجالت.

برئا�صة �صاحب  الوزراء  الوزير مبوافقة جمل�س  ونّوه 

ال�صمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل على 

ما جاء يف املذكرة املرفوعة من وزارة الرتبية والتعليم ب�صاأن 

التحديث ال�صامل للتدقيق على ال�صهادات اجلامعية واملوؤهلت 

ي�صهم  �صوف  اجلديد  التحديث  هذا  اأن  مو�صًحا  العلمية، 

موؤ�ص�صات  من  ال�صهادات  على  الت�صديق  عملية  ت�صريع  يف 

التعليم العايل الداخلية واخلارجية، وبالتايل تي�صري عملية 

الهتمام  مع  واخلا�صة،  احلكومية  القطاعات  يف  التوظيف 

بالتدقيق بال�صكل اللزم على املوؤهلت العلمية املتعلقة باملهن 

التخ�ص�صية يف جمالت الطب والهند�صة وغريها.

واأ�صار اإىل اأن التحديث ال�صامل للتدقيق على ال�صهادات 

اجلامعية واملوؤهلت العلمية، ي�صتهدف ال�صهادات ال�صادرة 

من خارج البحرين وتلك ال�صادرة من اجلامعات من داخل 

املتقدمني  وموؤهلت  التخ�ص�صية  املهن  وتراخي�س  اململكة، 

املاج�صتري  وموؤهلت  واخلا�س  العام  القطاع  يف  للوظائف 

والدكتوراه، وفق اإجراءات حمدثة ت�صيف مزيد من الت�صهيل 

لتوظيف املواطنني يف خمتلف القطاعات، مع مراعاة التدقيق 

بال�صكل اللزم بح�صب الإجراءات املتبعة.

الدكتورة  اأ�صادت 

ال�صيخة رنا بنت عي�صى 

خليفة  اآل  دعيج  بن 

ملجل�س  العام  الأمني 

نائب  العايل  التعليم 

اأمناء  جمل�س  رئي�س 

العايل،  التعليم  جمل�س 

الوزراء  جمل�س  بقرار 

ال�صمو  �صاحب  برئا�صة 

امللكي ويل العهد رئي�س 

حفظه  الوزراء  جمل�س 

اهلل، بالتحديث ال�صامل للتدقيق على ال�صهادات اجلامعية 

واملوؤهلت العلمية، والذي ياأتي يف اإطار تعزيز اجلهود 

يف  ي�صهم  مبا  احلكومية  اخلدمة  كفاءة  حت�صني  نحو 

تطوير العمل احلكومي.

 واأّكدت الدكتورة ما يحظى به قطاع التعليم من دعم 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  لدن  من 

واهتمام  ورعاه،  اهلل  املعّظم حفظه  البلد  ملك  اآل خليفة 

رئي�س  العهد  ويّل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من  م�صتمر 

التعليم  بدور  اإمياًنا  وذلك  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

يف  واأهميته  باململكة  التنموية  للعملية  رئي�صي  كمحّرك 

اململكة  ريادة  وتر�صيخ  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  دعم 

ومتّيزها يف هذا القطاع الهام.

 وقالت اإّن التحديث ال�صامل للتدقيق على ال�صهادات 

واإطار  َن�صق  �صمن  ياأتي  العلمية  واملوؤهلت  اجلامعية 

واحلكومية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  مع  ت�صاركي 

املقام  ي�صهم يف  اأن  �صاأنه  من  والذي  باململكة،  واخلا�صة 

الأول اإىل اخت�صار دورة اإجراءات التدقيق على ال�صهادات 

التعليم  موؤ�ص�صات  من  العلمية  واملوؤهلت  اجلامعية 

م�صتوى  رفع  مع  البحرين،  وخارج مملكة  داخل  العايل 

�صمان اللتزام باملعايري املمُثلى املو�صوعة.
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ا على ان�سيابية احلركة داخل املدار�س وخارجها.. »الرتبية«: حر�سً

اللقاءات التعريفية باملدار�س خالل الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية

�صارة جنيب:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�صدرت 

تعليمات ب�صاأن الإجراءات املنظمة للقاء 

والذي  احلكومية  باملدار�س  التعريفي 

 -  4 الفرتة  خالل  تعقد  اأن  املقرر  من 

6 �صبتمرب 2022، بحيث يتم اختيار 

املوعد بح�صب ما تراه اإدارة املدر�صة.

حتديد  يتم  اإنه  الرتبية  وقالت 

وقت اللقاء من قبل املدر�صة �صواء كان 

اأو  امل�صائية  اأو  ال�صباحية  الفرتة  يف 

ان�صيابية  ت�صمن  بحيث  مًعا،  الفرتتني 

ويتم  املدر�صة،  وخارج  داخل  احلركة 

مرافق  باأحد  التعريفي  اللقاء  عقد 

املتاحة  الإمكانات  بح�صب  املدر�صة 

كال�صالة الريا�صية اأو املدرج املدر�صي 

اأو الغرف ال�صفية.

جلان  لت�صكيل  الرتبية  ودعت 

ال�صتقبال واللجنة  وفرق عمل كلجنة 

واأماكن  اأدوار  حتديد  مع  الإعالمية 

اللقاء  فرتة  طوال  الأع�صاء  تواجد 

التعريفي.

التعريفي،  بامللف  يتعلق  وفيما 

املدر�صة  تقوم  لأنه  الرتبية؛  وجهت 

بامللف  الأمور  اأولياء  جميع  بتزويد 

اأبنائهم،  اأ�صماء  بجميع مرفقاته ح�صب 

باأ�صماء  قوائم  املدر�صة  تعد  اأن  على 

الف�صول  على  توزيعهم  وفق  الطلبة 

كم�صتند  القوائم  وت�صتخدم  الدرا�صية، 

لعملية الت�صليم وال�صتالم.

من  كادر  توفري  �صيتم  اأنه  واأكدت 

املدر�صية،  وال�صالمة  الأمن  ق�صم  قبل 

قبل  من  اللقاء  برنامج  حتديد  ويتم 

التعريفية  واملواد  املدر�صة  مدير 

الالزمة.

توفري  �صيتم  اأنه  اإىل  ولفتت 

تخ�ص�س  اأن  على  للمدار�س،  ال�صيافة 

ال�صيافة  لتقدمي  اأماكن  املدر�صة 

تتنا�صب مع طبيعة املكان الذي �صيقام 

فيه اللقاء.

و�صّددت الرتبية على اأهمية تزويد 

عن  مف�صل  بتقرير  التعليمية  الإدارة 

والإح�صاءات  التعريفي  اللقاءات 

املتعلقة بذلك يومي.

خالل الجتماع الأول للجنة الطبيب العربي برئا�سة د. نواف احلمر

ا�ستعرا�س معايري الرت�سيحـات جلائزة الطبيب العـربي 

في�صل  نواف  الدكتور  تراأ�س 

للجنة  الأول  الجتماع  احلمر 

 ،2023 لعام  العربي  الطبيب 

تقنية  عرب  افرتا�صًيا  ُعقد  والذي 

الت�صال املرئي.

خالل  احلمر  الدكتور  واأكد 

تهدف  اجلائزة  هذه  اأن  الجتماع 

دور  على  ال�صوء  اإلقاء  اإىل 

منظومة  �صمن  القيادي  الأطباء 

للت�صدي  امل�صرتك  العربي  العمل 

بال�صحة  املتعلقة  للتحديات 

العربية،  الدول  يف  وبالتنمية 

تطوير  على  لالأطباء  وت�صجيًعا 

طبية  خدمة  اأف�صل  وتقدمي  اأدائهم 

واملبادرات  الأعمال  يف  وامل�صاركة 

التطوعية واخلريية على م�صتوى 

جهود  مثمًنا  العربي،  الطبيب 

التي  والإجنازات  ال�صابقة  اللجنة 

حتققت.

باأهمية  احلمر  الدكتور  ونّوه 

من  امل�صاركة  على  الإقبال 

الطبية  والكوادر  الأطباء  قبل 

والتي  اجلائزة  لهذه  البحرينية 

تعمل على دعم الكفاءات الوطنية 

ومنحها الفر�صة اأمام التقدم لنيل 

مثل هذه اجلوائز املرموقة، والتي 

جت�ّصد مدى اهتمام حكومة مملكة 

لتحقيق  الأطباء  بدعم  البحرين 

املزيد من الإجنازات امل�صرفة على 

ا،  اأي�صً امل�صتوى الإقليمي والعاملي 

الدكتورة  واهتمام  دعم  مثمًنا 

ح�صن  جواد  ال�صيد  بنت  جليلة 

الأطباء  بكل  ال�صحة  وزيرة 

والكوادر الطبية البحرينية.

ومّتت الإ�صارة خالل الجتماع 

للجائزة  الأ�صا�صية  املعايري  اإىل 

العلمي  املر�صح  تاأثري  واملت�صمنة 

يعمل  التي  الطبية  املوؤ�ص�صة  يف 

بها، بالإ�صافة اإىل اإجنازات املر�صح 

والتطوعية  ال�صحية  املجالت  يف 

وتاأثريها على املجتمع، و�صرورة 

والعاملية  الوطنية  اجلوائز  اإبراز 

�صرورة  مع  ال�صحي،  املجال  يف 

العلمية  الأبحاث واملوؤلفات  اإرفاق 

يف املجالت ال�صحية لكل مر�صح، 

تنفيذ  يف  املر�صح  دور  واأهمية 

حميطه  يف  ال�صحية  املبادرات 

اإىل  اإ�صافة  والعاملي،  العربي 

تقدمي البتكارات والخرتاعات يف 

املجالت ال�صحية ان وجدت.

اأكد  الجتماع،  ختام  ويف 

اأهمية  على  احلمر  نواف  الدكتور 

يف  البحرينيني  الأطباء  م�صاركة 

التوفيق  كل  لهم  متمنًيا  اجلائزة، 

وال�صداد يف موا�صلة خدمة وطنهم 

واأبنائه.

حمافظ العا�سمة ي�سيد 

بالعالقات الثنائية الطيبة مع ماليزيا

ا�صتقبل ال�صيخ را�صد بن عبدالرحمن اآل 

ال�صفري  العا�صمة،  خليفة حمافظ حمافظة 

ماليزيا  �صفري مملكة  زاهريان  بن  �صازريل 

بحث  اإذ  البحرين،  مملكة  لدى  ال�صديقة 

الطرفان عدًدا من املوا�صيع والق�صايا ذات 

الهتمام امل�صرتك.

بال�صفري  املحافظ  رّحب  اللقاء،  وخالل 

املاليزي، م�صيًدا بالعالقات الثنائية الطيبة 

بني البلدين ال�صديقني وما ت�صهده من تقدم 

على  مثنًيا  املجالت،  خمتلف  يف  وازدهار 

اجلهود املبذولة لل�صفري ودوره يف تعزيز 

وتوطيد التعاون امل�صرتك.

بن  �صازريل  ال�صفري  اأعرب  جانبه،  من 

زاهريان عن اعتزاز بالده بعالقات ال�صداقة 

وحر�صها  البحرين،  مبملكة  تربطها  التي 

يحقق  مبا  البناء  التعاون  تعزيز  على 

ال�صقيقني،  وال�صعبني  البلدين  م�صلحة 

ململكة  والزدهار  التطور  دوام  متمنًيا 

البحرين.

يعقوب  يو�صف  اللقاء  ح�صر 

واملتابعة  املعلومات  اإدارة  مدير  لوري 

باملحافظة.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

�سنة والإبعاد لثمل وقع بيد 

ال�سرطة لقيادته ال�سيارة برخ�سة اآخر

دفع اآ�صيوي ثمل ثمن �صكره وقيادته �صيارته 

بطريق الجتاه املعاك�س ل�صبطه من قبل ال�صرطة 

بدون رخ�صة القيادة املقدمة للمرور اإذ اإنها تعود 

ل�صخ�س اآخر.

الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكمت  وقد 

�صنة  ملدة  اآ�صيوي  بحب�س  الثالثاء  اأم�س  يوم 

واإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. 

يبلغ  الذي  الآ�صيوي  املتهم  املحكمة  واأدانت 

 2022 يونيو  �صهر  يف  اأنه  �صنة   35 العمر  من 

الغري  با�صم  ال�صحيح  الر�صمي  املحرر  ا�صتعمل 

حق  بغري  به  وانتفع  عليه  املجني  رخ�صة  وهو 

الإدارة  يف  ال�صرطة  اأفراد  اإىل  بتقدميها  قام  باأن 

لإمتام  وذلك  بتقدميها  قام  كما  للمرور،  العامة 

اإجراءات العمل.

العامة  النيابة  بتحقيقات  اأفاد  �صابط  وكان 

الإدارة  اإىل  املتهم  جلب  مت  الواقعة  بيوم  باأنه 

حتت  املركبة  يقود  كان  كونه  للمرور  العامة 

تاأثري ال�صكر، وعند ا�صتالم املتهم مطابقة مالحمة 

التي  الهوية  بطاقة  القيادة ون�صخة من  برخ�صة 

كانت بحوزته تبني باأن مالحمه ل تطابق ال�صورة 

املوجودة يف البطاقات الثبوتية والتي هي با�صم 

باأنه  تبني  حمفظته  تفتي�س  وعند  اآخر،  �صخ�س 

يحوز بطاقة �صخ�صية اأخرى وبذلك اكت�صف باأن 

املتهم ا�صتعمل رخ�صة قيادة ل تعود اإليه.

فيما اأفاد رجل اأمن اآخر �صهد باأنه وعندما كان 

على الواجب يف الطريق العام �صاهد املتهم ي�صري 

بالجتاه املعاك�س وهو يف حالة �صكر وعندها قام 

با�صتيقافه.

كما �صهد �صاحب الرخ�صة احلقيقية باأن ورد 

ات�صال اإىل ال�صركة التي يعمل بها من قبل املرور 

وعندما  �صكر،  بحالة  وهو  املتهم  �صبط  مت  باأن 

يف  حمفظته  فقد  باأنه  اأخربهم  للمرور  توّجه 

املنامة ول يعلم مبكانها.

بعدما ت�سّبب ثالثيني يف ال�سطدام بقائد دراجة نارية ووفاته 

املحكمة ُتلزم متهًما و�سركة تاأمني بتعوي�س الورثة 30 األف دينار 

املحكمة ُتدين طبيًبا ب�سجنه 3 �سنوات زّور �سهادة فح�س كورونا

العقد  يف  بحريني  �صيارة  قائد  ت�صبب 

دراجة  قائد  وفاة  يف  عمره  من  الثالث 

نارية، وذلك عند جتاوزه الإ�صارة املرورية 

احلمراء على �صارع ال�صيخ �صلمان، واألزمته 

بالت�صامن  التاأمني  و�صركة  املدنية  املحكمة 

األف   30 مببلغ  املتوفى  اأ�صرة  تعوي�س  يف 

دينار.

ذكره  فيما  الدعوى  وقائع  وتتح�صل 

اأ�صرة  وكيل  عبداللطيف  زهري  املحامي 

يقود  كان  موكليه  مورث  اأن  يف  ال�صحية، 

ال�صيخ �صلمان،  النارية على �صارع  دراجته 

اإل  اخل�صراء،  ال�صوئية  الإ�صارة  وجتاوز 

اجتياز  قائد �صيارة جاء مندفًعا حماولً  اأن 

اأن  اإل  منه  كان  فما  اإغالقها،  بعد  الإ�صارة 

و�صقط  النارية،  الدراجة  بقائد  ا�صطدم 

يف  بليغة  باإ�صابات  م�صاًبا  عليه  املجني 

الراأ�س ت�صببت بوفاته.

ووالدته  »والده  املورثني  عن  وبوكالته 

زهري  املحامي  تقدم  وابنه«  وزوجته 

املدنية  املحكمة  اأمام  بدعوى  عبداللطيف 

التاأمني  و�صركة  املتهم  باإلزام  فيها  يطالب 

للمدعية  يوؤديا  باأن  والت�صامن  بالت�صامن 

مبلغ 50 األف دينار كتعوي�س عن الأ�صرار 

املادية والأدبية التي حلقت بهما واأ�صابتهم 

بالفائدة  اإلزامهما  مع  مورثهم،  فقدان  جراء 

احلادث  تاريخ  من   %10 بواقع  القانونية 

وحتى ال�صداد واإلزامهما بامل�صاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.

وقال اإن املحكمة اجلنائية ق�صت باإدانة 

النفاذ  مع  اأ�صهر   3 بحب�صه  عليه  املدعى 

واأيدت  فا�صتاأنف  دينار،  األف  وتغرميه 

عليه  يطعن  ومل  احلكم  ال�صتئناف  حمكمة 

من   158 املادة  ن�س  اإىل  واأ�صار  بالتمييز، 

»كل  اأن  على  تن�س  والتي  املدين  القانون 

اأحدثه  من  يلزم  للغري  �صرًرا  �صبب  خطاأ 

من   162 املادة  ن�س  وكذلك  بتعوي�صه«، 

عن  التعوي�س  يتناول  باأن  القانون  نف�س 

العمل غري امل�صروع ال�صرر ولو كان اأدبًيا.

اأم�س  يوم  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�صدرت 

املحكمة  واأمرت  �صنوات   3 ملدة  طبيب  ب�صجن  الثالثاء 

مب�صادرة املحررين املزورين بق�صية    تزوير   �صهادة   فح�س  

 فريو�س   كورونا   لزوجته   واآخر  . 

واأدانت املحكمة الطبيب الذي يبلغ من العمر 31 �صنة 

باأنه  يف   غ�صون   �صهر   نوفمرب   من   العام   املا�صي   بدائرة   اأمن  

 مطار   البحرين   ا�صرتك   بطريق   امل�صاعدة   مع   موظف   ح�صن  

 النية   يف   ارتكاب   تزوير   نتائج   الفح�س   اخلا�س   بكورونا  

 املن�صوب   �صدورها   لوزارة   ال�صحة   بالطرق   املبينة   قانوًنا  

 وا�صطناعها   على   غرار   احلقيقة   بنية   ا�صتعمالها   كمحررات  

 �صحيحة،   ومتت   اجلرمية   بناءً   على   ذلك   التفاق . 

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها باأن تفا�صيل الواقع 

هو  العمل  اأمانة  بخيانة  »الطبيب«  املتهم  باأن  تتح�صل 

املهن  واأرقى  اأ�صرف  من  ُتعد  التي  الطب  مهنة  الذي ميتهن 

الإن�صانية التي يتوجب على الطبيب اأن يت�صف بها بال�صدق 

جائحة  ظل  يف  �صيما  ول  به  يقوم  ما  جميع  يف  والأمانة 

العامل  باململكة ودول  تع�صف  كانت  التي  كورونا  فريو�س 

ال�صخ�صية على م�صالح  قدم م�صلحته  املتهم  اأن  اإل  اأجمع، 

البالد والعباد وهو املوؤمتن عليها يف مواجهة تلك اجلائحة 

ويتقدم ال�صفوف الأمامية فيها. 

زوجته  من  ات�صالً  تلقى  املتهم  اأن  املحكمة  وتابعت 

دورة،  حل�صور  البلدان  باأحد  تواجدهم  اأثناء  يف  وزميلها 

اإذ اأخربته زوجته باأنها تعاين وزميلها من التعب واملر�س 

باأنه  فاأخربها  كورونا  بفريو�س  امل�صببة  الأعرا�س  بذات 

�صي�صتقبلها يف املطار وهو �صيتكفل بالإجراءات. 

من�صق  يعمل  الذي  بزميله  بالت�صال  املتهم  قام  وعليه 

اإذ طلب  كورونا،  بفريو�س  اخلا�س  الفح�س  بق�صم  مواعيد 

لزوجته  خ�ص�صهم  �صتيكرات(،   4( مل�صقات  جتهيز  منه 

�صادف  وزميلها  زوجته  و�صول  وعند  واآخرين،  وزميلها 

يوم اإجازته اإل اأنه توجه للمطار وارتدى زي العمل الر�صمي 

وا�صتخدم ت�صريح الدخول للمطار بغري حق متوجًها لزميله 

واأخذ منه املل�صقات اخلا�صة بزوجته وزميلها وكان مدوًنا 

عليها بياناتهما. 

