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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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الحـ�سـا�سيــة  لأدوية  بـديـلـة  اأدويـــة  تــوافـــر 

والر�سح فـي ال�سيدليات.. وكميات اإ�سافية قريبا

التنفيذي  الــرئــيــس  ــدت  أكــ
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 
مــــريــــم عــــذبــــي الـــجـــاهـــمـــة أن 
التي  والرشح  الحساسية  أدويــة 
ــــن األســــــــــواق تـــتـــوافـــر  ــفــــدت مـ نــ
ــة مــــــن حــيــث  ــقــ ــابــ بــــــدائــــــل مــــطــ
لها  وبديلة  الكيميائي  التركيب 
فـــي مــخــتــلــف الــصــيــدلــيــات في 
مملكة البحرين تستخدم لذات 
بــأســمــاء تجارية  الــغــرض ولــكــن 

مختلفة.
وأشـــــارت إلـــى أنـــه بــشــأن ما 

مثل  األدويـــة  لبعض  الخاصة  الصيدليات  في  نقص  وجــود  عن  أثير 
أّن  الهيئة  فتود  وسالينال«  إكسترا  ويونيفيد  ساينس،  كولد  »أدفــيــل 
في  متوافرة  مطابقة  بــدائــل  لها  الــمــذكــورة  األدويـــة  أّن جميع  توضح 

جميع الصيدليات األخرى.

لالنتخابات الر�سمي  الإلكتروني  الموقع  تد�سين 
الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  أعــلــنــت 
لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة 
2022 تدشين الموقع اإللكتروني 
الــرســمــي عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
ــة،  ــادسـ ــسـ ــابـــات الــــــــدورة الـ ــتـــخـ النـ
 ،)vote.bh( عنوان  يحمل  والــذي 

ومركز االتصاالت 77277277.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
النيابية  لانتخابات  اإلعــامــيــة 
أحمد  المستشار   2022 والبلدية 
ــع  ــوقـ ــمـ الـ إن  الــــــمــــــدوب  ــد  ــمـ ــحـ مـ
مضمونه  جانب  إلــى  اإللكتروني 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ ــم الـ ــ ــأهـ ــ الــــمــــحــــدث بـ

بالمواد  وتزويده  والتشريعات،  كالقوانين  االنتخابية  بالعملية  المتعلقة 
بــالــرقــابــة على  المتعلقة  واإلجــــــراءات  والــمــرئــيــة،  الــمــقــروءة  اإلعــامــيــة 
العملية االنتخابية لضمان أعلى مستويات الشفافية، فإنه سيحتوي على 
مجموعة من الخدمات اإللكترونية التي ستتيح للناخبين والمرشحين 
والتي  اإلشــرافــيــة،  اللجان  لــدى  واالعــتــراض  التصحيح  طلبات  تقديم 
وأكد  القانوني.  الساعة حين حلول موعدها  ستكون متوافرة على مدار 
والخدمات  المعلومات  جميع  توفير  من  الهدف  أن  المدوب  المستشار 
تحت مظلة واحدة هو المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى الناخبين 
والمرشحين على حد سواء، وتمكين الناخبين خال الفترات االنتخابية 
الــــذي كفله  الــنــحــو  عــلــى  الــســيــاســيــة  مــبــاشــرة حــقــوقــهــم  مــن  المختلفة 

الدستور والقانون.
إلـــى جــانــب ذلــــك، أعــلــن الــمــســتــشــار الـــمـــدوب كــذلــك تــدشــيــن مركز 
االتصاالت الذي يمكن التواصل معه هاتفيًا على رقم »77277277« على 
مدار األسبوع، بما في ذلك أيام العطات الرسمية وعطلة نهاية األسبوع.