ووا�صلت املحكمة باأن املتهم توجه ملركز الفح�س الطبي 

م�صتغالً يف ذلك �صفته وعمله هناك وقام بل�صق املل�صقات 

على القارورة اخلا�صة بالفح�س لكل ا�صم وو�صع يف داخل 

و�صعها  ثم  م�صتخدم  غري  وهمي  فح�س  اأنبوب  منهما  كل 

على طاولة الفحو�صات ومنطقة الف�صل حتى يتم اإر�صالهم 

اإىل املخترب لفح�صهما. 

فور  وزميلها  زوجته  وا�صتقبل  املتهم  توّجه  ثم  ومن 

اأخذ احلقائب والتوجه ملغادرة  اإىل املطار، وعند  و�صولهما 

املطار ا�صتوقفهم ال�صرطي املتواجد و�صاأل املتهم عما اإذا قام 

املتهم  فاأخربه  كورونا  بفح�س  اخلا�صة  فحو�صات  باإجراء 

باأنه هو من قام بفح�صهما، وعليه متكن الطبيب من اإدخال 

زوجته وزميلها من دون الفح�س الطبي الفعلي.

املحامي زهري عبداللطيف
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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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ا على ان�سيابية احلركة داخل املدار�س وخارجها.. »الرتبية«: حر�سً

اللقاءات التعريفية باملدار�س خالل الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية

�صارة جنيب:

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ�صدرت 

تعليمات ب�صاأن الإجراءات املنظمة للقاء 

والذي  احلكومية  باملدار�س  التعريفي 

 -  4 الفرتة  خالل  تعقد  اأن  املقرر  من 

6 �صبتمرب 2022، بحيث يتم اختيار 

املوعد بح�صب ما تراه اإدارة املدر�صة.

حتديد  يتم  اإنه  الرتبية  وقالت 

وقت اللقاء من قبل املدر�صة �صواء كان 

اأو  امل�صائية  اأو  ال�صباحية  الفرتة  يف 

ان�صيابية  ت�صمن  بحيث  مًعا،  الفرتتني 

ويتم  املدر�صة،  وخارج  داخل  احلركة 

مرافق  باأحد  التعريفي  اللقاء  عقد 

املتاحة  الإمكانات  بح�صب  املدر�صة 

كال�صالة الريا�صية اأو املدرج املدر�صي 

اأو الغرف ال�صفية.

جلان  لت�صكيل  الرتبية  ودعت 

ال�صتقبال واللجنة  وفرق عمل كلجنة 

واأماكن  اأدوار  حتديد  مع  الإعالمية 

اللقاء  فرتة  طوال  الأع�صاء  تواجد 

التعريفي.

التعريفي،  بامللف  يتعلق  وفيما 

املدر�صة  تقوم  لأنه  الرتبية؛  وجهت 

بامللف  الأمور  اأولياء  جميع  بتزويد 

اأبنائهم،  اأ�صماء  بجميع مرفقاته ح�صب 

باأ�صماء  قوائم  املدر�صة  تعد  اأن  على 

الف�صول  على  توزيعهم  وفق  الطلبة 

كم�صتند  القوائم  وت�صتخدم  الدرا�صية، 

لعملية الت�صليم وال�صتالم.

من  كادر  توفري  �صيتم  اأنه  واأكدت 

املدر�صية،  وال�صالمة  الأمن  ق�صم  قبل 

قبل  من  اللقاء  برنامج  حتديد  ويتم 

التعريفية  واملواد  املدر�صة  مدير 

الالزمة.

توفري  �صيتم  اأنه  اإىل  ولفتت 

تخ�ص�س  اأن  على  للمدار�س،  ال�صيافة 

ال�صيافة  لتقدمي  اأماكن  املدر�صة 

تتنا�صب مع طبيعة املكان الذي �صيقام 

فيه اللقاء.

و�صّددت الرتبية على اأهمية تزويد 

عن  مف�صل  بتقرير  التعليمية  الإدارة 

والإح�صاءات  التعريفي  اللقاءات 

املتعلقة بذلك يومي.

خالل الجتماع الأول للجنة الطبيب العربي برئا�سة د. نواف احلمر

ا�ستعرا�س معايري الرت�سيحـات جلائزة الطبيب العـربي 

في�صل  نواف  الدكتور  تراأ�س 

للجنة  الأول  الجتماع  احلمر 

 ،2023 لعام  العربي  الطبيب 

تقنية  عرب  افرتا�صًيا  ُعقد  والذي 

الت�صال املرئي.

خالل  احلمر  الدكتور  واأكد 

تهدف  اجلائزة  هذه  اأن  الجتماع 

دور  على  ال�صوء  اإلقاء  اإىل 

منظومة  �صمن  القيادي  الأطباء 

للت�صدي  امل�صرتك  العربي  العمل 

بال�صحة  املتعلقة  للتحديات 

العربية،  الدول  يف  وبالتنمية 

تطوير  على  لالأطباء  وت�صجيًعا 

طبية  خدمة  اأف�صل  وتقدمي  اأدائهم 

واملبادرات  الأعمال  يف  وامل�صاركة 

التطوعية واخلريية على م�صتوى 

جهود  مثمًنا  العربي،  الطبيب 

التي  والإجنازات  ال�صابقة  اللجنة 

حتققت.

باأهمية  احلمر  الدكتور  ونّوه 

من  امل�صاركة  على  الإقبال 

الطبية  والكوادر  الأطباء  قبل 

والتي  اجلائزة  لهذه  البحرينية 

تعمل على دعم الكفاءات الوطنية 

ومنحها الفر�صة اأمام التقدم لنيل 

مثل هذه اجلوائز املرموقة، والتي 

جت�ّصد مدى اهتمام حكومة مملكة 

لتحقيق  الأطباء  بدعم  البحرين 

املزيد من الإجنازات امل�صرفة على 

ا،  اأي�صً امل�صتوى الإقليمي والعاملي 

الدكتورة  واهتمام  دعم  مثمًنا 

ح�صن  جواد  ال�صيد  بنت  جليلة 

الأطباء  بكل  ال�صحة  وزيرة 

والكوادر الطبية البحرينية.

ومّتت الإ�صارة خالل الجتماع 

للجائزة  الأ�صا�صية  املعايري  اإىل 

العلمي  املر�صح  تاأثري  واملت�صمنة 

يعمل  التي  الطبية  املوؤ�ص�صة  يف 

بها، بالإ�صافة اإىل اإجنازات املر�صح 

والتطوعية  ال�صحية  املجالت  يف 

وتاأثريها على املجتمع، و�صرورة 

والعاملية  الوطنية  اجلوائز  اإبراز 

�صرورة  مع  ال�صحي،  املجال  يف 

العلمية  الأبحاث واملوؤلفات  اإرفاق 

يف املجالت ال�صحية لكل مر�صح، 

تنفيذ  يف  املر�صح  دور  واأهمية 

حميطه  يف  ال�صحية  املبادرات 

اإىل  اإ�صافة  والعاملي،  العربي 

تقدمي البتكارات والخرتاعات يف 

املجالت ال�صحية ان وجدت.

اأكد  الجتماع،  ختام  ويف 

اأهمية  على  احلمر  نواف  الدكتور 

يف  البحرينيني  الأطباء  م�صاركة 

التوفيق  كل  لهم  متمنًيا  اجلائزة، 

وال�صداد يف موا�صلة خدمة وطنهم 

واأبنائه.

حمافظ العا�سمة ي�سيد 

بالعالقات الثنائية الطيبة مع ماليزيا

ا�صتقبل ال�صيخ را�صد بن عبدالرحمن اآل 

ال�صفري  العا�صمة،  خليفة حمافظ حمافظة 

ماليزيا  �صفري مملكة  زاهريان  بن  �صازريل 

بحث  اإذ  البحرين،  مملكة  لدى  ال�صديقة 

الطرفان عدًدا من املوا�صيع والق�صايا ذات 

الهتمام امل�صرتك.

بال�صفري  املحافظ  رّحب  اللقاء،  وخالل 

املاليزي، م�صيًدا بالعالقات الثنائية الطيبة 

بني البلدين ال�صديقني وما ت�صهده من تقدم 

على  مثنًيا  املجالت،  خمتلف  يف  وازدهار 

اجلهود املبذولة لل�صفري ودوره يف تعزيز 

وتوطيد التعاون امل�صرتك.

بن  �صازريل  ال�صفري  اأعرب  جانبه،  من 

زاهريان عن اعتزاز بالده بعالقات ال�صداقة 

وحر�صها  البحرين،  مبملكة  تربطها  التي 

يحقق  مبا  البناء  التعاون  تعزيز  على 

ال�صقيقني،  وال�صعبني  البلدين  م�صلحة 

ململكة  والزدهار  التطور  دوام  متمنًيا 

البحرين.

يعقوب  يو�صف  اللقاء  ح�صر 

واملتابعة  املعلومات  اإدارة  مدير  لوري 

باملحافظة.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

�سنة والإبعاد لثمل وقع بيد 

ال�سرطة لقيادته ال�سيارة برخ�سة اآخر

دفع اآ�صيوي ثمل ثمن �صكره وقيادته �صيارته 

بطريق الجتاه املعاك�س ل�صبطه من قبل ال�صرطة 

بدون رخ�صة القيادة املقدمة للمرور اإذ اإنها تعود 

ل�صخ�س اآخر.

الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكمت  وقد 

�صنة  ملدة  اآ�صيوي  بحب�س  الثالثاء  اأم�س  يوم 

واإبعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة. 

يبلغ  الذي  الآ�صيوي  املتهم  املحكمة  واأدانت 

 2022 يونيو  �صهر  يف  اأنه  �صنة   35 العمر  من 

الغري  با�صم  ال�صحيح  الر�صمي  املحرر  ا�صتعمل 

حق  بغري  به  وانتفع  عليه  املجني  رخ�صة  وهو 

الإدارة  يف  ال�صرطة  اأفراد  اإىل  بتقدميها  قام  باأن 

لإمتام  وذلك  بتقدميها  قام  كما  للمرور،  العامة 

اإجراءات العمل.

العامة  النيابة  بتحقيقات  اأفاد  �صابط  وكان 

الإدارة  اإىل  املتهم  جلب  مت  الواقعة  بيوم  باأنه 

حتت  املركبة  يقود  كان  كونه  للمرور  العامة 

تاأثري ال�صكر، وعند ا�صتالم املتهم مطابقة مالحمة 

التي  الهوية  بطاقة  القيادة ون�صخة من  برخ�صة 

كانت بحوزته تبني باأن مالحمه ل تطابق ال�صورة 

املوجودة يف البطاقات الثبوتية والتي هي با�صم 

باأنه  تبني  حمفظته  تفتي�س  وعند  اآخر،  �صخ�س 

يحوز بطاقة �صخ�صية اأخرى وبذلك اكت�صف باأن 

املتهم ا�صتعمل رخ�صة قيادة ل تعود اإليه.

فيما اأفاد رجل اأمن اآخر �صهد باأنه وعندما كان 

على الواجب يف الطريق العام �صاهد املتهم ي�صري 

بالجتاه املعاك�س وهو يف حالة �صكر وعندها قام 

با�صتيقافه.

كما �صهد �صاحب الرخ�صة احلقيقية باأن ورد 

ات�صال اإىل ال�صركة التي يعمل بها من قبل املرور 

وعندما  �صكر،  بحالة  وهو  املتهم  �صبط  مت  باأن 

يف  حمفظته  فقد  باأنه  اأخربهم  للمرور  توّجه 

املنامة ول يعلم مبكانها.

بعدما ت�سّبب ثالثيني يف ال�سطدام بقائد دراجة نارية ووفاته 

املحكمة ُتلزم متهًما و�سركة تاأمني بتعوي�س الورثة 30 األف دينار 

املحكمة ُتدين طبيًبا ب�سجنه 3 �سنوات زّور �سهادة فح�س كورونا

العقد  يف  بحريني  �صيارة  قائد  ت�صبب 

دراجة  قائد  وفاة  يف  عمره  من  الثالث 

نارية، وذلك عند جتاوزه الإ�صارة املرورية 

احلمراء على �صارع ال�صيخ �صلمان، واألزمته 

بالت�صامن  التاأمني  و�صركة  املدنية  املحكمة 

األف   30 مببلغ  املتوفى  اأ�صرة  تعوي�س  يف 

دينار.

ذكره  فيما  الدعوى  وقائع  وتتح�صل 

اأ�صرة  وكيل  عبداللطيف  زهري  املحامي 

يقود  كان  موكليه  مورث  اأن  يف  ال�صحية، 

ال�صيخ �صلمان،  النارية على �صارع  دراجته 

اإل  اخل�صراء،  ال�صوئية  الإ�صارة  وجتاوز 

اجتياز  قائد �صيارة جاء مندفًعا حماولً  اأن 

اأن  اإل  منه  كان  فما  اإغالقها،  بعد  الإ�صارة 

و�صقط  النارية،  الدراجة  بقائد  ا�صطدم 

يف  بليغة  باإ�صابات  م�صاًبا  عليه  املجني 

الراأ�س ت�صببت بوفاته.

ووالدته  »والده  املورثني  عن  وبوكالته 

زهري  املحامي  تقدم  وابنه«  وزوجته 

املدنية  املحكمة  اأمام  بدعوى  عبداللطيف 

التاأمني  و�صركة  املتهم  باإلزام  فيها  يطالب 

للمدعية  يوؤديا  باأن  والت�صامن  بالت�صامن 

مبلغ 50 األف دينار كتعوي�س عن الأ�صرار 

املادية والأدبية التي حلقت بهما واأ�صابتهم 

بالفائدة  اإلزامهما  مع  مورثهم،  فقدان  جراء 

احلادث  تاريخ  من   %10 بواقع  القانونية 

وحتى ال�صداد واإلزامهما بامل�صاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.

وقال اإن املحكمة اجلنائية ق�صت باإدانة 

النفاذ  مع  اأ�صهر   3 بحب�صه  عليه  املدعى 

واأيدت  فا�صتاأنف  دينار،  األف  وتغرميه 

عليه  يطعن  ومل  احلكم  ال�صتئناف  حمكمة 

من   158 املادة  ن�س  اإىل  واأ�صار  بالتمييز، 

»كل  اأن  على  تن�س  والتي  املدين  القانون 

اأحدثه  من  يلزم  للغري  �صرًرا  �صبب  خطاأ 

من   162 املادة  ن�س  وكذلك  بتعوي�صه«، 

عن  التعوي�س  يتناول  باأن  القانون  نف�س 

العمل غري امل�صروع ال�صرر ولو كان اأدبًيا.

اأم�س  يوم  الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�صدرت 

املحكمة  واأمرت  �صنوات   3 ملدة  طبيب  ب�صجن  الثالثاء 

مب�صادرة املحررين املزورين بق�صية    تزوير   �صهادة   فح�س  

 فريو�س   كورونا   لزوجته   واآخر  . 

واأدانت املحكمة الطبيب الذي يبلغ من العمر 31 �صنة 

باأنه  يف   غ�صون   �صهر   نوفمرب   من   العام   املا�صي   بدائرة   اأمن  

 مطار   البحرين   ا�صرتك   بطريق   امل�صاعدة   مع   موظف   ح�صن  

 النية   يف   ارتكاب   تزوير   نتائج   الفح�س   اخلا�س   بكورونا  

 املن�صوب   �صدورها   لوزارة   ال�صحة   بالطرق   املبينة   قانوًنا  

 وا�صطناعها   على   غرار   احلقيقة   بنية   ا�صتعمالها   كمحررات  

 �صحيحة،   ومتت   اجلرمية   بناءً   على   ذلك   التفاق . 

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها باأن تفا�صيل الواقع 

هو  العمل  اأمانة  بخيانة  »الطبيب«  املتهم  باأن  تتح�صل 

املهن  واأرقى  اأ�صرف  من  ُتعد  التي  الطب  مهنة  الذي ميتهن 

الإن�صانية التي يتوجب على الطبيب اأن يت�صف بها بال�صدق 

جائحة  ظل  يف  �صيما  ول  به  يقوم  ما  جميع  يف  والأمانة 

العامل  باململكة ودول  تع�صف  كانت  التي  كورونا  فريو�س 

ال�صخ�صية على م�صالح  قدم م�صلحته  املتهم  اأن  اإل  اأجمع، 

البالد والعباد وهو املوؤمتن عليها يف مواجهة تلك اجلائحة 

ويتقدم ال�صفوف الأمامية فيها. 

زوجته  من  ات�صالً  تلقى  املتهم  اأن  املحكمة  وتابعت 

دورة،  حل�صور  البلدان  باأحد  تواجدهم  اأثناء  يف  وزميلها 

اإذ اأخربته زوجته باأنها تعاين وزميلها من التعب واملر�س 

باأنه  فاأخربها  كورونا  بفريو�س  امل�صببة  الأعرا�س  بذات 

�صي�صتقبلها يف املطار وهو �صيتكفل بالإجراءات. 

من�صق  يعمل  الذي  بزميله  بالت�صال  املتهم  قام  وعليه 

اإذ طلب  كورونا،  بفريو�س  اخلا�س  الفح�س  بق�صم  مواعيد 

لزوجته  خ�ص�صهم  �صتيكرات(،   4( مل�صقات  جتهيز  منه 

�صادف  وزميلها  زوجته  و�صول  وعند  واآخرين،  وزميلها 

يوم اإجازته اإل اأنه توجه للمطار وارتدى زي العمل الر�صمي 

وا�صتخدم ت�صريح الدخول للمطار بغري حق متوجًها لزميله 

واأخذ منه املل�صقات اخلا�صة بزوجته وزميلها وكان مدوًنا 

عليها بياناتهما. 

ووا�صلت املحكمة باأن املتهم توجه ملركز الفح�س الطبي 

م�صتغالً يف ذلك �صفته وعمله هناك وقام بل�صق املل�صقات 

على القارورة اخلا�صة بالفح�س لكل ا�صم وو�صع يف داخل 

و�صعها  ثم  م�صتخدم  غري  وهمي  فح�س  اأنبوب  منهما  كل 

على طاولة الفحو�صات ومنطقة الف�صل حتى يتم اإر�صالهم 

اإىل املخترب لفح�صهما. 

فور  وزميلها  زوجته  وا�صتقبل  املتهم  توّجه  ثم  ومن 

اأخذ احلقائب والتوجه ملغادرة  اإىل املطار، وعند  و�صولهما 

املطار ا�صتوقفهم ال�صرطي املتواجد و�صاأل املتهم عما اإذا قام 

املتهم  فاأخربه  كورونا  بفح�س  اخلا�صة  فحو�صات  باإجراء 

باأنه هو من قام بفح�صهما، وعليه متكن الطبيب من اإدخال 

زوجته وزميلها من دون الفح�س الطبي الفعلي.

املحامي زهري عبداللطيف
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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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 تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق على الشهادات.. جمعة:

إلغاء إلزامية معادلة الشهادات الصادرة من الخارج

محمد رشاد »تصوير سهيل وزير«  «

كش��ف المدير العام لش��ؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعلي��م رئيس اللجن��ة الوطنية لتقوي��م المؤهالت 
العلمي��ة الدكت��ور محم��د مب��ارك جمعة ع��ن آليات 
التحديث الش��امل للتدقيق على الش��هادات الجامعية 
والمؤه��الت العلمية الذي أقره مجلس الوزراء للتحقق 
م��ن صحة المؤه��الت العلمية الصادرة م��ن داخل أو 
خارج المملكة، مش��يرًا إلى أن هذه اإلجراءات تأتي في 
إطار حرص الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء على تطوي��ر الخدم��ات الحكومية بما 
يضم��ن تس��هيلها وجودتها وتبس��يط إجراءاتها في 

خدمة المواطنين والمقيمين. 
وأوضح خالل المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس 
لإلعالن ع��ن تفاصيل الق��رار بحضور رئيس��ة مجلس 
تنظي��م مزاول��ة المهن الهندس��ية المهندس��ة مريم 
أحم��د جمع��ان، مدي��ر إدارة التوظيف بجه��از الخدمة 
المدنية علي الحمادي، وم��ن الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية الدكتورة زبيدة الش��يخ أن 
الهدف من عملي��ة التحديث والتطوي��ر للتدقيق على 
الش��هادات الجامعية والمؤهالت العلمية هو تيس��ير 
إج��راءات التوظيف ف��ي القطاعي��ن الحكومي والخاص 
باإلضاف��ة إلى تقليل الفترة الزمنية وتبس��يط عملية 

التقديم للوظائف الحكومية والخاصة. 
ون��وه جمعة إل��ى أن هذه اإلج��راءات تضمن التدقيق 
ال��الزم عل��ى المؤه��الت المهني��ة ومنها الهندس��ية 
والطبي��ة وغيره��ا م��ن المؤهالت من خالل الش��راكة 
م��ع الجهات المختص��ة، مبينًا أن المؤه��الت العلمية 
الص��ادرة من خارج البحرين فس��يتم االكتفاء بالتحقق 
من صح��ة المؤهل من قبل ش��ركات مختصة س��يتم 
التعاقد معها بمعرف��ة الجهات الحكومية ولن تكون 
هناك حاجة لمعادلة المؤهل من قبل اللجنة الوطنية 
لتقوي��م المؤه��الت العلمية وذلك في إط��ار مواصلة 
الجه��ود الرامية لتس��هيل اإلج��راءات وتقديم أفضل 
الخدم��ات للمواطني��ن والمقيمين الس��يما في قطاع 
التعليم، ومواصلة العمل عل��ى رفع أدائها وكفاءتها، 

بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
داخ��ل  م��ن  الص��ادرة  بالمؤه��الت  يتعل��ق  وفيم��ا 
البحري��ن والت��ي كانت في الس��ابق تص��دق بمعرفة 
األمان��ة العامة لمجل��س التعليم العال��ي أكد جمعة 
أن الجامع��ات المحلي��ة هي التي س��يكون منوط بها 
عملي��ة التصديق وهي مفوضة ف��ي ذلك دون الرجوع 
إل��ى األمانة العام��ة لمجلس التعلي��م العالي بغرض 
تس��ريع عملية التصديق على المؤهالت، الفتًا إلى أنه 
سيتم ربط األنظمة بين الجامعات المحلية مع األمانة 
العام��ة لمجل��س التعليم حتى يتمك��ن المجلس من 
عملية التدقيق على الش��هادات فيما بعد على بيانات 

المؤهالت العلمية.
وح��ول مؤه��الت الماجس��تير والدكت��وراه، بي��ن بأن 
التحدي��ث الش��امل يتي��ح إمكانية التحق��ق من صحة 
الش��هادات م��ن قب��ل صاح��ب العم��ل أو مؤسس��ات 
القط��اع الخاص ع��ن طري��ق الش��ركات المتخصصة 
الت��ي توص��ي به��ا وزارة التربي��ة والتعليم، وس��يتم 
االس��تمرار في منح إفادة إيداع الرس��ائل واألطروحات 
العلمية ف��ي المكتبات الوطنية العامة التابعة لوزارة 
التربية والتعليم وفقًا للش��روط المحددة، مشيرًا إلى 
أنه م��ن أجل تس��ريع إج��راءات التوظيف ف��ي القطاع 

الخاص، يمكن للمؤسسات التحقق اختياريًا من صحة 
المؤهالت العلمية.

وأض��اف المدي��ر الع��ام لش��ؤون الم��دارس أن ه��ذه 
اإلج��راءات ج��اءت نتيجة تكات��ف جميع الجه��ات التي 
س��اهمت ف��ي صياغة أس��س ه��ذا التحديث الش��امل 
بروح الفري��ق الواحد »فريق البحرين« من أجل تحقيق 
األهداف المش��تركة مستندين بذلك على مبادئ رؤية 
البحرين االقتصادية 2030 والقائمة على االس��تدامة 
والتنافس��ية والعدالة، باإلضافة إلى أه��داف التنمية 

المستدامة. 
وف��ي رده على س��ؤال بش��أن قب��ول كافة الش��هادات 
الجامعي��ة م��ن الخارج في حال ثب��وت صحتها، أكد أن 
معادل��ة وتصديق المؤه��الت العلمي��ة الصادرة عن 
المؤسس��ات التعليمي��ة من خ��ارج المملك��ة تخضع 
للتأكد من صحتها وس��المتها من دولة المنشأ، مبينًا 
أن عملية التق��دم لعمليات التوظي��ف ومتطلباتها ال 
ترتق��ي إلى مس��ألة المعادلة ويمكن فق��ط االكتفاء 
بصحة المؤهل عبر التحقق من صحة المصدر الصادرة 
عنه، إال أن هناك بعض اإلجراءات االس��تثنائية لبعض 
الحاالت تتطلب التحق��ق منها من قبل مجلس تنظيم 
مزاول��ة المهن الهندس��ية والهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية، لك��ن في الغالب أيضًا في 
حالة ثبوت صح��ة المؤهل العلمي س��يكون االعتراف 

بها ومعادلتها أمرًا متاحًا ألصحابها.  
وبش��أن مأمونية إجراءات التحديث الش��امل لمعادلة 
وتصدي��ق الش��هادات الجامعي��ة أوض��ح جمع��ة أن 
الشركات المتخصصة التي ستؤول إليها هذه الخدمات 
هي شركات دولية معروفة ولها مندوبون في كل دول 
العالم بما يس��هل عليها الحصول على ردود س��ريعة 
وناجزة لمس��ألة معادلة الشهادات في أيام قليلة بعد 
أن كان يتطل��ب األمر في بعض األحيان ش��هورًا بدءًا 
من مخاطبة الملحقيات الثقاقية في الخارج للتأكد من 
الشهادات العلمية، ومن ثم عملها على عملية التحقق 
من خالل مخاطب��ة الجامعات في البلدان التي أصدرت 
منها، كما أن تلك الش��ركات تم تجريبها في الس��ابق 
وأثبتت جديتها ودورها في إنج��از نلك المهام. وحول 
رس��وم تلك الش��ركات لمعادلة وتصديق الش��هادات 
الجامعية، أكد مدير عام ش��ؤون المدارس أنها أسعار 

رمزية للغاية.
ولفت إلى أن التقدم للتوظي��ف في الجهات الحكومية 
ال يتطلب رس��ومًا من أصحاب الشهادات كون الجهات 
الحكومية بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية متكفلين 
بتلك الرس��وم، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فقال 
إن الخي��ار متروك إل��ى أصحاب األعمال والمؤسس��ات 
الخاصة ف��ي عملية التحق��ق من الش��هادة الجامعية 
للمتق��دم لديها للتوظيف م��ن عدمه وفي حال الرغبة 

في ذلك فعليهم اللجوء للشركات المعتمدة.
وفي رده على سؤال ل�»الوطن« حول قائمة الجامعات 
المعتمدة من قب��ل مجلس التعلي��م العالي لمختلف 
الدرج��ات األكاديمية وإمكانية إضاف��ة جامعات أخرى 
إليه��ا وفقًا للتحديثات، قال جمعة إن جميع الجامعات 
المحلية المتواجدة على أرض المملكة والمرخص لها 
من التعليم العالي ش��هاداتها معترف بها، كما أنه ال 
توجد توجد جامعة مرخصة في البحرين وغير معترف 
بشهاداتها، أما الجامعات الخارجية فأشار إلى أن هناك 
معايير وضعته��ا اللجنة الوطني��ة لتقويم المؤهالت 
العلمي��ة من بينها أن تكون الجامعة معتمدة في بلد 
المنش��أ التي صدرت منها تلك الش��هادة، وهذا يعني 
أن أغلب الجامعات الحكومي��ة من مختلف دول العالم 

ستكون معتمدة لدى اللجنة الوطنية.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس تنظيم مزاولة المهن 
الهندس��ية مري��م جمع��ان إن عملي��ة التدقي��ق على 
الشهادات األكاديمية للمهندسين، والذي ينقسم إلى 
الشهادات الصادرة من جامعة البحرين وكلية البحرين 
التقني��ة »بوليتكنك البحرين« والت��ي يتم قبولها من 
دون طلب التحق��ق منها عبر الش��ركات المتخصصة، 
كما هو معمول عليه حاليًا، أما فيما يتعلق بالشهادات 
الص��ادرة عن الجامع��ات الخاصة ف��ي المملكة، فيتم 
تس��ليم التدقيق م��ن الجامعات الخاص��ة، وذلك بعد 
اعتماد تفويضها بذلك، بالتنسيق مع مجلس التعليم 

العالي.
وأش��ارت جمع��ان إل��ى أن الش��هادات الص��ادرة م��ن 
الجامعات خارج المملكة، س��يتم تسليم تقرير التحقق 
اإليجاب��ي م��ن الش��ركات المختص��ة والمعتمدة من 
وزارة التربي��ة والتعليم، والذي يؤكد صحة واعتمادية 
الشهادة، ومن ثم يقوم مجلس تنظيم مزاولة المهن 
الهندس��ية بالطلب من طالب الترخيص إرفاق نسخة 
م��ا يثبت اعتم��اد البرنامج األكاديمي ال��ذي أنجزه في 
هيئ��ة االعتمادي��ة وه��ي الجه��ة المختصة ف��ي بلد 
المنشأ، ويقوم أيضًا المجلس بالتأكد من المواد التي 
درس��ها طالب الترخيص في الجامعة عن طريق كشف 

الدرجات. 
وأوضح��ت أنه في ح��ال وجود أية مؤش��رات على عدم 
صحة الشهادة، س��يطلب المجلس من اللجنة الوطنية 
لتقويم المؤهالت العلمية التحقق وإصدار المصادقة، 
مؤك��دة الحرص على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز 
العنصر البشري ودعمه عبر تسهيل وتيسير اإلجراءات 
مم��ا يوفر الوق��ت والجهد عليه ويس��هم في تس��ريع 
عملية التدقيق على الش��هادات الجامعية والمؤهالت 

العلمية، والتوظيف بالقطاعين العام والخاص. 
وم��ن جانبه قال مدي��ر إدارة التوظي��ف بجهاز الخدمة 
المدنية علي الحمادي إن الجهاز س��يتولى التنسيق مع 

الش��ركات المتخصصة التي توص��ي بها وزارة التربية 
والتعليم للتوظيف بالقطاع العام، وس��يتم التنس��يق 
المباش��ر بين جهاز الخدمة المدني��ة واألمانة العامة 
لمجل��س التعليم العالي بش��أن الش��هادات الصادرة 
من مؤسسات التعليم العالي داخل البحرين، أما فيما 
يتعلق بتراخيص المه��ن التخصصية، أردف الحمادي 
أن الجه��ات المنظم��ة لمزاول��ة المه��ن التخصصية 

تتولى اتخاذ الالزم للتدقيق على صحة المؤهالت.
وتاب��ع أن جهاز الخدمة المدني��ة حريص عبر التعاون 
تس��هيل  عل��ى  العالق��ة  ذات  الجه��ات  جمي��ع  م��ع 
اإلجراءات وتحديثه��ا بما يحقق الفاعلي��ة المطلوبة، 
وذل��ك انطالقا م��ن دوره في تقديم أفض��ل الخدمات 
للمواطني��ن، ومواصلة العمل عل��ى رفع كفاءة الموارد 
البش��رية وتطوير السياس��ات والتشريعات وفق أحدث 
الممارس��ات العالمي��ة وتوفي��ر بيئة عمل تنافس��ية 

مستدامة.
بدورها تطرقت رئيس قس��م تنظي��م المهن الصحية 
في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
الدكت��ورة زبيدة الش��يخ إلى دور الهيئة ف��ي التحديث 
الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهالت 
العلمية، والتي س��تتولى مسؤولية التحقق من كفاءة 
المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة 
في البحرين، وذلك من خالل طلب بعض المس��تندات 
كالش��هادات والمؤهالت، وشهادات الخبرات والمزاولة 
الس��ابقة، وشهادة حس��ن سير وس��لوك من الجهة أو 
الهيئات المرخصة في آخر م��كان عمل، وذلك للتحقق 
م��ن عدم وج��ود مخالفة مهني��ة أو عقوب��ات تأديبية 
س��ابقة، باإلضافة إلى نس��خة من ترخي��ص المزاولة 

الحالي له.
وتابعت أنه س��يتم كذلك كخطوة أخ��رى التحقق من 
صحة كافة المستندات السابقة من خالل التدقيق من 
المص��در، والتأك��د من صحة كافة المس��تندات، ومن 
ثم إخضاع مزاول المهن��ة المتحان ترخيص المزاولة، 
باإلضافة إلى طلب مستندات إضافية حيث يجوز للهيئة 
في حال عدم وضوح بعض المس��تندات أن تطلب أية 

مستندات أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وأضافت الشيخ أنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل مهني 
ثبت قيامه بتقديم أية مس��تندات مزورة أو تم س��حب 
ترخيصه من أي دولة م��ن دول مجلس التعاون لدول 
الخلي��ج العربية، وأن اإلج��راءات المطبقة أعاله كافية 
للتحقق من الشهادات باإلضافة إلى الخبرة والسلوك.

وأكدت الشيخ حرص الجميع كأعضاء في فريق البحرين 
عل��ى مواصلة التكاتف وبذل المزي��د من الجهود بكل 
عزم وعزيمة من أجل تيس��ير اإلجراءات وتقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين، وذلك بما يدعم مس��يرة التنمية 

والنهضة بالبالد ويصب في صالح الوطن والمواطن.

التحقق من صحة المؤهالت العلمية اختياريًا للتوظيف في القطاع الخاص

مريم جمعان: عدم التحقق من شهادات الهندسة في جامعة البحرين و»البوليتكنك«

ربط أنظمة الجامعات المحلية مع أنظمة مجلس التعليم العالي

الشركات المتخصصة دولية معروفة ولها مندوبون في دول العالم

الحمادي: الجهات المنظمة لمزاولة المهن التخصصية تتولى التدقيق على المؤهالت

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/31/watan-20220831.pdf?1661921206
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/1023678
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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ترحيب واسع بالتوجيهات الملكية السامية وأمر نائب الملك ولي العهد 

 أولياء أمور: »اليوم التعريفي« 
و»القسيمة المالية« يعززان المسيرة التعليمية

ثم��ن أولي��اء أم��ور وناش��طون اجتماعي��ون 
وممثلون ع��ن المجالس األهلي��ة التوجيهات 
الملكي��ة الس��امية لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل 
الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه، بتعزيز 
وإثراء المس��يرة التعليمي��ة ومواصلة االرتقاء 
بمخرجات التعليم، وأمر صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة نائب جاللة 
المل��ك ول��ي العه��د حفظ��ه اهلل بإقامة يوم 
تعريف��ي بكافة الم��دارس الحكومي��ة ألولياء 
األمور يقدم في��ه أعضاء الهيئ��ات التعليمية 
واإلدارية بالمدارس الحكومية شرحًا عن العام 
الدراس��ي الجديد، والتوجيه ب��أن يحتوي ملف 
كل طال��ب بالمدارس الحكومية على قس��يمة 
مالية تس��هم ف��ي توفير الحقيبة المدرس��ية 
الكاملة بمس��تلزماتها األساس��ية لكل طالب 

في المدارس الحكومية.
عب��داهلل  العثم��ان  مجل��س  وأش��اد صاح��ب 
الس��امية  الملكي��ة  بالتوجيه��ات  العثم��ان 
لحضرة صاح��ب الجاللة ملك الب��الد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، وأمر صاحب الس��مو الملكي 
نائب جاللة الملك ولي العهد حفظه اهلل الذي 
ينم ع��ن تلمس لحاجات الن��اس وتفهم كبير 
لظروفهم، خصوصًا مع ارتفاع أس��عار الس��لع 
في الس��وق المحلية، فهذا القرار األبوي يؤكد 
حرص الحكومة على تيس��ير أم��ور المواطنين 

وتأمين احتياجاتهم المختلفة.
واعتبر العثمان أن موس��م الع��ودة للمدارس 

ه��و موس��م مكل��ف لألس��ر، إذ ت��زداد األعباء 
المادي��ة على رب األس��رة، كما ي��زداد العبء 
المادي بش��كل كبير مع زيادة ع��دد األبناء في 
األس��رة الواح��دة، وعبر ع��ن أمل��ه لمزيد من 
التوجيهات المس��تقبلية التي ترمي للتخفيف 

من العبء المادي على المواطنين.
م��ن جانبه��ا، بينت صاحب��ة مجل��س العطاء 
الدكت��ورة حن��ان عبدالحميد أهمي��ة التوجيه 
الملكي وأمر صاحب السمو الملكي نائب جاللة 
الملك ولي العهد الذي أدخل البهجة والس��رور 
على األس��ر البحرينية، إذ مثل التوجيه مبادرة 
كريمة س��تمكن األسر من ش��راء القرطاسية 
وأدوات المدرس��ة اس��تعدادًا للعام الدراس��ي 
الجدي��د والذي س��يبدأ غ��دًا الخمي��س بعودة 
الهيئتين اإلدارية والتعليمية، ورفعت شكرها 
لحضرة صاح��ب الجاللة ملك الب��الد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه وصاحب السمو الملكي نائب 
جاللة الملك ولي العهد حفظه اهلل، على ما تم 
من توجيه يس��هم في س��د جزء من احتياجات 
األس��رة البحريني��ة ف��ي ظ��ل موج��ة ارتف��اع 
األس��عار التي يش��هدها العالم، وهو ما يثبت 
أن القيادة قريبة من الش��عب، بل وتستشعر 
معاناة األس��ر، ويدل علي التجاوب الفعلي مع 
المواطنين، ومساندة األسرة ولو بالقليل، كما 
أن هذا التوجيه الس��امي يزيد من مس��ؤولية 
الطالب في بذل الجهد واالهتمام بالدراس��ة، 
مع األمل الدائم بتحقيق كل ما يسهم في رفع 

المستوى المعيشي لألسرة البحرينية.