لـمـكـاتــب خـا�ســة  تـراخـيــ�ص  ل 
لتوظيـف الأجانـب فـي الـبـحــرين

كتب فاضل منسي:

نــفــى مــصــدر مــســئــول لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« إصــــدار تــرخــيــص مكتب 
خاص لتوظيف العمالة األجنبية بعد تداول مقطع مصور في مواقع 
التواصل االجتماعي لشخص يدعي افتتاحه مكتبا لتوظيف العمالة 

اآلسيوية.
إلكترونية  بتأشيرة  يتعلق  الــمــصــور  المقطع  أن  الــمــصــدر  وأكـــد 
مــتــعــددة الــســفــرات تــم اســتــخــدامــهــا لــغــرض الــتــدريــب والــتــأهــيــل في 
تــاريــخ إصـــدارهـــا، وتسمح  أشــهــر مــن  مـــدة 6  المملكة، وهـــي صــالــحــة 
بإمكان صاحب  ذلك  وبعد  ذاتها،  الفترة  الباد  في  بالبقاء  لحاملها 
استحداثها  تم  التأشيرة  هذه  أن  المتدرب.. موضحا  توظيف  العمل 
قبل فترة وهي قابلة للتمديد لمدة مماثلة، موضحا أن رسومها تبلغ 
أن  أهمها  التأشيرة،  لهذه  أساسية  أن هناك متطلبات  دينارا، كما   60
أن  العمل فيجب  أما صاحب  أو متدربا،  الطلب مدربا  يكون صاحب 

يكون وحدة أو مؤسسة حكومية أو شركة عامة أو خاصة.
ولفت إلى ضرورة إرفاق رسالة من جهة العمل توضح نوع التدريب 
والتفاصيل المتعلقة به، مع نسخة من جواز السفر صالحة ألكثر من 

ستة أشهر.

اجـتـماع اللجنة الأمنية العـلـيـا 
بــيــن الــبــحــريــن والإمـــــارات

أكد الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام أن التعاون 
تعزيز  على  المشترك  والحرص  المستوى  الرفيع  األمني  والتنسيق 
تبادل الخبرات والتجارب األمنية الناجحة ركيزة أساسية في العمل 
األمــنــي وتــعــزيــز الــجــهــود بــيــن الــبــحــريــن واإلمـــــارات فــي حــفــظ األمــن 
على  للحفاظ  والتنسيق  التكامل  تعزيز  إطــار  في  العامة  والسامة 
التعاون،  مجلس  دول  ومصالح  مكتسبات  وحماية  الجماعي  األمــن 
األمن  وحماية  اإلقليمي  االستقرار  ترسيخ  على  العمل  إلــى  وصــوال 

والسلم الدوليين.
اللجنة  اجتماع  في  الداخلية  وزارة  وفد  ترؤسه  خال  ذلك  جاء 
األمنية العليا بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

الشقيقة والذي عقد أمس في أبوظبي.
العمل  تطوير مسيرة  على  البحرين حريصة  مملكة  أن  وأضــاف 
وتعزيز  المتزايدة  التحديات  لمواجهة  المشترك،  الخليجي  األمني 
والثوابت  الوثيقة  الصات  تفرضها  والتي  التاريخية،  األخــوة  روابــط 
الجامعة للعمل المشترك، الفتا إلى أن األجهزة األمنية في البلدين 
احترافية  قــــدرات  وإثــبــات  نــجــاحــات  تسجيل  اســتــطــاعــت  الشقيقين 
مــتــمــيــزة، األمـــر الـــذي يتطلب تــبــادل أفــضــل الــمــمــارســات والــخــبــرات 
والتجارب الناجحة والوقوف على االستراتيجيات المطبقة وخطط 
التعامل مع المستجدات في عدد من مجاالت التعاون، منها مكافحة 
ــن الــســيــبــرانــي، مكافحة  ــن الــجــمــركــي، األمــ االرهـــــاب وتــمــويــلــه، األمــ

الجريمة المنظمة، مكافحة المخدرات واالتجار بالبشر.