وقال��ت ولية األمر ورئيس��ة اللجنة النس��ائية 
بمجلس جاس��م بوطبنية لولوة المران إن هذا 
التوجه أثلج صدور الناس، إذ لمست من خالل 
وجودها ف��ي عدة مواقع ومجال��س وملتقيات 
اجتماعية ارتياح أولياء األمور من هذا التوجيه، 
مش��يرة إلى أن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
المعظم حفظه اهلل ورعاه تلمس حاجة الناس 
بش��كل فعلي، وساهم في التخفيف من األعباء 
المادي��ة عل��ى األس��ر، فالتوجيه��ات الملكية 
الس��امية وأمر صاح��ب الس��مو الملكي نائب 
جالل��ة المل��ك ول��ي العهد حفظ��ه اهلل مثلت 
انفراجة على األس��ر بعد ارتفاع األس��عار الذي 
أضر بميزانية األسر وقلل من إمكانية تغطية 
جمي��ع االحتياجات بالش��كل الت��ي كانت عليه 
في الس��ابق. ب��دوره أكد ولي األمر المس��ؤول 
ع��ن البرام��ج التعليمية في مبادرة ابتس��امة 
محمد سعيد السكري، أن التوجيهات الملكية 
الس��امية وأمر صاح��ب الس��مو الملكي نائب 
جالل��ة المل��ك ولي العهد حفظ��ه اهلل جاء في 
الوقت المناس��ب من أج��ل التخفيف من الهم 
الم��ادي ال��ذي كانت تعاني منه األس��ر في ما 
يتعلق بتأمين االحتياج��ات التعليمية لألبناء 
وخصوصًا عند األس��ر المتوسطة الدخل، وهو 
ق��رار يبين مس��توى العناية الكبي��ر بالتعليم 
وبالطالب في المملكة، فزيادة األس��عار باتت 
واقع��ًا، وقلل��ت من قدرة األس��ر عل��ى تأمين 

احتياجاتها المختلفة والموازنة فيها.
وأك��دت ولي��ة االم��ر وعضو مجل��س األمهات 

بمدرس��ة عس��كر االبتدائية واإلعدادية هيما 
حس��ين أهمية التوجيهات الملكية الس��امية 
وأمر صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك 
ولي العهد حفظه اهلل الذي هدف للتخفيف عن 
العبء المادي على المواطنين وتقديم الدعم 
لهم من أج��ل االرتقاء بالمس��يرة التعليمية، 
فبعد ص��دور األمر بتخصيص مبل��غ 25 دينارا 
ل��كل طال��ب م��ن أج��ل تأمي��ن مس��تلزمات 
القرطاس��ية، عبرت األس��ر عن ارتياحها الكبير 
من هذا التوجه الذي أثلج صدور أولياء األمور، 
وخصوص��ا مم��ن لديه��م 4 أو 6 م��ن األبناء، 
والتي تعتبر احتياجاتهم التعليمية هما كبيرا 
عل��ى ميزانية األس��رة، وقالت إنه ق��رار نوعي 
يعكس اهتمام الدولة بالتعليم واس��تثمارها 
ف��ي األجيال القادم��ة خير اس��تثمار، فالقيادة 

دائما ما تثبت قربها من المواطن.
أم��ا عبير بوعلي وهي أم لس��تة أبن��اء فأكدت 
أن التوجيهات الملكية الس��امية وأمر صاحب 
الس��مو الملكي نائب جاللة الملك ولي العهد 
حفظه اهلل جاء ليس��د حاجة حقيقية لدى األسر 
البحرينية، خصوصًا في األسر الكبيرة، فتأمين 
احتياج��ات األبناء عندما يك��ون عددهم من 3 
فأكثر، يعتبر تحديًا على األس��ر، فاحتياجاتهم 
الكثي��رة لبدء العام الدراس��ي تتطلب ميزانية 
خاص��ة، من هنا نثمن هذا التوجيه الس��امي، 
ونتطل��ع إلى المزيد من التوجيهات التي تخف 

من األعباء المادية على األسر.
من جانبها بدأت خلود عبداهلل محمد وهي ولية 

أمر بكلمة )ش��يوخنا ما يقص��رون(، وأوضحت 
أن م��ن لديه��م ثالث��ة أو أربعة أبن��اء فأكثر 
يحتاجون إلى مبلغ كبي��ر لتأمين احتياجاتهم 
المدرسية أصابها  التعليمية، فالمس��تلزمات 
الغ��الء، ولم يعد الس��وق كم��ا كان، فالحقيبة 
الواح��دة تقدر ب� 17 دين��ارًا وربما أكثر ولنا أن 
نقي��س على ذلك في المتطلب��ات األخرى، من 
هن��ا نثمن التوجيهات الملكية الس��امية وأمر 
صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
العه��د حفظه اهلل والذي يص��ب في التخفيف 
م��ن أعباء األس��ر وخصوص��ًا م��ن ذوي الدخل 

المحدود والمتوسط.
وأخي��رًا عب��رت فاطمة يوس��ف وه��ي ولية أمر 
عن س��عادتها الكبيرة بالتوجيه��ات الملكية 
الس��امية وأمر صاح��ب الس��مو الملكي نائب 
جاللة الملك ولي العهد حفظه اهلل الذي يعتبر 
تلمس��ا حقيقيا لنبض الش��ارع، فه��ذا المبلغ 
لي��س بالبس��يط أو الهين إذا ما ق��ورن بعدد 
األبناء، وعدد األس��ر المنتفع��ة منه، وهو قرار 
جاء في وقته المناسب، فبعد انقطاع الدراسة 
لس��نتين بسبب الظروف االس��تثنائية لجائحة 
في��روس كورونا، أصبح��ت الع��ودة للمدارس 
بمثابة تحدٍّ كبير أمام األسر، فأسعار البضائع 
ل��م تع��د كما الس��ابق، وه��ي امت��داد لتغير 
الظ��روف االقتصادي��ة العالمية، وم��ا يترتب 
عليها م��ن زيادة في المصروفات واالحتياجات 
األسرية نتيجة تضخم األسعار، فالسوق اختلف 

بشكل كبير جدا.

الحمر يؤكد أهمية مشاركة 
األطباء البحرينيين بجائزة 

الطبيب العربي 2023

أكد رئي��س لجنة جائ��زة الطبيب العربي لع��ام 2023، نواف 
الحمر، على أهمية مش��اركة األطب��اء البحرينيين في الجائزة، 
متمنيًا لهم كل التوفيق والس��داد في مواصلة خدمة وطنهم 

وأبنائه.
وق��ال الحمر لدى ترؤس��ه االجتماع األول للجن��ة، والذي عقد 
افتراضي��ًا عب��ر تقني��ة االتصال المرئ��ي، أن جائ��زة الطبيب 
العرب��ي لعام 2023 تهدف إلى إلقاء الض��وء على دور األطباء 
القي��ادي ضمن منظوم��ة العمل العربي المش��ترك للتصدي 
للتحدي��ات المتعلقة بالصحة وبالتنمية ف��ي الدول العربية، 
وتش��جيعًا لألطباء على تطوير أدائه��م وتقديم أفضل خدمة 
طبية والمش��اركة في األعمال والمبادرات التطوعية والخيرية 
على مس��توى الطبي��ب العربي، مثمنًا جهود اللجنة الس��ابقة 

واإلنجازات التي تحققت.
ونوه بأهمية اإلقبال على المش��اركة من قبل األطباء والكوادر 
الطبي��ة البحريني��ة له��ذه الجائ��زة والت��ي تعم��ل على دعم 
الكفاءات الوطنية ومنحها الفرصة أمام التقدم لنيل مثل هذه 
الجوائز المرموقة، والتي تجس��د مدى اهتمام حكومة مملكة 
فة  البحرين بدعم األطباء لتحقيق المزيد من اإلنجازات المش��رّ
على المس��توى اإلقليمي والعالمي أيضًا، مثمنًا دعم واهتمام 
وزي��رة الصحة جليلة الس��يد بكاف��ة األطباء والك��وادر الطبية 

البحرينية.

نائب رئيس األمن العام يبحث 
تبادل الخبرات مع أكاديمية 

شرطة نيويورك

ق��ام نائب رئي��س األمن الع��ام الل��واء الدكتور الش��يخ حمد 
بن محم��د آل خليفة، بزي��ارة إلى أكاديمية ش��رطة نيويورك 
بالواليات المتحدة، حيث كان في اس��تقباله المفتش��ة روندا 

أوريلي بوفيل، المسؤول التنفيذي باألكاديمية.
وف��ي مس��تهل الزي��ارة، بح��ث نائ��ب رئي��س األم��ن العام 
والمس��ؤول التنفيذي باألكاديمية، س��بل تعزيز التعاون في 
مج��االت التدريب وتب��ادل الخب��رات بين أكاديمي��ة نيويورك 
ووزارة الداخلي��ة ف��ي إط��ار التع��اون والتنس��يق األمني بين 
البلدين، واستمرار الجهود الهادفة لتبادل الخبرات التعليمية 

والتدريبية والتجارب الناجحة في المجال األمني.
بعده��ا ق��ام نائب رئيس األم��ن العام، بجول��ة تفقدية بين 
مراف��ق أكاديمي��ة ش��رطة نيوي��ورك ومنش��آتها التدريبي��ة 
والتعليمية التي صممت وف��ق احتياجات الطلبة وما تتطلبه 
العملي��ة التعليمي��ة والتدريبية من آليات ووس��ائل تس��هم 
في تحقيق األه��داف المطلوبة، في مقدمته��ا صقل مهارات 

المتدربين وتعزيز إمكاناتهم في مجال العمل األمني.

المملكة حققت منجزات كبيرة بمكافحة المرض

الكاظم: 9 آالف مريض بالسكلر في البحرين
تقيم��ه  ال��ذي  )ملهم��ون(  برنام��ج  اس��تضاف 
المؤسسة البحرينية للحوار بالتعاون مع جمعية 
التعاف��ي من المخ��درات، مؤخرًا زكري��ا الكاظم 
األمي��ن الع��ام لجمعية البحري��ن لرعاية مرضى 
الس��كلر رئيس المنظمة الدولية لتضخيم صوت 
الخاليا المنجلية في أستراليا، وأدار اللقاء المدير 

التنفيذي للمؤسسة عباس حمادة.
واس��تعرض الكاظم في حديث��ه للمتعافين من 
المخدرات، سيرته الشخصية الملهمة مع مرض 
الخالي��ا المنجلي��ة )الس��كلر( وعالقت��ه بزمالئه 
المرضى، وابتدأ كالمه بالتعريف بالمرض الذي 
ال يوج��د له عالج حت��ى اآلن، مش��يرًا إلى معاناة 
رتها  المرضى مع اآلالم الشديدة للسكلر التي قدَّ
بعض الدراس��ات الطبية تصل إلى ما يعادل 10 

أضعاف ألم الوالدة، و6 أضعاف ألم قطع القدم.
وبيَّن أن خريطة مرض السكلر في العالم ترتبط 
بالمناطق الزراعية، فه��و موجود في دول كثيرة 
م��ن العالم مث��ل البحري��ن والس��عودية ومصر 
والس��ودان وتونس والهند وغيره��ا الكثير. الفتًا 
إلى أن ع��دد المرضى في البحرين 9 آالف مريض 

من بين 27 مليونًا حول العالم.
وأوض��ح الكاظم معاناة المرضى مع المرض منذ 
طفولتهم وتداعيات ذلك على المستوى الدراسي 
واالجتماع��ي والمهني، مش��يرًا إل��ى أن الوصمة 
االجتماعي��ة لمري��ض الس��كلر تجعل��ه يتقوقع 

وينعزل.
وعن تأس��يس جمعي��ة البحري��ن لرعاية مرضى 
الس��كلر، ق��ال إنها كان��ت ردة فعل عل��ى فقده 
المفاجئ ألحد طالبه الصغار الذي توفي دون أن 
يحصل على الرعاي��ة الالزمة، مما دفعه للمضي 
في مش��روع تأس��يس الجمعية التي ُأشهرت في 
العام 2006م. وأش��ار إلى أن عمل الجمعية كان 
قائمًا في البداية عل��ى التوعية والمحاضرات ثم 
ب��دأ يكبر المش��روع ويأخ��ذ دورًا أكبر س��نًة بعد 

أخرى.
وكش��ف عن أن البحري��ن حققت منج��زات كبيرة 
جدًا ف��ي مجال رعاي��ة مرضى الس��كلر؛ إذ ارتفع 
متوسط عمر المريض من 18 سنة إلى 42 سنة، 
وق��د وصل اآلن إلى 65 س��نة، الفتًا إلى تطلعات 
جمعيته إلى ارتفاعه إلى 75 سنة. مضيفًا: لدينا 
اآلن ف��ي البحري��ن 7 مواطنين مرض��ى أعمارهم 
فوق ال���90 عام��ًا، و16 مواطنًا ف��ي الثمانينيات 
من العمر، و26 سبعينيًا، أطال اهلل أعمار الجميع. 
وتابع: كان معدل الوفيات 50 حالة وفاة س��نويًا 
في البحري��ن، ووصلنا به إل��ى 18 حالة وفاة في 

العام 2015.
الموالي��د  ع��دد  ق��ل  التوعي��ة  بفض��ل  وأردف: 
المصابين بالسكلر من 4 في كل 100 مولود في 
الع��ام 2010 إل��ى 4 في األلف ف��ي العام 2014، 

وإلى 6 مواليد من بين كل 10 آالف مولود اآلن.
وأش��اد الكاظ��م بما يتمت��ع به مرضى الس��كلر 
ف��ي مملك��ة البحرين م��ن رعاية ومس��اندة من 

لدن القيادة، مضيفًا: »القيادة تس��معنا وتهتم 
بنا، وُيعالج مريض الس��كلر ف��ي البحرين بنظرة 
ش��مولية تش��مل الجان��ب الصح��ي والتعليمي 
والتأهيلي والعملي والش��بابي«. متمثاًل في هذا 
الص��دد بمقول��ة للراحل صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليف��ة بن س��لمان آل خليف��ة طيب اهلل 
ث��راه: »موت الواحد كثير، وإنق��اذ الواحد كثير«. 
كما ثمن دور حمالت التبرع بالدم المنتشرة في 

البالد ودورها في إنقاذ حياة الكثيرين.
، وداخل  وق��ال: »الحياة ه��ي هدف وإصرار وتح��دٍّ
كل شخص إنسان وقصة، كما أن الحياة والموت 
 11 الم��وت  صافح��ت  »لق��د  وأض��اف:  درس«، 
م��رة؛ آخرها ف��ي العام 2018 إذ ق��ال لي األطباء 
فيها إنني س��أموت وطلبوا من��ي أن أوصي أهلي 
بوصيتي، ولكنن��ي اجتزت تل��ك المراحل بفضل 
اهلل تعال��ى«. واختت��م حديث��ه مؤك��دًا أهمي��ة 
التمسك بثالثة عناوين رئيسة في الحياة: الوعي 

والمسؤولية واألمل.

 لولوة المطلق رئيسًا 
لجمعية اإلداريين البحرينية بالتزكية

اختارت الجمعي��ة العمومية لجمعية 
اإلداريي��ن البحريني��ة لول��وة المطلق 
رئيسًا لمجلس إدراة الجمعية بالتزكية 
وذلك خالل الفترة من 2024-2022.

وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها 
اإلدارة  مجل��س  النتخ��اب  مؤخ��رًا 
2022-2024، وبع��د اكتمال النصاب 
القانون��ي لالنعق��اد وتقدي��م أعضاء 
مجلس اإلدارة السابق استقالتهم، تم 
تقديم لجنة اإلش��راف على االنتخابات 
الختيار رئي��س وثمانية أعضاء آخرين 
لمجل��س اإلدارة الجدي��د. حي��ث تمت 
عملية االنتخابات بكل سالس��ة ويسر 
وتزكي��ة جميع المرش��حين التس��عة 
للمجلس واختيار لولوة المطلق رئيسًا 
لمجل��س اإلدارة وعبدالحس��ن الديري 
نائبًا للرئيس وإسماعيل الصراف أمينًا 
للس��ر وعبدالرحيم فخرو رئيسًا للجنة 
العضوية وحميد رحمة رئيس��ًا للجنة 
االجتماعية وأحمد البحر رئيس��ًا للجنة 
البح��وث والدراس��ات وخال��د الحس��ن 
رئيسًا للجنة العالقات العامة وفاطمة 
المؤتم��رات  للجن��ة  رئيس��ًا  التح��و 

والبرام��ج. ونظرًا النس��حاب المرش��ح 
لمنص��ب األمين المال��ي فقد تم عقد 
اجتماع تكميل��ي للجمعية العمومية 
وتزكية المرش��ح محمد عيس��ى أمينًا 
ماليًا للجمعية بموافقة وزارة التنمية 

االجتماعية. 
لول��وة  صرح��ت  المناس��بة  وبه��ذه 
تس��عى  الجمعي��ة  ب��أن  المطل��ق 
لتحقي��ق أهدافه��ا التي أسس��ت من 
أجلها وهي تكري��س خبرات أعضائها 
للمس��اهمة  واإلداريي��ن  القياديي��ن 
ف��ي تطوير المس��توى والممارس��ات 
اإلدارية والقيادية وتقديم المنتديات 
والمؤتم��رات والندوات التي تس��هم 
ف��ي تحقيق رؤية البحري��ن 2030 في 
الحكيم��ة وبالتع��اون  القي��ادة  ظ��ل 
م��ع المؤسس��ات القيادي��ة واإلدارية 
ف��ي مملك��ة البحرين وخارجه��ا. كما 
تسهم في رفع الوعي اإلداري والقيادي 
وتأهي��ل وإع��داد وتنمي��ة الطاق��ات 
اإلدارية  المناص��ب  لتب��وء  الش��بابية 
وتطبي��ق أح��دث األس��اليب اإلداري��ة 

والقيادية.
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 جامعة البحرين 
 تعلن مواعيد تسجيل

 المقررات لمختلف المراحل
ش��ددت عميدة القبول والتسجيل 
في جامع��ة البحرين أم��ل الزايد، 
على أهمي��ة بناء ج��داول طالبية 
ت��وازي الخطط الدراس��ية، داعية 
الطلب��ة إلى الحرص على الحصول 

على أنصبة دراسية مالئمة.
وم��ن المقرر أن تنطل��ق عمليات 
واإلضاف��ة  والح��ذف  التس��جيل 
للفصل الدراس��ي األول من العام 
الجامع��ي 2022-2023 للمرحلة 
الجامعية األولى )الفترتان األولى 
والثانية( ومرحلة الدراسات العليا 

يوم الخميس 1 س��بتمبر 2022، وتستمر إلى 14 من الشهر نفسه. 
وأش��ارت الزاي��د إلى أن عملية التس��جيل س��تعتمد على الس��اعات 
المجت��ازة م��ن الخطة الدراس��ية، كما ج��رت الع��ادة، بحيث تكون 
األولوية للطلبة المتوقع تخرجهم، ثم الذين اجتازوا س��اعات أعلى، 
فاألقل منهم، وفق جدول زمني أعلنت عنه العمادة، مش��يرة إلى أن 
طلبة البرنامج التمهيدي بمس��توييه، األول والثاني، والطلبة الذين 
اجت��ازوا الفصل التمهيدي إلى الفصل الدراس��ي األول في برامجهم 
األكاديمية التي تم قبولهم فيها، سيتم تسجيل مقرراتهم. وبحسب 
الج��دول المعلن، ت��م تخصيص ي��وم الخميس 1 س��بتمبر للطلبة 
المتوق��ع تخرجهم ب��دءًا من الس��اعة 16:00 إلى الس��اعة 23:59، 
وخصص يوم األحد 4 س��بتمبر لفئتين على فترتين؛ األولى للطلبة 
الذي��ن اجتازوا 70% إلى أقل من 83% من الس��اعات، في الفترة من 
الس��اعة 16:00 إلى الس��اعة 19:59، والفئة الثاني��ة للطلبة الذين 
اجت��ازوا من 55% إل��ى أقل من 70% في الفترة من الس��اعة 20:00 

إلى الساعة 23:59.
أما ي��وم االثنين 5 س��بتمبر فقد خص��ص لفئتين: األول��ى للطلبة 
الذين اجتازوا من 45% إلى أقل من 55% من الس��اعات األكاديمية، 
في الفترة من الس��اعة 16:00 إلى الساعة 19:59. والثانية للطلبة 
الذي��ن اجتازوا من 35% إلى أقل من 45% من الس��اعات المعتمدة، 

في الفترة من الساعة 20:00 إلى الساعة 23:59.
وتم تخصيص يوم الثالثاء 6 سبتمبر لفئتين، األولى للذين اجتازوا 
من 25% إلى أقل من 35% من الس��اعة 16:00 إلى الساعة 19:59، 
والثاني��ة للذي��ن اجتازوا م��ن 16% إلى أقل من 25% من الس��اعات 

المعتمدة من الساعة 20:00 إلى الساعة 23:59.
كم��ا خصص يوم األربعاء 7 س��بتمبر إلى فئتين هما: الطلبة الذين 
اجت��ازوا م��ن 8% إلى أقل من 16% س��اعة معتمدة ف��ي الفترة من 
الساعة 16:00 إلى الس��اعة 19:59، والطلبة الذين اجتازوا أقل من 

8%، في الفترة من الساعة 20:00 إلى الساعة 23:59.
وخصص��ت األيام من الخميس 8 س��بتمبر إلى األربعاء 14 س��بتمبر 

لجميع الطلبة في الفترة من الساعة 16:00 إلى الساعة 23:59.
ونبهت العمادة إلى أن عملية احتس��اب نس��بة الساعات المعتمدة 
المجت��ازة تتم عبر حس��اب الس��اعات المجتازة مقس��ومًا على عدد 

الساعات المطلوبة للتخرج، وتضرب النتيجة في 100.

د. أمل الزايد

 »األهلية«: ماجستير 
المحاسبة الجنائية مفتوح 

لجميع خريجي »البزنز« والقانون

أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية أن برنامج 
ماجس��تير العلوم في المحاسبة الجنائية الذي فتحت الجامعة األهلية 
ب��اب القب��ول فيه مؤخرا يع��د األول من نوعه على مس��توى المملكة 
والمنطق��ة، مرجح��ا أن يحقق خريج��و البرنامج إضاف��ة قيمة ونوعية 
ف��ي مواقع عملهم في مجاالت القضاء والتحقيق الجنائي ومؤسس��ات 
وش��ركات التدقي��ق والتأمين والعدي��د من القطاع��ات ذات العالقة، 
منوها إل��ى أن باب القبول في هذا البرنام��ج مفتوح أمام جميع حملة 
درج��ة البكالوريوس من خريج��ي مختلف تخصصات العل��وم اإلدارية 
والمالية باإلضافة إلى خريجي القانون وتكنولوجيا المعلومات، معبرا 
عن تطلعه الستقبال عدد من المتميزين والمبدعين في هذا البرنامج. 
وأكد البروفيس��ور الحواج على أن المحاس��بة الجنائية من التخصصات 
الواع��دة الت��ي تس��تخدم مه��ارات التدقي��ق المال��ي والتكنولوج��ي 
للتحقق من الش��ؤون المالية لألفراد والمؤسس��ات، ويوفر التحليالت 
واالستشارات في القضايا المالية، باإلضافة إلى توفير الضبط المالي 

لمنع الغش والتالعب، واالحتيال، وغسل األموال، والتهرب الضريبي.
وأطلق��ت الجامعة األهلية تخصص ماجس��تير العلوم في المحاس��بة 
الجنائية وماجس��تير العلوم ف��ي تكنولوجيا المعلوم��ات ضمن باقة 
برامجها بدرجة الماجس��تير بدًءا من الفصل األول من العام الدراسي 
الجديد 2023/2022، بعد أن تمت الموافقة على البرنامجين من قبل 

مجلس التعليم العالي وأمانته العامة.
وق��د أك��د القائ��م بأعم��ال عمي��د كلي��ة العل��وم اإلداري��ة والمالية 
م محمد حمدان عل��ى أن إعداد الكلي��ة للبرنامج جاء  البروفيس��ور ع��الاّ
وفق��ا ألعلى المعايي��ر المهنية في مج��ال المحاس��بة الجنائية، حيث 
يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الخريجين على ش��غل مناصب قيادية 
في المؤسس��ات الحكومي��ة والقضائية واألهلي��ة المختصة بالجرائم 
المالية والش��ؤون الجمركية، وكذلك مكاتب المحاماة واالستش��ارات 
القانونية وش��ركات المحاس��بة والتدقيق، ومختل��ف الدوائر المعنية 
بالجرائم المالية، والتهرب الضريبي، وغسل األموال وكذلك العاملون 
في الحكوم��ة اإللكتروني��ة والوح��دات الحكومية المعني��ة بمكافحة 
الجرائ��م اإللكترونية، وموظفو البن��ك المركزي والعاملون في القطاع 
المالي )بما في ذلك المصارف وشركات التأمين(، وشركات المساهمة 
العامة والش��ركات الدولية، كما يعطي البرنامج الفرصة للراغبين في 
استكمال دراساتهم العليا في مجال المحاسبة الجنائية والقانون عبر 

توفيره منهاجا يعتمد على البحث العلمي.
ونوه إلى أن البرنامج قد تم إعداده بما يتوافق والبرامج التي تطرحها 
الجامع��ات الرائدة في هذا المجال، وقد ت��م التركيز على منح الطالب 
مه��ارات كبيرة في مجال التدقيق والتحقيق الجنائي المالي، والتدقيق 
على األنظمة التكنولوجية، والتحقيق الجنائي واألمن السيبراني، ومنع 
جرائم الحاس��وب المالية، وإدارة المخاطر، ومن��ع جرائم التكنولوجيا، 
وتقني��ات منع االحتيال، مع التركيز على مه��ارات حل النزاعات المالية 

وشهادة الخبراء.

البروفيسور عالم حمدانالبروفيسور عبداهلل الحواج

 ضمن برنامج المدرسة الصيفية

 طلبة الهندسة بـ»العلوم 
التطبيقية« يزورون المملكة المتحدة

تجرب��ة فريدة خاضه��ا مجموعة م��ن طلبة كلية 
الهندس��ة المس��تضافة من جامعة لندن س��اوث 
بانك البريطانية في جامعة العلوم التطبيقية من 
خالل حضورهم المدرس��ة الصيفي��ة في المملكة 
المتح��دة خالل الفترة من 26 يوني��و إلى 6 يوليو 
2022، حي��ث تط��رح جامع��ة العل��وم التطبيقية 
بالتعاون م��ع جامعة لندن س��اوث بانك 6 برامج 
أكاديمية متميزة تشمل البكالوريوس في الحقوق، 
والبكالوري��وس ف��ي إدارة األعم��ال، وبكالوريوس 
الهندسة في الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس 
الهندسة في الهندس��ة الكهربائية واإللكترونية، 
وبكالوريوس الهندس��ة ف��ي الهندس��ة المدنية، 

وبكالوريوس الهندسة في الهندسة المعمارية.
ويهدف برنامج المدرس��ة الصيفي��ة الذي نظمته 
كلية الهندس��ة بالتعاون مع فري��ق جامعة لندن 
س��اوث بانك جلوبال إل��ى تزويد الطلب��ة بالخبرة 
العملية، من خالل زيارة مجموعة من المؤسسات 
واألماكن ذات العالقة بدراستهم مما يوفر تجربة 
تعليمي��ة فري��دة للطلبة ويس��اعدهم على تعزيز 
فهمه��م للم��واد النظري��ة الت��ي يدرس��ونها في 

الجامعة. 
وتضم��ن جدول الزي��ارة مجموعة م��ن الفعاليات 
واألنش��طة التي ش��ارك بها الطلبة كزيارة جامعة 
لندن ساوث بانك في لندن، وزيارة بعض المشاريع 
لالطالع على كيفية العمل في المواقع الهندسية، 
واس��تخدامات  البن��اء،  ف��ي  الحديث��ة  والط��رق 

التكنولوجيا في العمليات الهندسية والبناء.

وتأت��ي هذه الزي��ارة في إطار جه��ود الجامعة في 
إكس��اب الطلب��ة المه��ارات المعرفي��ة والثقاف��ة 
العامة حول التخصصات التي يدرس��ونها، بهدف 
المزج بي��ن الدراس��ة النظرية والتدري��ب العملي 
لتعزي��ز قدراته��م المس��تقبلية وربطهم بس��وق 

العمل دعمًا لمسيرتهم المهنية.
من جانبها، أكدت مس��اعد نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمي��ة والتطوي��ر فايزة زيتون��ي على أهمية 
المدرس��ة الصيفي��ة في إكس��اب الطلب��ة العديد 
م��ن المه��ارات في مجال دراس��تهم، مش��يرة إلى 
أن الجامع��ة حريصة على إث��راء الجانب المعرفي 
لدى طلبتها عبر العديد من األنش��طة التعليمية، 
والزي��ارات الميدانية التي يتم تنفيذها للش��ركات 

والمؤسس��ات الت��ي ُتعنى في مج��ال التخصصات 
الت��ي تطرحه��ا، لمس��اعدة الطلبة على س��هولة 
االنخراط في س��وق العم��ل بعد التخ��رج، وزيادة 
المعرف��ة العملي��ة لديهم إل��ى جان��ب المعرفة 

النظرية.
بدورهم، أعرب الطلبة عن بالغ سعادتهم بالسفر 
إل��ى المملكة المتحدة وزيارة جامعتهم األم لندن 
س��اوث بانك الجامعة التي س��يحصلون منها على 
شهاداتهم بعد التخرج، مشيرين إلى أن األنشطة 
والفعالي��ات الت��ي تضمنه��ا برنام��ج المدرس��ة 
الصيفية كان غنيًا بالمعرفة والمعلومات العلمية 
الت��ي تدعم دراس��تهم في الجامع��ة وتصقل من 

شخصياتهم ومعارفهم الدراسية.

 7 أطباء بحرينيين ينالون الزمالة بطب 
األسنان من »الملكية للجراحين« في إدنبرة

د وكيل وزارة الصحة وليد المانع  أكاّ
أناّ برام��ج التدريب والتأهيل ُتمثاّل 
مة ضمن استراتيجية  أولوياّة متقداّ
مه��ارات  لتطوي��ر  الصح��ة  وزارة 
وق��درات وكف��اءة العاملي��ن به��ا 
ورفعه��ا ألعلى مس��تويات الجودة، 
مش��يرًا إل��ى ح��رص ال��وزارة على 
التع��اون م��ع أرق��ى المؤسس��ات 
التعليمي��ة العالمي��ة ف��ي إع��داد 
وتأهيل الك��وادر الطبية وتمكينها 
المهني��ة  األس��اليب  أفض��ل  م��ن 
الذكي��ة  والتقني��ات  الحديث��ة 
يرف��د منش��آتها  المتط��ورة بم��ا 
لة وذات خبرة.  بكفاءات طبية مؤهاّ

ج��اء ذلك بمناس��بة حص��ول أطباء 
المتدربي��ن  المقيمي��ن  األس��نان 
عل��ى مؤه��ل الزمالة ف��ي الرعاية 
األولية لطب األس��نان م��ن الكلية 
إدنب��رة  ف��ي  للجراحي��ن  الملكي��ة 
ه  ة، حي��ث ن��واّ بالمملك��ة المتح��داّ
بحرص وزارة الصحة على االستمرار 
ف��ي التعاون م��ع الكلي��ة الملكية 
للجراحي��ن بإدنبرة لتعزي��ز كفاءة 
بمختلف  العاملة  الصحي��ة  الكوادر 
التخصصات الطبية ومن بينها طب 
األس��نان، األمر ال��ذي ينعكس على 
تقدي��م أفض��ل الخدم��ات الصحية 
للمواطني��ن والمقيمين في مملكة 

يتماش��ى  بم��ا  وذل��ك  البحري��ن، 
م��ع أحدث األس��اليب التش��خيصية 
والعالجية، مؤك��دًا أهمية مواصلة 

التدريبي��ة  البرام��ج  ه��ذه  مث��ل 
وتطويره��ا بم��ا يواك��ب التق��دم 
العلمي وأح��دث التقنيات العالجية 

في المجال الطبي.
من جهتها، قال��ت القائم بتصريف 
الصح��ة  ب��وزارة  التدري��ب  ش��ؤون 
مني��رة الس��بيعي إناّ وزارة الصح��ة 
حريص��ة عل��ى مواصلة ف��ي تعزيز 
بط��ب  خصوص��ًا  التدري��ب  برام��ج 
الك��وادر  األس��نان وتنمي��ة كف��اءة 
الوطني��ة العاملة بهذا المجال، ذلك 
به��دف رف��ع مس��تواهم وتمكينهم 
المراح��ل  م��ن مواكب��ة متطلب��ات 
القادم��ة بما ينعكس عل��ى تقديم 
أفض��ل الخدمات الصحي��ة المقدمة 

للمواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى الشراكة الفاعلة بين وزارة 
الصح��ة والكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
المتح��دة،  المملك��ة  ف��ي  بإدنب��رة 
والت��ي تحرص ال��وزارة على توطيدها 
بإضافة برامج تدريبية في تخصصات 
جديدة بما ينعكس على توفير أفضل 
الخدمات الصحية والتي تتماش��ى مع 
أحدث األساليب التشخيصية العالجية 
وتحقيق االس��تفادة المباشرة لصالح 
وأف��راد  األس��نان  طبي��ب  م��ن  كل 
المجتمع، وذل��ك انطالقًا من الحرص 
على االس��تمرار في مثل ه��ذا البرامج 
وتطويرها بما يتماش��ى م��ع التقدم 
العلمي ويواكب مختلف المس��تجدات 

الحديثة في المجال الطبي.

 »تعايش« تبحث تنفيذ 
عدد من المشروعات اإلعالمية الفترة المقبلة

عق��د مجل��س إدارة جمعي��ة البحري��ن لتس��امح 
وتعاي��ش األدي��ان »تعايش« اجتماع��ه الدوري 
أم��س بحض��ور أعض��اء المجل��س، حي��ث بح��ث 
االجتماع ع��ددًا م��ن الموضوعات الت��ي تتعلق 
بما ت��م إنجازه في الفت��رة الماضي��ة، ومتابعة 
المشروعات تحت التنفيذ في إطار تحقيق أهداف 
الجمعي��ة وكذلك بح��ث االجتماع المش��روعات 
اإلعالمية الت��ي تقوم الجمعي��ة بتنفيذها حاليًا 

والسبل الكفيلة بنجاحها على كل الُصعد.
وفي هذا الس��ياق أش��اد رئيس الجمعية يوس��ف 
بوزبون ب��كل الجه��ات الرس��مية واألهلية التي 
تعاون��ت م��ع الجمعي��ة ف��ي تنفي��ذ برامجه��ا 
والتنس��يق معها في المش��روعات المس��تقبلية 
التي تزم��ع الجمعية تنفيذها مس��تقباًل، مؤكدًا 
أن )تعايش( أصبح��ت بفضل اهلل تعالى وحرص 
منسوبيها وأعضاء مجلس إدارتها من المؤسسات 
المجتمعية الفاعلة التي تعتز بتواجدها في كل 
المناس��بات خدمة للمجتمع، وتأكيدًا على أهمية 
رس��التها المتمثل��ة ف��ي تكريس ثقاف��ة الحوار 
والتعاي��ش واحترام اآلخ��ر بين جمي��ع مكونات 
المجتم��ع البحريني، باعتبارها الركيزة الرئيس��ة 
في استقرار المجتمعات وتقدمها، باإلضافة إلى 

غرس روح االنتماء والوفاء وحب الوطن.
وخ��الل االجتم��اع ال��دوري تقدم رئي��س مجلس 
اإلدارة بعظي��م الش��كر والتقدير لرؤس��اء تحرير 
الصح��ف المحلية على ما أحيط به أعضاء مجلس 
اإلدارة م��ن ترحيب وإش��ادة وتقدي��ر كبير أثناء 
زياراته��م لمقر الُصحف، واطالعهم على ما تقوم 
به جمعية )تعايش( من برامج وأنش��طة تصب 
جميعها في خدمة مملكتن��ا العزيزة، وفي إعالء 
شأنها بجميع المحافل اإلقليمية والدولية، كونها 
واحة للتس��امح والتعايش والس��الم بين مختلف 

الطوائف واألديان على هذه األرض الطيبة، التي 
تقدم نموذجًا لإلس��الم الحقيقي المتس��امح مع 

األديان األخرى.
م��ن جانب آخ��ر، أوض��ح عض��و مجل��س اإلدارة 
المستشار اإلعالمي للجمعية خالد أبوأحمد: »إن 
اجتماع مجلس اإلدارة وقف على الزيارات التي قام 
به��ا األعضاء لعدد من الوزراء والمس��ؤولين في 
المملكة، وما تم خاللها من اس��تعراض ألهداف 
وأنش��طة الجمعي��ة ف��ي المج��االت المختلف��ة، 
ورؤيته��ا في الترويج لمملكة البحرين في الخارج 
كواحة أمن وسالم وتعايش، ووجهة سياحية لها 
مميزاته��ا الت��ي تختلف عن ال��دول األخرى، وتم 
من خالل ه��ذه اللقاءات إهداء الوزراء ُنس��خًا من 
الكتاب الذي أصدرته الجمعية باللغتين العربية 

واالنجليزية بعنوان )البحرين وطن السالم(«.
وأش��ار إل��ى »أن اجتماع مجل��س اإلدارة قد وقف 
أيضًا على الزيارات التي قام بها أعضاء الجمعية 
لعدد كبير من المآتم شملت مأتم العجم الكبير، 
وبن رجب، والعريض، ومدن، وغيرها من المآتم 
بمحافظ��ة العاصم��ة وفي محافظ��ة المحرق زار 
الوفد مأت��م الحالة، أهل البيت، كريمي، محمود، 

الشهابية، وذلك في إطار ما دأبت عليه الجمعية 
في كل عام ترس��يخًا لمبادئ التسامح والتعايش 
وبم��ا يعم��ق روح الس��الم والمحب��ة والوطنية، 
وق��د ضم الوفد أعضاء الجمعية من المس��لمين 
والهن��دوس  والبه��رة  والمس��يحيين  واليه��ود 
والبهائيين، والتقوا بقيادات المآتم الذين عبروا 
عن سعادتهم بهذه الزيارات التي تؤكد الحرص 

على اللحمة الوطنية«.
وأك��د أن »االجتماع بحث عددًا من المش��روعات 
اإلعالمية التي س��تقوم الجمعي��ة بتنفيذها في 
الفت��رة المقبلة مع عدد من الجه��ات الحكومية 
واألهلية من ُكتب وأفالم وثائقية تسلط الضوء 
بش��كل كبير على أهمية مملكة البحرين كفاعل 
مهم في الس��احة اإلقليمية والدولية، لها ثقلها 
الحض��اري المتجذر في التاريخ البش��ري، ونهدف 
من ذلك إلى تعزيز جهود السالم العالمي ونشر 
ثقافة التس��امح الديني بين الناس جميعًا، ونبذ 
العنف والكراهية والتطرف والتعصب، وترس��يخ 
ثقافة الحوار بين األديان والحضارات والثقافات، 
والدع��وة للتعاي��ش الس��لمي بغ��ض النظر عن 

االنتماء الديني أو العرقي أو الفكري«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/31/watan-20220831.pdf?1661921206
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/1023598
https://alwatannews.net/article/1023481
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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عامل في مصنع حلويات شويطر بالمحرق يقوم بتعبئة الحلوى لعرضها للبيع »تصوير: يعقوب السادة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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التحديث الشــامل للتدقيق على الشــهادات الجامعية 
والمؤهــالت العلميــة يــؤذن بمرحلــة جديــدة لتســريع 

طلبات التوظيف المعطلة. 
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
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رئيس التحرير

إيهاب أحمد
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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شاب هندي يشعل النار في فتاة رفضت الزواج به

ش��كلت الش��رطة الهندية، الثالثاء، وح��دة خاصة 
للتحقي��ق في مقت��ل فتاة قالت إن ش��خصا أحرقها 
بع��د رفضها عرضه للزواج ف��ي قضية أثارت غضبًا 

واسعًا.
وقالت الش��رطة إن الرجل س��كب الكيروس��ين على 

الضحي��ة من خالل ناف��ذة منزلها ف��ي أثناء نومها 
وأضرم النار فيها، الثالثاء الماضي. ولفظت أنفاسها 
األخيرة في المستش��فى األحد بعد إصابتها بحروق 
شديدة. وأوضح متحدث باسم شرطة والية جاركاند 

أنه تم اعتقال المتهم وشريك له.

 عصير أوال على طاولة 
رئيس الوزراء العراقي

ظه��ر المنتج البحرين��ي عصير أوال على طاول��ة رئيس الوزراء 
العراق��ي مصطفى الكاظمي أثن��اء االجتم��اع األمني الطارئ 

لمناقشة األحداث والتطورات األخيرة في جمهورية العراق.
ويعد مصنع ألبان أوال الذي انطلق عام 1963، رمزًا للمنتجات 

الوطنية في مملكة البحرين.

دراسة: شرب الشاي يطيل العمر
قالت دراس��ة طبية حديثة ع��ن آثار تناول الش��اي على الصحة 
نش��رت نتائجها في دوري��ة »حوليات الط��ب الباطني«، إن من 
يش��ربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح 
أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين ال يشربون الشاي.

ووفق الدراس��ة فإن النتائج اإليجابية لش��رب الش��اي لم تتأثر 
سواء تم تناوله بدون إضافات أو مع السكر والحليب مثاًل.

ووج��د الباحثون القائمون على الدراس��ة من المعاهد الوطنية 
للصح��ة بعد تدقي��ق بيانات م��ن البنك الحيوي ف��ي المملكة 
المتحدة، أن 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم 

بين 40 و69 عامًا، كانوا يشربون الشاي بانتظام.
وتبّين للباحثين أن ش��رب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف 
بنس��بة تتراوح بي��ن 9 و13% بمع��دل الوفيات عل��ى مدى 10 
س��نوات خاص��ة لمن كان يعان��ي من أمراض القل��ب واألوعية 

الدموية.
ووص��ف فرنان��دو رودريغي��ز أرتاليخو، أس��تاذ الط��ب الوقائي 
والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل 
»تقدمًا كبيرًا«، موضحًا أن معظم الدراس��ات الس��ابقة أجريت 
في آس��يا، حيث الش��اي األخضر هو األكثر اس��تهالكًا، وقلة من 
األبحاث المرتبطة بالموضوع خارج آس��يا كانت »صغيرة الحجم 
وغير حاس��مة في نتائجها«، حسبما نقلت شبكة »سكاي نيوز« 

البريطانية.

توقيف 234 شخصًا بأضخم 
فضيحة مصرفية في الصين

أعلن��ت الس��لطات الصيني��ة أّنه��ا أوقفت أكثر من 200 ش��خص 
لالش��تباه بضلوعهم في واحدة من أضخ��م الفضائح المصرفية 

في البالد وأثارت احتجاجات شعبية نادرة.
وتض��ّرر القطاع المصرفي بش��ّدة في المناط��ق الريفية الصينية 
عقب حمل��ة إجراءات صارمة أطلقتها بكي��ن الحتواء أزمة فقاعة 
عقارية وديون متصاعدة. وتس��ّببت هذه األزمة بارتدادات قوية 

على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وف��ي أبريل جّم��دت أربعة مصارف ف��ي مقاطعة خن��ان عمليات 
الس��حب النقدي بع��د أن تحّركت الس��لطات لمالحق��ة مخالفات 
تتعّل��ق بس��وء اإلدارة، م��ا أّدى إل��ى احتج��از أرصدة مئ��ات آالف 

المودعين وخروج قسم منهم في تظاهرات احتجاجية نادرة.
وأعلنت الش��رطة أّنها ألقت القبض على 234 ش��خصًا على صلة 
بالفضيح��ة وإّن »تقّدمًا كبيرًا« يتّم إحرازه في اس��تعادة األموال 

المسروقة«.
وقالت الشرطة إّن »عصابة إجرامية.. سيطرت بشكل غير قانوني 
عل��ى أربع��ة بنوك في الق��رى والبلدات.. ويش��تبه ف��ي ارتكابها 

سلسلة من الجرائم الخطيرة«.

 العثور على هيكل 
عظمي عمره 1000 عام

عث��ر العلم��اء على هيكل عظم��ي عمره 1000 عام ت��م التنقيب 
عنه من موقع أث��ري في البرتغال، واكتش��فوا إصابته بمتالزمة 

»كالينفيلتر« الوراثية.
ويع��د ه��ذا الهي��كل العظم��ي أول حالة مس��جلة عل��ى اإلطالق 
لمتالزم��ة »كالينفيلتر« الوراثية، ما يس��اعد الخبراء على تحديد 

مدى انتشار المتالزمة على مر القرون.
وتح��دث متالزم��ة »كالينفيلت��ر« ف��ي واح��د من كل أل��ف والدة 
للذك��ور، وهي حالة وراثية يولد فيها األفراد بنس��خة إضافية من 

.XXY ما يؤدي إلى توليفة - Xكروموسوم
وعل��ى الرغ��م من ع��دم ظهور أي أع��راض واضحة ف��ي كثير من 
األحيان، فإن الذكور المصابين بهذه الحالة يكونون عادة طويلي 

القامة، مع الوركين العريضين وشعر الجسم المتناثر.
كما تم ربط هذه الحالة بالعقم، وزيادة طفيفة في خطر اإلصابة 

بمرض السكري من النوع 2.

انهيار الجليد يهدد بارتفاع منسوب البحر 27 سم
حتى إذا توقف االحترار المناخي، فإن ذوبان الغطاء الجليدي في جرينالند قد 

بدأ بالفعل وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر.
وخلصت دراس��ة حديثة إل��ى أن التقدي��رات المتداولة بش��أن حجم الخطر 
الناجم عن ه��ذه الظاهرة قد ال تعكس فداحة الوضع. وخلص علماء الجليد 
الذين أعدوا الدراس��ة التي نش��رتها مجلة »نيتش��ر كاليمت تش��اينج« إلى 
أن االحت��رار الحال��ي، بغ��ض النظر عن أي تل��وث إضافي ناج��م عن الوقود 
األحفوري، سيؤدي إلى خسارة ما ال يقل عن 3.3% من حجم الغطاء الجليدي 

في جرينالند، بزيادة قدرها 27,4 سنتيمترًا عن مستوى سطح البحر.
ورغ��م عدم قدرتهم على تحديد جدول زمني دقيق، يؤكد الباحثون أن الجزء 
األكبر من هذه الزيادة سيحصل بحلول عام 2100. وهذا يعني أن التقديرات 
الحالي��ة تقلل من خطورة الوضع وبأنه من الض��روري أخذ هذه »التوقعات 

المقلقة« على محمل الجد.
وه��ذه التقدي��رات ه��ي بالحد األدن��ى ألنها ال تأخ��ذ في االعتب��ار االحترار 
المس��تقبلي، كم��ا أوض��ح المعد الرئيس��ي جيس��ون بوكس م��ن الخدمة 

الجيولوجية الوطنية في الدنمارك وجرينالند.
وقال بوكس لوكالة فرانس برس: »هذا حد أدنى حِذر. كل ما يتطلبه األمر 

هو أن يستمر المناخ في االحترار حول جرينالند حتى يكون التأثير أكبر«.

وإذا تكررت مس��تويات الذوبان القصوى التي لوحظ��ت في 2012 كل عام، 
فقد يصل ارتفاع المياه إلى حوالي 78 س��نتيمترًا، وهو مرادف لغمر مناطق 

شاسعة على ارتفاعات منخفضة وإغراق سكانها.

وفاة الرجل »األكثر وحدة في العالم«
توف��ي رجل من الس��كان األصليين عاش ف��ي عزلة تامة في غابات األم��ازون بالبرازيل 
ألكثر من 25 عامًا. وأعلنت منظمة »فوناي« الحكومية المتخصصة بتتبع أفراد القبائل 
المعزول��ة في غابات األمازون بالبرازي��ل، والتي كانت مكلفة بمتابعته، أنه تم العثور 
على الرجل وقد فارق الحياة على أرجوحة ش��بكية. وأفادت تقارير بعدم وجود أي عالمة 
عل��ى جريمة. والرجل كان معروفًا بلقب »إندي��و تانارو« أو »رجل الحفرة«، ويعرف عنه 

أنه يحفر حفرًا عميقة يختبئ بها ويصطاد الحيوانات فيها. 
ويعتقد أنه آخر ناٍج من قبيلته والوحيد الذي يسكن في منطقة ناتورو بوالية روندونيا. 

وأطلق عليه البعض لقب الشخص األشد وحدة في العالم.
ويعتق��د نش��طاء حقوقيون أن األف��راد المتبقين من قبيلته قتلوا عل��ى أيدي مزارعين 

كانوا يعملون على التوسع في المنطقة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

 جوارب ذكية تحمي 
المرضى من السقوط واختالل التوازن

توصلت دراس��ة أجريت في الواليات المتحدة إلى أنه من الممكن الحد من 
حوادث السقوط أرضًا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من اختالل التوازن.

واعتمدت الدراس��ة على ارتداء جوارب ذكية تتيح مراقبة تحركات المرضى 
في أثناء وجودهم بالمستشفيات.

وخالل الدراس��ة التي أجريت في مركز »ويكس��نر« الطبي التابع لمستشفى 
جامعة أوهايو األمريكية شملت أكثر من 2211 مريضًا، لم يتعرض أي من 

المرضى المتطوعين لحوادث سقوط في أثناء ارتداء الجوارب الذكية.
واس��تغرقت الدراسة التي نش��رتها الدورية العلمية »جورنال أوف نيرسينج 
كير كواليتي« 13 ش��هرًا، وإن كانت قد توقفت قبل موعدها المقرر س��لفًا 

بسبب تفشي جائحة كورونا.
ونق��ل موقع »ميدي��كال إكس��بريس« المتخصص في األبح��اث الطبية عن 
تامي مور المس��ؤول بقس��م التمريض في مستش��فى أوهاي��و قوله: »من 
الممكن أن يتعرض المرضى لحوادث الس��قوط أرضًا في أثناء تلقي العالج 

بالمستش��فيات، ما قد ي��ؤدي إلى اإلصاب��ة أو الوفاة، ونع��رف أن إجراءات 
حماية المرضى من السقوط المعمول بها حاليًا ال تعمل بشكل متسق«.

وأض��اف: »خالل فترة الدراس��ة الحظنا عدم وجود حاالت س��قوط أرضًا على 
اإلطالق بالنس��بة للمرض��ى الذين يرت��دون الجوارب الذكي��ة، في حين أن 
المعدالت المعتادة للسقوط في المستشفيات تبلغ أربع مرات سقوط لكل 
أل��ف مريض«. وتعتمد فك��رة الجوارب الذكية على أنه��ا ترصد أي محاولة 
لوقوف المريض في أثناء وجوده بالمستشفى، ثم تبعث رسائل تحذير إلى 
ممرضات متواجدات قرب غرفة المريض من خالل منظومة لتحديد المواقع 

في أروقة المستشفى.
وإذا لم تحدث اس��تجابة من الممرضات في غضون أول ستين ثانية، تقوم 
المنظومة بإرس��ال نفس التحذي��ر إلى المجموعة التالي��ة من الممرضات 
األقرب إلى غرفة المريض. ويتم إرس��ال رسالة التحذير عبر بطاقة التعريف 

التي ترتديها الممرضات داخل المستشفى.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/31/watan-20220831.pdf?1661921206
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/1023467
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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.
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المـــدارس  لشـــؤون  العـــام  المديـــر  أوضـــح 
اللجنـــة  رئيـــس  والتعليـــم  التربيـــة  بـــوزارة 
الوطنيـــة لتقويـــم المؤهـــات العلميـــة محمـــد 
مبـــارك أن التحديـــث الشـــامل للتدقيـــق علـــى 
الشـــهادات الجامعية والمؤهـــات العلمية من 
شـــأنه أن يســـهم فـــي تيســـير عمليـــة توظيف 
بالشـــكل  التدقيـــق  مراعـــاة  مـــع  المواطنيـــن، 
الازم على المؤهات العلمية المتعلقة بالمهن 
التخصصيـــة فـــي مجـــاالت الطب والهندســـة 
وغيرهـــا مـــن المؤهـــات المهنية، مشـــيرا إلى 
أنه تم عمل تحديث شامل على آلية التدقيق 
على الشـــهادات الجامعية والمؤهات العلمية 
الصادرة من داخل وخارج مملكة البحرين، إذ 
ســـيتم تفويض الجامعـــات المحلية بالتدقيق 
الجامعـــات  أنظمـــة  وربـــط  الشـــهادات،  علـــى 
المحليـــة مـــع أنظمـــة األمانـــة العامـــة لمجلس 
التعليـــم العالي، ومن ثم تدقيق األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي على بيانات المؤهات 

العلمية.
وفـــي مؤتمر صحافي عقـــد أمس لإلعان عن 
تفاصيـــل التحديـــث الشـــامل للتدقيـــق علـــى 
العلميـــة  والمؤهـــات  الجامعيـــة  الشـــهادات 
الـــذي أقـــره مجلس الـــوزراء برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، أكـــد رئيـــس اللجنـــة إلغـــاء إلزاميـــة 
معادلة الشـــهادة الصادرة من خـــارج البحرين 
واالكتفـــاء بالتحقـــق مـــن صحة الشـــهادة عبر 
شـــركات متخصصة في التدقيـــق على صحة 
المؤهـــات، الموصـــى بهـــا مـــن وزارة التربيـــة 

والتعليم. 
وعن مؤهـــات الماجســـتير والدكتـــوراه، بين 
أن التحديـــث الشـــامل يتيـــح إمـــكان التحقق 
مـــن صحة الشـــهادات من قبـــل صاحب العمل 
أو مؤسســـات القطـــاع الخـــاص عـــن طريـــق 
الشـــركات المتخصصة التي توصي بها وزارة 
التربية والتعليم، وســـيتم االستمرار في منح 
إفـــادة إيداع الرســـائل واألطروحـــات العلمية 
في المكتبـــات الوطنية العامـــة التابعة لوزارة 

التربية والتعليم وفقا للشروط المحددة.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، أجـــاب المديـــر العـــام 
لشـــؤون المدارس بشأن التعامل مع الشركات 
بـــأن بعـــض أصحـــاب الطلبـــات  المختصصـــة 
تقـــوم  الوطنيـــة  فاللجنـــة  التأخيـــر،  عمليـــة 
بمخاطبـــة عـــن الجهـــة المانحـــة للمؤهـــل عـــن 
طريق الملحق الثقافي وهذا العملية تستغرق 
بعـــض الوقـــت للحصـــول علـــى ردود من تلك 
الجهـــات، وتصـــل أحيانا إلى شـــهور عدة للرد 
علـــى اللجنة وأحيانا أخـــرى ال يتم الرد، وهذا 
يعطل أصحاب الطلبات، أما بالنسبة للشركات 
المتخصصـــة فهـــي شـــركات دوليـــة معتمـــدة 
للتحقق من الوثائـــق ولديها مندوبون في كل 
دول العالم، وقد تم تجربة تلك الشـــركات من 

قبلنا وحصلنا على ردود سريعة من قبلهم عن 
صحة المؤهل من عدمه.

وأفـــاد بـــأن المتقـــدم للتوظيـــف فـــي الجهات 
الحكوميـــة لن يتحمل أي نفقـــات للتحقق من 
الشـــهادة، وإنما ســـتتحملها الجهـــة الحكومية 
التي تســـعى للتحقق من الشهادة، أما القطاع 
الخـــاص فهـــم مخيـــرون فـــي عمليـــة التحقق 
مـــن الشـــهادة أو من عدمهـــا، وتلك الشـــركات 
المتخصصة تتقاضى رســـوما رمزية ومبالغ ال 

تذكر.
وعلـــى صعيـــد آخر ذكـــر المدير العام لشـــؤون 
المدارس فيما يتعلـــق بإحدى الجامعات التي 
قامت بتغيير مســـماها وإدراتها بما ساهم في 
تعطيل توظيف خريجي تلك الجامعة، مؤكدا 
أن إدارة مجلـــس التعليـــم العالـــي هـــي الجهة 
المسؤولة عن هذا األمر، وهم في طور إيجاد 

الحلول المناسبة لخريجي تلك الشهادات.
وختم بـــأن اإلجراءات جـــاءت نتيجة تكاتف 
جميع الجهات التي ساهمت في صياغة أسس 
هـــذا التحديث الشـــامل بـــروح الفريق الواحد 
“فريـــق البحريـــن” مـــن أجل تحقيـــق األهداف 
المشـــتركة مســـتندين بذلك على مبادئ رؤية 
البحريـــن االقتصاديـــة 2030 والقائمـــة علـــى 
االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة، باإلضافـــة 

إلى أهداف التنمية المستدامة. 
مـــن جانبهـــا، تحدثـــت مريـــم جمعـــان رئيـــس 
الهندســـية،  المهـــن  مزاولـــة  تنظيـــم  مجلـــس 
األكاديميـــة  الشـــهادات  علـــى  التدقيـــق  عـــن 
للمهندســـين، والـــذي ينقســـم إلـــى الشـــهادات 
الصادرة من جامعـــة البحرين وكلية البحرين 

يتـــم  والتـــي  البحريـــن(،  )بوليتكنـــك  التقنيـــة 
قبولهـــا مـــن دون طلـــب التحقـــق منهـــا عبـــر 
الشـــركات المتخصصـــة، كما هـــو معمول عليه 

حاليا.
مـــن  الصـــادرة  بالشـــهادات  يتعلـــق  وفيمـــا 
الجامعات الخاصة في المملكة، فيتم تســـليم 
التدقيـــق من الجامعـــات الخاصـــة، وذلك بعد 
اعتماد تفويضها بذلك، بالتنســـيق مع مجلس 

التعليم العالي.
الصـــادرة  الشـــهادات  إلـــى  وأشـــارت جمعـــان 
مـــن الجامعـــات خـــارج المملكة، حيث ســـيتم 
تســـليم تقرير التحقق اإليجابي من الشركات 
التربيـــة  وزارة  مـــن  والمعتمـــدة  المختصـــة 
والـــذي يؤكـــد صحـــة واعتماديـــة  والتعليـــم، 
الشهادة، ومن ثم يقوم مجلس تنظيم مزاولة 
المهن الهندســـية بالطلب من طالب الترخيص 
البرنامـــج  اعتمـــاد  يثبـــت  مـــا  إرفـــاق نســـخة 
األكاديمـــي الـــذي أنجزه في هيئـــة االعتمادية 
وهي الجهة المختصة في بلد المنشـــأ، ويقوم 
أيضا المجلس بالتأكد من المواد التي درســـها 
طالـــب الترخيـــص فـــي الجامعـــة عـــن طريق 

كشف الدرجات. 
 وأوضحت أنه في حال وجود أية مؤشـــرات 
على عدم صحة الشـــهادة، ســـيطلب المجلس 
المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــن 
العلميـــة التحقـــق وإصدار المصادقـــة، مؤكدة 
الحـــرص علـــى مضاعفـــة الجهـــود مـــن أجـــل 
تعزيـــز العنصـــر البشـــري ودعمـــه عبر تســـهيل 
وتيســـير اإلجراءات، ما يوفـــر الوقت والجهد 
عليه ويســـهم في تسريع عملية التدقيق على 

العلميـــة،  والمؤهـــات  الجامعيـــة  الشـــهادات 
والتوظيف بالقطاعين العام والخاص. 

إلـــى ذلك، قـــال مديـــر إدارة التوظيـــف بجهاز 
الخدمـــة المدنيـــة علـــي الحمـــادي إن الجهـــاز 
ســـيتولى التنسيق مع الشـــركات المتخصصة 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  بهـــا  توصـــي  التـــي 
للتوظيـــف بالقطـــاع العام، وســـيتم التنســـيق 
المباشـــر بين جهـــاز الخدمة المدنيـــة واألمانة 
العامة لمجلس التعليم العالي بشأن الشهادات 
الصادرة من مؤسســـات التعليـــم العالي داخل 

مملكة البحرين.
وفيمـــا يتعلـــق بتراخيص المهـــن التخصصية، 
أردف الحمـــادي أن الجهـــات المنظمة لمزاولة 
الـــازم  اتخـــاذ  تتولـــى  التخصصيـــة  المهـــن 

للتدقيق على صحة المؤهات.
وتابـــع بـــأن جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة حريـــص 
عبـــر التعاون مـــع جميع الجهـــات ذات العاقة 
على تســـهيل اإلجراءات وتحديثها بما يحقق 
الفاعليـــة المطلوبـــة، انطاقـــا مـــن دوره فـــي 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومواصلة 
البشـــرية  المـــوارد  كفـــاءة  رفـــع  علـــى  العمـــل 
وفـــق  والتشـــريعات  السياســـات  وتطويـــر 
أحدث الممارســـات العالمية وتوفير بيئة عمل 

تنافسية مستدامة.
بدورهـــا، تطرقـــت رئيس قســـم تنظيـــم المهن 
الصحيـــة فـــي الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة زبيـــدة الشـــيخ إلى دور 
الهيئـــة فـــي التحديـــث الشـــامل للتدقيق على 
العلميـــة،  والمؤهـــات  الجامعيـــة  الشـــهادات 
والتي ســـتتولى مســـؤولية التحقق من كفاءة 

المهنييـــن الصحييـــن قبـــل منحهـــم ترخيـــص 
مزاولة المهنة فـــي مملكة البحرين، وذلك من 
خـــال طلـــب بعـــض المســـتندات كالشـــهادات 
والمؤهـــات، وشـــهادات الخبـــرات والمزاولـــة 
الســـابقة، وشـــهادة حســـن ســـير وســـلوك مـــن 
الجهـــة أو الهيئـــات المرخصـــة في آخـــر مكان 
عمـــل، للتحقق من عدم وجـــود مخالفة مهنية 
أو عقوبـــات تأديبيـــة ســـابقة، باإلضافـــة إلـــى 

نسخة من ترخيص المزاولة الحالي له.
وتابعـــت أنـــه ســـيتم كذلـــك كخطـــوة أخـــرى 
التحقق من صحة جميع المســـتندات السابقة 
مـــن خال التدقيـــق من المصـــدر، والتأكد من 
صحـــة جميـــع المســـتندات، ومن ثـــم إخضاع 
مـــزاول المهنـــة المتحـــان ترخيـــص المزاولة، 
باإلضافة إلى طلب مســـتندات إضافية حيث 
يجـــوز للهيئـــة فـــي حال عـــدم وضـــوح بعض 
المســـتندات أن تطلـــب أيـــة مســـتندات أخرى 

تراها مهمة لمنح الترخيص.
وأضافت الشيخ أنه يوجد نظام تبليغ خليجي 
لـــكل مهني ثبت قيامه بتقديم أية مســـتندات 
مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة من 
دول مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية، 
وأن اإلجراءات المطبقة أعاه كافية للتحقق 
من الشهادات باإلضافة إلى الخبرة والسلوك.

 وأكـــدت الشـــيخ حـــرص الجميـــع كأعضـــاء في 
فريق البحرين على مواصلة التكاتف وبذل مزيد 
مـــن الجهود بـــكل عزم وعزيمة من أجل تيســـير 
اإلجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، 
وذلك بما يدعم مســـيرة التنمية والنهضة بالباد 

ويصب في صالح الوطن والمواطن.

إلـغــاء إلزامــية معـــادلـة الشــــهادات الـخــارجــيــة 
تفويض الجامعات المحلية بالتدقيق وربط أنظمتها بالتعليم العالي... مدير المدارس:

زبيدة الشيخ علي الحمادي مريم جمعان محمد مبارك
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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.
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لوحــظ فــي اآلونة األخيرة اتجاه كثيرين إلجراء عمليات التكميم بهدف 
الحصــول علــى قــوام رشــيق وجســم مثالــي إضافــة إلــى الحفــاظ علــى 

الصحة.

الحلقـــة  فـــي  اســـتطلعت  “البـــاد”   
الجديـــدة مـــن برنامج “مـــع أو ضد” 

اآلراء بهذا الخصوص.
دحضـــه  إبراهيـــم  عدنـــان  وأرجـــع 
لآلثـــار  التكميـــم  عمليـــات  إجـــراء 

الناجمة عنها ومنها الوفاة.
من جانبه، قال يوســـف الشـــيخ “أنا 
ضد التكميم ومع الخيارات الطبيعة 

من ريجيم وممارسة الرياضة”.
بدورها، بينـــت زهراء علي أنها ضد 

الرياضـــة  ممارســـة  ومـــع  التكميـــم 
كونها الخيار األمثل.

واوضحـــت زهـــراء باقـــر أنهـــا “مع” 
في حال اســـتدعت الحالة الصحية 
ذلك بهـــدف المحافظة على الصحة 
والعيش بطريقة طبيعية بينما ضد 
إجرائهـــا فـــي حـــال عدم اســـتدعاء 
الحاجـــة لذلـــك. وأكـــدت أنـــه رغـــم 
إجـــراء البعض هذه العمليات إال أنه 
البد مـــن اتباع نظام صحي متوازن 

وممارسة الرياضة من بعدها.
إلى ذلك، قال محمد “أنا ضد بسبب 

اآلثار الجانبية لهذه العملية”.
وتابـــع “تحتـــاج هـــذه العمليـــة إلـــى 

تدريبات ومواظبة على الرياضة”.
واختتـــم “هنـــاك طرق أخرى أســـهل 

التكميـــم  عمليـــات  مـــن  وأفضـــل 
وبعيدة عن أي آثار جانبية”.

مؤيدو “التكميم”: الحاجة تلزم... والرافضون: الرياضة خيار أمثل
في الحلقة الجديدة من برنامج “مع أو ضد” عبر منصات “^” الرقمية

يوسف الشيخ  زهراء علي

زهراء باقر عدنان إبراهيممحمد
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ثمــن أوليــاء أمــور وناشــطون اجتماعيــون وممثلــون عــن المجالــس األهليــة 
التوجيهــات الملكية الســامية من عاهل البــالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بتعزيــز وإثــراء المســيرة التعليميــة ومواصلــة 
االرتقــاء بمخرجــات التعليــم، وأمــر نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمد آل خليفــة بإقامة يــوم تعريفي بجميع 
المــدارس الحكوميــة ألوليــاء األمــور يقــدم فيــه أعضــاء الهيئــات التعليميــة 
واإلدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد، والتوجيه 
بــأن يحتــوي ملــف كل طالــب بالمدارس الحكومية على قســيمة مالية تســهم 
في توفير الحقيبة المدرســية الكاملة بمســتلزماتها األساســية لكل طالب في 

المدارس الحكومية.

وأشـــاد صاحب مجلـــس العثمان 
بالتوجيهـــات  العثمـــان  عبـــدهللا 
مـــن صاحـــب  الســـامية  الملكيـــة 
الجالة ملك الباد المعظم، وأمر 
نائـــب  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
جالة الملك ولي العهد، الذي ينم 
عن تلمس لحاجات الناس وتفهم 
مـــع  خصوصـــا  لظروفهـــم،  كبيـــر 
ارتفاع أســـعار الســـلع في السوق 
المحلية، فهذا القرار األبوي يؤكد 
حرص الحكومة على تيسير أمور 
المواطنين وتأميـــن احتياجاتهم 

المختلفة. 
واعتبر العثمان أن موسم العودة 
مكلـــف  موســـم  هـــو  للمـــدارس 
لألســـر، إذ تزداد األعبـــاء المادية 
علـــى رب األســـرة، كمـــا ويـــزداد 
العـــبء المـــادي بشـــكل كبيـــر مع 
زيـــادة عـــدد األبنـــاء في األســـرة 
الواحـــدة، وعبـــر عن أملـــه لمزيد 
من التوجيهات المســـتقبلية التي 
العـــبء  مـــن  للتخفيـــف  ترمـــي 

المادي على المواطنين.
حنـــان  بينـــت  جانبهـــا،  مـــن 
مجلـــس  صاحبـــة  عبدالحميـــد 
العطـــاء أهميـــة التوجيـــه الملكي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  وأمـــر 
نائـــب جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
والســـرور  البهجـــة  أدخـــل  الـــذي 
علـــى األســـر البحرينيـــة، إذ مثـــل 
التوجيـــه مبادرة كريمة ســـتمكن 
القرطاســـية  شـــراء  مـــن  األســـر 
وأدوات المدرسة استعداًدا للعام 
الدراســـي الجديد، الذي سينطلق 
بعـــودة  المقبـــل  الخميـــس  يـــوم 
والتعليميـــة،  اإلداريـــة  الهيئتيـــن 
ورفعت شـــكرها لصاحب الجالة 
المعظـــم وصاحـــب  البـــاد  ملـــك 

جالـــة  نائـــب  الملكـــي  الســـمو 
الملك ولـــي العهد، على ما تم من 
توجيه يســـهم في ســـد جزء من 
البحرينيـــة  األســـرة  احتياجـــات 
فـــي ظل موجـــة ارتفاع األســـعار 
التـــي يشـــهدها العالـــم، وهـــو مـــا 
مـــن  قريبـــة  القيـــادة  أن  يثبـــت 
الشـــعب، بـــل وتستشـــعر معانـــاة 
التجـــاوب  علـــى  ويـــدل  األســـر، 
الفعلي مع المواطنين، ومســـاندة 
أن  كمـــا  بالقليـــل،  ولـــو  األســـرة 
هـــذا التوجيـــه الســـامي يزيد من 
مسؤولية الطالب في بذل الجهد 
واالهتمـــام بالدراســـة، مـــع األمل 
الدائم بتحقيق كل ما يســـهم في 
رفع المســـتوى المعيشـــي لألسرة 

البحرينية.
أما لولوة المران، ولية أمر ورئيسة 
اللجنة النســـائية بمجلس جاســـم 
بوطبنية، فقالـــت إن هذا التوجه 
أثلـــج صـــدور النـــاس، إذ لمســـت 
مـــن خـــال وجودهـــا فـــي مواقع 
ومجالـــس وملتقيـــات اجتماعية 
عـــدة ارتيـــاح أوليـــاء األمـــور من 
هـــذا التوجيـــه، مشـــيرة إلـــى أن 
صاحـــب الجالـــة الملـــك المعظم 
تلمس حاجة الناس بشكل فعلي، 
وساهم في التخفيف من األعباء 
المادية على األســـر، فالتوجيهات 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
الســـمو الملكي نائب جالة الملك 
ولـــي العهـــد مثلـــت انفراجة على 
األســـر بعـــد ارتفاع األســـعار الذي 
أضـــر بميزانيـــة األســـر وقلـــل من 
إمكان تغطية جميع االحتياجات 
فـــي  عليـــه  كان  التـــي  بالشـــكل 

السابق.
ولفـــت محمـــد الســـكري، ولي أمر 

وناشـــط اجتماعي ومسؤول عن 
البرامـــج التعليميـــة فـــي مبـــادرة 
التوجيهـــات  أن  إلـــى  ابتســـامة، 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
الســـمو الملكي نائب جالة الملك 
الوقـــت  فـــي  جـــاء  العهـــد  ولـــي 
المناســـب من أجل التخفيف من 
الهـــم المـــادي الـــذي كانـــت تعاني 
منـــه األســـر فيمـــا يتعلـــق بتأمين 
التعليميـــة لألبنـــاء  االحتياجـــات 
خصوصـــا عنـــد األســـر متوســـطة 
الدخـــل، وهو قرار يبين مســـتوى 
العناية الكبير بالتعليم وبالطاب 
األســـعار  فزيـــادة  المملكـــة،  فـــي 
باتـــت واقعـــا، وقللـــت مـــن قدرة 
األســـر علـــى تأميـــن احتياجاتهـــا 

المختلفة والموازنة فيها.
أكـــدت  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
هيمـــا حســـين، وليـــة أمـــر وعضو 
مجلس األمهات بمدرســـة عسكر 
أهميـــة  واإلعداديـــة،  االبتدائيـــة 
الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
وأمر صاحب السمو الملكي نائب 
جالـــة الملـــك ولـــي العهـــد الـــذي 
هدف للتخفيف من العبء المادي 

علـــى المواطنين وتقديـــم الدعم 
لهم مـــن أجل االرتقاء بالمســـيرة 
األمـــر  صـــدور  فبعـــد  التعليميـــة، 
بتخصيـــص مبلـــغ 25 دينـــارا لكل 
طالب من أجل تأمين مستلزمات 
القرطاســـية، عبـــرت األســـر عـــن 
ارتياحهـــا الكبير مـــن هذا التوجه 
الذي أثلج صـــدور أولياء األمور، 
خصوصـــا ممن لديهـــم 4 أو 6 من 
األبناء، والتي تعتبر احتياجاتهم 
التعليمية هما كبيرا على ميزانية 
األســـرة، وقالـــت إنه قـــرار نوعي 
يعكـــس اهتمـــام الدولـــة بالتعليم 
واستثمارها في األجيال القادمة 
خير اســـتثمار، فالقيـــادة دائما ما 

تثبت قربها من المواطن.
أمـــا عبيـــر بوعلي، وهي أم لســـتة 
التوجيهـــات  أن  فأكـــدت  أبنـــاء، 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
الســـمو الملكي نائب جالة الملك 
ولـــي العهـــد جـــاء ليســـد حاجـــة 
حقيقيـــة لـــدى األســـر البحرينية، 
الكبيـــرة،  األســـر  فـــي  خصوصـــا 
فتأمين احتياجات األبناء عندما 
يكون عددهم من 3 فأكثر، يعتبر 

تحدًيا على األســـر، فاحتياجاتهم 
الدراســـي  العـــام  لبـــدء  الكثيـــرة 
مـــن  خاصـــة،  ميزانيـــة  تتطلـــب 
هنـــا نثمن هذا التوجيه الســـامي، 
ونتطلع إلى مزيد من التوجيهات 
التـــي تخف مـــن األعبـــاء المادية 

على األسر.
من جانبها، بـــدأت خلود عبدهللا، 
وهي وليـــة أمر، بكلمة “شـــيوخنا 
أن  وأوضحـــت  يقصـــرون”،  مـــا 
مـــن لديهم ثاثـــة أو أربعـــة أبناء 
فأكثـــر يحتاجون إلـــى مبلغ كبير 
لتأميـــن احتياجاتهـــم التعليميـــة، 
أصابها  المدرســـية  فالمستلزمات 
الغـــاء، ولـــم نتعـــد الســـوق كمـــا 
كانـــت، فالحقيبـــة الواحـــدة تقدر 
بــــ 17 دينـــارا وربما أكثـــر، ولنا أن 
نقيـــس على ذلك فـــي المتطلبات 
األخرى، من هنا نثمن التوجيهات 
الملكيـــة الســـامية وأمـــر صاحب 
جالـــة  نائـــب  الملكـــي  الســـمو 
الملـــك ولـــي العهـــد الـــذي يصـــب 
فـــي التخفيـــف مـــن أعباء األســـر 
خصوصـــا ذوي الدخـــل المحدود 

والمتوسط.

وأخيـــرا عبـــرت فاطمـــة يوســـف، 
وهـــي وليـــة، أمـــر عـــن ســـعادتها 
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  الكبيـــرة 
الســـامية وأمـــر صاحـــب الســـمو 
الملـــك  جالـــة  نائـــب  الملكـــي 
ولـــي العهـــد الـــذي يعتبـــر تلمســـا 
فهـــذا  الشـــارع،  لنبـــض  حقيقيـــا 
المبلـــغ ليـــس بالبســـيط أو الهيـــن 
إذا مـــا قورن بعـــدد األبناء، وعدد 
األســـر المنتفعـــة منه، وهـــو قرار 
جاء فـــي وقتـــه المناســـب، فبعد 
انقطاع الدراســـة لســـنتين بسبب 
لجائحـــة  االســـتثنائية  الظـــروف 
فيروس كورونا، أصبحت العودة 
للمـــدارس بمثابة تحـــد كبير أمام 
األســـر، فأســـعار البضائـــع لـــم تعد 
كمـــا الســـابق، وهي امتـــداد لتغير 
العالميـــة  االقتصاديـــة  الظـــروف 
زيـــادة  مـــن  عليهـــا  يترتـــب  ومـــا 
المصروفـــات واالحتياجات  فـــي 
األســـرية نتيجة تضخم األسعار، 
فالســـوق اختلفـــت بشـــكل كبيـــر 

جدا.

المنامة - بنا

الحكومة حريصة على تيسير أمور المواطنين وتأمين احتياجاتهم
أولياء أمور يثمنون التوجيهات الملكية وأمر نائب جاللة الملك ولي العهد بإقامة يوم تعريفي بالمدارس وتخفيف آثار عودة الطلبة حضوريا
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تأهيل الكوادر الطبية وتمكينها من أفضل األساليب المهنية الحديثة
مهنئا األطباء المقيمين المتدربين بحصولهم على الزمالة بطب األسنان... وكيل “الصحة”:

أكد وكيـــل وزارة الصحة وليد المانع 
أن برامـــج التدريـــب والتأهيـــل ُتمثل 
أولويـــة متقدمة ضمن اســـتراتيجية 
مهـــارات  لتطويـــر  الصحـــة  وزارة 
وقدرات وكفاءة العاملين بها ورفعها 
ألعلـــى مســـتويات الجـــودة، مشـــيًرا 
إلـــى حرص الوزارة علـــى التعاون مع 
أرقى المؤسســـات التعليمية العالمية 
فـــي إعـــداد وتأهيـــل الكـــوادر الطبية 
األســـاليب  أفضـــل  مـــن  وتمكينهـــا 
المهنيـــة الحديثة والتقنيـــات الذكية 
المتطورة بما يرفد منشآتها بكفاءات 

طبية مؤهلة وذات خبرة.
جـــاء ذلـــك بمناســـبة حصـــول أطباء 
األســـنان المقيميـــن المتدربيـــن علـــى 
مؤهـــل الزمالـــة فـــي الرعايـــة األولية 
لطـــب األســـنان مـــن الكليـــة الملكيـــة 
بالمملكـــة  إدنبـــرة  فـــي  للجراحيـــن 
وزارة  بحـــرص  نـــوه  إذ  المتحـــدة، 
الصحـــة على االســـتمرار في التعاون 
مع الكليـــة الملكية للجراحين بإدنبرة 
الصحيـــة  الكـــوادر  كفـــاءة  لتعزيـــز 
العاملة بمختلف التخصصات الطبية 
ومـــن بينها طب األســـنان، األمر الذي 
ينعكس على تقديم أفضل الخدمات 
الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين في 
مملكـــة البحرين، وذلك بما يتماشـــى 

مـــع أحـــدث األســـاليب التشـــخيصية 
والعالجيـــة، مؤكـــًدا أهميـــة مواصلة 
التدريبيـــة  البرامـــج  هـــذه  مثـــل 

وتطويرهـــا بما يواكب التقدم العلمي 
فـــي  العالجيـــة  التقنيـــات  وأحـــدث 

المجال الطبي.

مـــن جهتهـــا، قالـــت القائـــم بتصريف 
الصحـــة  بـــوزارة  التدريـــب  شـــؤون 
الصحـــة  وزارة  إن  الســـبيعي  منيـــرة 
حريصـــة علـــى مواصلـــة فـــي تعزيـــز 
بطـــب  خصوًصـــا  التدريـــب  برامـــج 
الكـــوادر  كفـــاءة  وتنميـــة  األســـنان 
الوطنيـــة العاملـــة بهذا المجـــال، ذلك 
بهدف رفع مســـتواهم وتمكينهم من 
مواكبة متطلبات المراحل المقبلة بما 
ينعكس على تقديم أفضل الخدمات 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الصحيـــة 

والمقيمين.
الشـــراكة  إلـــى  الســـبيعي  وأشـــارت 
الفاعلـــة بيـــن وزارة الصحـــة والكلية 
فـــي  بإدنبـــرة  للجراحيـــن  الملكيـــة 
تحـــرص  والتـــي  المتحـــدة،  المملكـــة 
الوزارة على توطيدها بإضافة برامج 
تدريبيـــة في تخصصـــات جديدة بما 
ينعكس على توفير أفضل الخدمات 
الصحيـــة والتـــي تتماشـــى مع أحدث 
العالجيـــة  التشـــخيصية  األســـاليب 
وتحقيق االســـتفادة المباشرة لصالح 
وأفـــراد  األســـنان  طبيـــب  مـــن  كل 
المجتمع، وذلـــك انطالًقا من الحرص 
على االستمرار في مثل هذا البرامج 
وتطويرهـــا بمـــا يتماشـــى مـــع التقدم 
العلمي ويواكب مختلف المستجدات 

الحديثة في المجال الطبي.

اللـــواء  العـــام  األمـــن  رئيـــس  نائـــب  قـــام 
الشـــيخ حمد بن محمـــد آل خليفة، بزيارة 
بالواليـــات  نيويـــورك  شـــرطة  ألكاديميـــة 
اســـتقباله،  فـــي  كان  حيـــث  المتحـــدة، 
المســـؤول التنفيذي باألكاديمية المفتشة 

روندا أوريلي بوفيل.
نائـــب  بحـــث  الزيـــارة،  مســـتهل  وفـــي 
رئيس األمـــن العام والمســـؤول التنفيذي 
باألكاديميـــة، ســـبل تعزيـــز التعـــاون فـــي 
مجـــاالت التدريـــب وتبـــادل الخبرات بين 
الداخليـــة  ووزارة  نيويـــورك  اكاديميـــة 
في اطـــار التعاون والتنســـيق االمني بين 

البلدين، واستمرار الجهود الهادفة لتبادل 
الخبرات التعليمية والتدريبية والتجارب 

الناجحة في المجال األمني.
بعدهـــا، قـــام نائـــب رئيـــس األمـــن العـــام، 
أكاديميـــة  بيـــن مرافـــق  تفقديـــة  بجولـــة 
التدريبيـــة  ومنشـــآتها  نيويـــورك  شـــرطة 
والتعليمية التي صممت وفق احتياجات 
الطلبـــة ومـــا تتطلبـــه العمليـــة التعليميـــة 
والتدريبيـــة مـــن آليـــات ووســـائل تســـهم 
فـــي  المطلوبـــة،  األهـــداف  تحقيـــق  فـــي 
مقدمتها صقل مهارات المتدربين وتعزيز 

إمكاناتهم في مجال العمل األمني.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

شراكة مع “الخاص” في تنفيذ “العقوبات البديلة”
في اجتماع فريق العمل المشترك... “الوطنية لحقوق اإلنسان”:

عقـــد فريق العمل المعني بوضع آليـــة تنفيذ أحكام قانون 
العقوبـــات البديلـــة بمشـــاركة شـــركات القطـــاع الخـــاص، 
اجتماعـــا تنســـيقًيا برئاســـة المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان، وعضويـــة وزارة الداخليـــة، وزارة العمل، غرفة 
لتنميـــة  البحريـــن  البحريـــن، وجمعيـــة  تجـــارة وصناعـــة 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، وهيئة تنظيم ســـوق 

العمل، وصندوق العمل “تمكين”.
رئيـــس  الـــدرازي  علـــي  ثمـــن  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان ورئيس فريق العمل 
المشـــترك، التوجيهات الملكية الســـامية لمواصلة التوسع 
فـــي تطبيق أحـــكام قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة، 
بما يتماشـــى مع المعايير الدوليـــة، والبرتوكوالت الواردة 
فـــي العهد الدولـــي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية 
المتعلقـــة بمعاملة األشـــخاص المســـلوبة حريتهـــم، وذلك 
بشـــكل إنســـاني وفي ظل احترام حقـــوق واحترام كرامة 

اإلنسان. 
وأشـــاد رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة بالـــدور البـــارز الـــذي 
تضطلـــع به وزارة الداخلية في تنفيـــذ أحكام القانون، بما 

يســـهم فـــي إدماج المســـتفيدين من المحكـــوم عليهم في 
المجتمـــع ويحقق الوقايـــة من الجريمة وعـــدم معاودتها، 
األمر الذي يعزز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.

وأشار الدرازي، في االجتماع، إلى أهمية مشاركة القطاع 
الخـــاص فـــي تطبيـــق العقوبـــات والتدابيـــر البديلـــة عبـــر 
توفير فرص عمل ووظائف يمكن إســـنادها إلى المحكوم 
عليهـــم، أو عبر برامج ريادة األعمال التجارية، أو التأهيل 

والتدريـــب، باعتبـــار “الخـــاص” شـــريكا أساســـًيا في دعم 
عمليـــة التنمية المســـتدامة، مثمنا في هـــذا الصدد، الدور 

الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتـــم االتفـــاق، خـــالل االجتماع، علـــى عقد لقـــاء تعريفي 
مع شـــركات القطـــاع الخاص لعرض آليـــة تنفيذ العقوبات 
البديلـــة والدور المنوط بهذه الشـــركات، وذلك بمقر غرفة 

تجارة وصناعة البحرين.

المنامة - مؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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المنامة - األوقاف السنية

الهاجـــري  راشـــد  الشـــيخ  قـــام 
رئيـــس مجلـــس األوقـــاف الســـنية 
بزيـــارة تفقديـــة لمشـــروع مصلـــى 
العيد بمنطقـــة البديـــع بالمحافظة 
ســـير  علـــى  لالطـــالع  الشـــمالية، 
العمـــل، بحضـــور عبـــدهللا المعيلي 
رئيس قســـم الخدمات الهندســـية، 
والشـــيخ فتحـــي ســـلطان رئيـــس 
قســـم البحوث وشـــؤون المساجد، 
وعدد مـــن موظفي إدارة األوقاف 
السنية والمقاول المنفذ للمشروع.
مجلـــس  أن  الهاجـــري  وأكـــد 
علـــى  حريـــص  الســـنية  األوقـــاف 
تعزيـــز  فـــي  جهـــوده  مواصلـــة 
الزيـــارات الميدانيـــة لـــكل المرافق 
التابعـــة لإلدارة لتفقـــد احتياجاتها 

واحتياجات األهالي ومتطلباته.

وتابـــع أن المشـــروع يخـــدم أهالي 
المنطقـــة نظـــًرا للتوســـع العمرانـــي 
البحريـــن،  مملكـــة  تشـــهده  الـــذي 
وتســـعى اإلدارة في توفيـــر البيئة 
مـــن  القاطنيـــن  لجميـــع  المناســـبة 
المناطـــق المجـــاورة لتأديـــة صالة 

العيد في أجواء مهيئة.
عيـــد  مصلـــى  مســـاحه  أن  يذكـــر 
البديـــع 2000 متـــر مربع، ويتســـع 
حيـــث  مصلـــي،   2300 لحوالـــي 
تـــم االنتهاء مـــن المرحلـــة األولى 
للمشـــروع، ومـــن المتوقـــع أن يتم 
فـــي  للمشـــروع  الكلـــي  االنتهـــاء 
أكتوبـــر المقبـــل. ويعتبـــر مصلـــى 
العيد بمنطقة البديع من مصليات 
مملكـــة  فـــي  الرئيســـة  العيـــد 

البحرين.

االنتهاء من “مصلى العيد” بالبديع في أكتوبر

 بحـث تبـادل الخبـرات األمنيـة 
مـع أكاديميـة شـرطـة نيويـورك

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون اإلعالم 
دولـــة  ســـفير  النعيمـــي  رمـــزان 
إســـرائيل لـــدى مملكـــة البحرين 

إيتان نائي.
وجـــرى فـــي اللقـــاء اســـتعراض 
العالقـــات القائمـــة بيـــن مملكـــة 
البحرين ودولة إسرائيل، وسبل 
تعزيزهـــا وتطويرهـــا بمـــا يعود 
بالنفع على البلدين ومصالحهما 
المشـــتركة، كما تم خالل اللقاء 

بحـــث جملـــة مـــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك. 

مـــن جانبـــه، هنـــأ ســـفير دولـــة 
وزيـــر  المملكـــة  لـــدى  إســـرائيل 
شـــؤون اإلعـــالم بمناســـبة نيلـــه 
الثقة الملكية الســـامية بتعيينه 
وزيـــًرا لشـــؤون اإلعالم، شـــاكًرا 
لـــه حســـن اســـتقباله واهتمامـــه 
بتعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة بين 

البلدين.

استعراض العالقات مع إسرائيل

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/08/506931023430.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/2022/5069/bahrain/773193.html
https://albiladpress.com/news/2022/5069/bahrain/773272.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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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الجماعات الدينية... غطرسة وتملق نفعي أيام االنتخابات
إحـــدى المرشـــحات النشـــطات، والتـــي احتلـــت المركـــز الثالـــث فـــي 
انتخابـــات 2018 في دائرتها، ذكرت لي قبل أيام أن التيار الديني أو 
الجماعة الدينية في منطقتها، تواصلوا معها لتنســـحب من الســـاحة 
بعـــد أن شـــعروا باقترابها مـــن الفـــوز، باعتبارهم الحلقـــة األقوى في 
الدائـــرة، لكنهـــا ألجمت هـــذا االتجاه ولـــم تعرهم اهتمامـــا وتحدتهم 

وواصلت حتى نهاية المطاف، لكن لم يكتب هللا لها الفوز.
هذه المرة دخلت أيضا غمار التحدي في دائرتها، معتمدة على وعي 
المواطن وقدرته على التحليل والتفســـير والربط، وكشـــفه القصص 
التمثيليـــة للجماعات الدينيـــة وأفرادها الذين يعتبـــرون أكثر الناس 
إســـرافا فـــي “بيـــع الحجـــي” أيـــام االنتخابـــات، والغطرســـة والتملق 

النفعي الذي يحاولون إخفاءه.
في األيام القادمة سيحاول هؤالء الهيمنة على الشارع والتأثير على 
عقل ووجـــدان المواطن، وســـتبدأ التجـــارب المســـرحية والدرامية، 
وكل مرشـــح منهم ســـيقدم حكاية مصورة ستذهل النقاد الدارسين، 
وأفالما ذات أســـلوب متقـــن، وتحمل عناوين دالة مثـــل “الدفاع عن 

حقوق المواطن”، “رفع مســـتوى المعيشـــة”، “محاسبة المقصرين في 
المهمـــات الوطنية من المســـؤولين”، فهم الوحيـــدون الذين يعرفون 
المفاهيـــم األخالقيـــة واالجتماعيـــة والقيام بـــدور البطولـــة وتحمل 
المســـؤوليات، ويملكون رؤية جديدة لإلنســـان البحريني ودوره في 

هذا العالم.
لقـــد تغيـــر المجتمـــع وتغيـــرت نظـــرة النـــاس “الناخبيـــن” للجماعـــات 
الدينيـــة، ومـــن غيـــر المســـتبعد أن تحـــدث مفاجآت في عقـــر دارهم 
تخرجهم من ســـباق االنتخابات مبكرا، فهم مرفوضون ولم يخدموا 
طـــوال وصولهم إلـــى البرلمـــان ســـوى توجهاتهـــم وآيديولوجياتهم، 
ونصبوا أنفســـهم جهـــاز رقابة علـــى الثقافة واإلبـــداع، ومهاجمة كل 
عمـــل مكتوب أو مرســـوم أو معروض يحمل رأيا مغايـــرا لهم، وهذه 
المـــرة ســـيدرك المواطـــن ببصيرته الواعيـــة حقيقة هـــذه الجماعات 
ومـــاذا تريـــد، ولن يتكرر المشـــهد مهما كان تكتيكهم عاليا وســـوقهم 
المفتوحـــة للثرثـــرة وإيهـــام النـــاس بأنهـــم ســـينفخون ريـــاح التغيير 

والصعود بالمواطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تهيئة مضاعفة
فـــي كل عـــام تجري العادة باســـتعداد األبنـــاء للدخول للمدرســـة، وذلك 
بعد انقضاء موســـم الصيف وبدء العام الدراســـي الجديد الذي يتطلب 
االســـتعداد المسبق الستقباله، ومن هنا تبدأ مسؤولية األسرة في تهيئة 
األبنـــاء للعودة للمدرســـة من خالل توفيـــر االحتياجات الالزمة وتجهيز 
المتطلبـــات التـــي تؤهـــل االبن لالنخـــراط في الحيـــاة المدرســـية وبذل 
المجهـــود لتلقـــي التعليـــم بصـــورة إيجابية مـــن خالل التفاعـــل الحيوي 

والسليم طوال العام الدراسي.
إن التهيئة النفســـية واألســـرية في هذا العام تحمل الوالدين مســـؤولية 
كبيـــرة، خصوصـــا بعـــد مضي عاميـــن واألبنـــاء يتلقون التعليـــم عن بعد 
بســـبب جائحة كورونـــا، لذا فإن عودتهم لالنتظام في الدراســـة تتطلب 
تهيئة مضاعفة، وذلك بحسب المراحل الدراسية، طالب المرحلة األولى 
يحتاجون إلى تحبيب وترغيب في الجو المدرسي الذي سيشكل حياة 
جديدة لطالب ربما لم تتح لهم فرصة رؤية المدرسة والتعرف على آلية 
الدراســـة بانتظام عن طريق الحضور الفعلي والتعرف على المدرســـات 
والزمـــالء وماهيـــة التواصـــل الصحيح، أما طـــالب المراحـــل اإلعدادية 
والثانويـــة فإنهـــم يحتاجـــون إلـــى إعادة برمجـــة لنظـــام حياتهم، حيث 
يتناســـب نظامهم مع المدرســـة، كأن يتم تعديل ساعات النوم واالبتعاد 
عن الســـهر وكذلك االهتمام بالتغذية السليمة، وعدم استسهال التعليم، 
بـــل يجـــب أن يحـــرص الوالـــدان علـــى وضع األهداف للســـنة الدراســـية 
الجديـــدة مـــع األبناء ورفع ســـقف التوقعـــات في تحقيـــق النجاح وفي 

الجهد الذي سيبذل طوال العام.
إن تهيئة األبناء للدخول للمدرســـة مسؤولية مشتركة بال شك، تبدأ من 
األســـرة وتنتهـــي في المؤسســـات التعليميـــة التي لن تتأخـــر عن تقديم 
شتى أنواع الدعم النفسي للطالب إلعادة تفاعلهم في الحياة المدرسية 

بصورة صحية وناجحة.

naseemnada313@gmail.com

ندى نسيم
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منـــذ دخـــول جائحة فيروس كورونـــا )كوفيد 19( على خط االســـتنزاف 
االقتصـــادي والحكومـــة تبـــذل مســـاع جبـــارة ومتتالية لحفـــظ التوازن 
المالـــي لمختلـــف القطاعات االقتصادية وفـــق توجيهات حضرة صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا 
ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا الذي قاد الجهود 
الوطنيـــة بســـواعد فريق البحريـــن للتصدي للجائحـــة، ناهيك عن الحزم 
الماليـــة واالقتصادية التـــي رصدتها الدولة لتوفير الجـــو الصحي اآلمن 
الـــذي حافـــظ علـــى صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن وفق خطط 
اســـتباقية وآنيـــة أدت لتحقيـــق النجاحـــات المتواصلـــة في هـــذا الملف 
العالمـــي المهم، فالشـــواهد علـــى الصعيـــد الداخلي أكثر مـــن أن تحصى 
واإلشـــادات الدوليـــة أيضـــًا حاضرة في هذا المجال منـــذ البداية - علمها 
من علمها ونكرها من نكرها - والحق أن عين الشمس ال يمكن أن تغطى 

بغربال.
ليـــس آخرها التوجيهات الملكية الســـامية وأمر ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بتخصيص قســـيمة مالية لكل طالب لتوفير مستلزمات 
الحقيبة المدرسية، ما يعكس كالعادة تلمس قيادتنا الرشيدة احتياجات 
المواطنيـــن الســـيما أصحـــاب الدخـــل المحـــدود، حيـــث تؤكـــد مجـــددًا 
مضاميـــن ميثاق العمل الوطني ودســـتور مملكـــة البحرين، ما يبرهن أن 
الرعايـــة الملكية الكريمة للتعليم متواصلة والخدمات التعليمية تعد من 

أولويات الحكومة.
ليـــس بعيدًا عـــن هذا الخصـــوص، اإلرادة الملكية بتعيين معالي الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفـــة آل خليفـــة وزيرًا للماليـــة واالقتصـــاد الوطني، حيث 
أثبتـــت لنا األحداث التي تلـــت الجائحة آنذاك وغيرها الكثير، حنكة هذا 
الوزير الشـــاب وخبرته في مســـك زمام األمور المالية واالقتصادية في 
البلـــد بكل جدارة، عالوة على تحريك ودعـــم عجلة االقتصاد، خصوصًا 
فـــي األيـــام الخوالي التي بدت فيهـــا اآلثار االقتصاديـــة تلوح في األفق 
وفي وقت تضعضعت دول كبرى اقتصاديًا وسرت فيها سموم التخبط، 
كيف ال؟ وهو يخطط وينجز وفق التوجيهات الملكية السامية وبمتابعة 

من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أيها المواطن الكريم، هب أن طموحاتك وتطلعاتك أكبر من هذه القسيمة 
- وهـــو مـــا نراه ونســـمعه مـــن البعض عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي 
- لكـــن أمـــا يكفينـــا أن التوجيهـــات الملكية الســـامية جاءت شـــاملة لكل 
الطلبة دون تمييز ودون ســـؤال منهم؟ وأن الذي سيســـتفيد منها طالب 
المـــدارس الحكومية جميعًا دون اســـتثناء، وهذه بحـــد ذاتها ميزانية ال 

يستهان بها وُتحِدث فارقًا كبيرًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
ن  أخيـــرًا وبعيدًا عـــن كل االعتبارات، يكفينا فخـــرًاص كمواطنين أن نثمِّ
ة إلى ن القيادة تتلمس  هـــذه المبادرة التي هي في الحقيقة إشـــارة جليَّ
هواجـــس أبنـــاء الوطن وتســـعى لتخفيفها، ولســـان حالها يقـــول لك أيها 

المواطن الكريم: “نحن نسمعك”.

عصام عبداهلل

التوجيهات الملكية... “نحن نسمعكم”
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 وأنـــا أتابع اإلحماء لموســـم االنتخابات القادمة ومـــا يصاحبه من مبالغات، 
تذكرت قصة قرأتها في أحد الكتب، “أن سليمان عليه السالم رأى عصفورًا 
يقول لعصفورته لو شئت ألخذت قبة سليمان بمنقاري وألقيتها في البحر، 
فتبسم سليمان عليه السالم من كالمه ثم دعاه وقال: أتطيق أن تفعل ذلك، 

فقال ال يا رسول هللا، لكن المرء قد يزين نفسه ويعظمها عند زوجته”.
وهـــذا تمامـــًا ما يحصل عند كل موســـم ترّشـــح لالنتخابـــات، قائمة طويلة 
مـــن االدعـــاءات والوعـــود، والطريـــف أنهـــم يعلمـــون حـــق المعرفـــة أنهم ال 
يســـتطيعون تنفيذهـــا، ويعلمـــون كذلك أننا نعلم ذلك، فوعود المرشـــح في 

االنتخابات مثل وعود العريس.

تأكـــدوا من ســـالمة أجـــراس بيوتكم، فســـتنهال عليكم زيارات النســـاء مع 
طلب توســـطكم لعمل أزواجهن بوظيفة “نائب” في البرلمان، كما أنصح أن 

ال تسجلوا أرقام هواتف المرشحين ألنها ستتغير بعد االنتخابات.
بسبب تقصير واستهتار الكثير من النواب، خسرنا الكثير من الفرص ومنها 
دعم الســـلع وارتفاع األســـعار، حتى أصبح هم المواطن تأمين لقمة عيشه، 

والقائمة طويلة يعرفها الجميع.
إن من ســـُيصدم مـــن أداء المجلس هو فقط من يرفع ســـقف توقعاته منه، 
ومن النواب من ينشـــغل بهموم المواطن، ومنهم من ينشغل بإرضاء نفسه، 

فتدبروا وكونوا واقعيين في أحالمكم حتى ال تحبطوا.

فاتن حمزة

عن االنتخابات القادمة 

األزمة الروسية األوكرانية
وتداعياتها المستقبلية

ســـتة أشـــهر انقضت منذ دخـــول القوات الروســـية أوكرانيـــا، وال يعلم أحد 
إلـــى متى ســـتظل المعـــارك دائرة، حيث ال ضوء في األفق يشـــير إلى قرب 
نهايـــة األزمة، بل علـــى العكس، المزيد من المخاوف، لجهة اتســـاع نطاقها 

الجغرافي، ووقودها الديمغرافي من البشر.
قبل بضعة أيام كان القيصر الروســـي فالديمير بوتين يعلن عن زيادة عدد 
قواتـــه المســـلحة إلى ما فوق 2 مليون جنـــدي بقليل، وهو األمر الذي يعني 
رؤيـــة مســـتقبلية المتـــداد العمليـــات العســـكرية على األرض، وربما توســـع 

رقعة القتال الجغرافية لتشمل ما هو أبعد من أوكرانيا.
في هذه األثناء يبقى التســـاؤل المثير للجدل: “هل روســـيا جان أم مجني 
عليـــه”؟ هناك تيار يرى أن ســـاكن الكرملين رأى من بعيـــد، كزرقاء اليمامة، 
مخططـــات الناتـــو، والســـعي الحثيث للتقدم إلـــى الشـــرق، وبذلك يضحى 
تهديـــدا مجـــاورا لروســـيا االتحاديـــة، ومـــن هنـــا هيأ بـــالده، وأعد جيشـــه، 
ورتب أوراقه االقتصادية، على القيام بحربه الخاطفة ضد أوكرانيا، وقال 
البعـــض كذلك، كالمستشـــار األلماني أوالف شـــولتز مؤخـــرا، ان بوتين كان 
يجهـــز الحتـــالل كل أوكرانيـــا خالل بضعـــة أيام. فريق آخر يـــرى أن بوتين 
حاكم شمولي له أطماع استعمارية في دول الجوار، وأن مخططاته كانت 
وال تـــزال تســـعى في طريق الســـيطرة علـــى مزيد من أراضـــي دول أوروبا 

الشرقية. 
والشـــاهد أنـــه مهما يكن من أمر الخيارات الســـابقة، فـــإن النتيجة المؤكدة 
حتى الســـاعة، هي أن الكيان األوراسي، ذاك الذي حلم به الزعيم الفرنسي 
الكبيـــر شـــارل ديجـــول، قد ذهـــب أدراج الريـــاح، وعوضا عـــن التعاون بين 
أوروبـــا وروســـيا، هـــا هي العالقات تســـوء إلـــى أقصى حد ومـــد، ومن غير 

مقدرة على قراءة قادم األيام.
المشـــهد األوروبي في واقع الحال، هو أول وأكبر ضحية للحرب الروســـية 
– األوكرانيـــة، وعلـــى غير المصـــدق أن يتطلع إلى أحوال أوروبا في أشـــهر 
الشـــتاء القادم، وفي غياب ونقص واضحين للغاز الروسي، ذاك الذي أغلق 
القيصـــر صنابيـــره عمدا في مواجهـــة الجيران األوروبييـــن، عقابا لهم على 
االنجـــرار وراء السياســـات األميركيـــة، وخصوصا إشـــكالية العقوبات على 
موســـكو. ولعله من المثير أن روســـيا والعهدة هنا علـــى صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة، تبـــدو أقوى من أي وقـــت مضى، وكأن العقوبـــات االقتصادية 
المفروضة عليها، قد جاءت برد فعل عكسي، وهذا ما أشار إليه الصحافي 

البريطاني سايمون جنكيز. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين
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