الدكتور محمد مبارك  أعلن 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لشؤون 
المدارس بوزارة التربية والتعليم 
ــرر إعـــــــادة جــــدولــــة الـــيـــوم  ــقـ ــه تـ ــ أنـ
الـــــدراســـــي لــمــخــتــلــف الـــمـــراحـــل 
الحكومية  بالمدارس  التعليمية 
ــار الـــحـــافـــات  ــظــ ــتــ ومــــواعــــيــــد انــ
اعـــتـــبـــاًرا مـــن يــــوم غـــد الــخــمــيــس 
الموافق 15 سبتمبر الجاري، بما 
وأولــيــاء  الطلبة  مصلحة  يــراعــي 
األمـــــــــور، ويـــحـــافـــظ عـــلـــى جــــودة 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، ويــحــقــق 
الجهات  بين  والتكامل  التنسيق 
يسهم  الــذي  بالشكل  الحكومية 
فــي تــوفــيــر الــمــرونــة الـــازمـــة في 
الـــحـــركـــة الــــمــــروريــــة، وخــصــوصــًا 
فـــي أوقـــــات الـــــــذروة، ويــســهــل من 
عملية انتقال ووصول الحافات 
الـــمـــدرســـيـــة الـــتـــي تـــقـــّل الــطــاب 
االنطاق  نقاط  مــن  والطالبات 
إلـــى الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة، ومــن 
نقاط  إلــى  الحكومية  الــمــدارس 

الوصول التي تم تحديدها.
وأفــــــــــــــــاد بـــــــــــأن الـــــمـــــواعـــــيـــــد 
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ ــدة هـــــي بـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
طــلــبــة الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة في 
الـــــــمـــــــدارس الــــحــــكــــومــــيــــة ســــوف 

اعــتــبــارا من  الــطــلــبــة  دوام  يــكــون 
حــتــى  ــا  ــاًحــ ــبــ صــ  7:05 ــة  ــاعــ ــســ الــ
إلـــى  وبـــالـــنـــســـبـــة  ــًرا،  ــ ــهـ ــ ظـ  12:35
طــلــبــة الــمــرحــلــة اإلعــــداديــــة في 
المدارس الحكومية، سوف يكون 
الساعة  من  اعتباًرا  الطلبة  دوام 
ظــهــًرا،   1:30 حتى  صــبــاًحــا   7:05
وبــالــنــســبــة إلــــى طــلــبــة الــمــرحــلــة 
الثانوية في المدارس الحكومية، 
من  اعتباًرا  الطلبة  دوام  سيكون 
 2:15 حتى  صباًحا   7:05 الساعة 
الوقت  في  تغيير  ال  ظهًرا، حيث 
الــمــقــرر لــمــواعــيــد بــدايــة ونــهــايــة 
المرحلة  لهذه  المدرسي  الـــدوام 

التعليمية.
التعليم  إلى طلبة  وبالنسبة 
ــمـــدارس  ــي الـ الــفــنــي والــمــهــنــي فـ
ــون الـــــــــدوام  ــكــ ــيــ ــة، ســ ــيــ ــومــ ــكــ الــــحــ
ــرة  ــتـ ــفـ ــة الـ ــبـ ــلـ ــة إلـــــــى طـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
الساعة  مــن  اعــتــبــاًرا  الصباحية 
 1:45 الساعة  حتى  صباًحا   7:05
المسائية  الفترة  ولطلبة  ظهًرا، 
الــســاعــة 2:00 ظهًرا  مــن  اعــتــبــاًرا 
حتى 7:30 مساًء، حيث ال تغيير 
في الوقت المقرر لمواعيد بداية 
ــدوام الــمــدرســي لــهــذه  ــ ونــهــايــة الــ
وبالنسبة  التعليمية.  الــمــرحــلــة 

ــدوام طــلــبــة الــمــســار الــتــجــاري  ــ لــ
بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا وطـــلـــبـــة الــمــســار 

التجاري بمدرسة الشيخ عبداهلل 
الصناعية  الــثــانــويــة  عــيــســى  بـــن 
ــاًرا مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لــلــبــنــيــن ســـيـــكـــون اعـ

 1:45 حتى  صباًحا   7:05 الساعة 
ظهًرا.

المعهد  طلبة  إلى  وبالنسبة 

ــنــــي والـــمـــعـــهـــد الـــجـــعـــفـــري  الــــديــ
من  اعتباًرا  الطلبة  دوام  سيكون 
الساعة 7:05 صباًحا حتى 12:35 
أما  االبــتــدائــيــة؛  للمرحلة  ظــهــًرا 
والثانوية  اإلعــداديــة  المرحلتان 
حتى  صباًحا   7:05 الساعة  فمن 
في  تغيير  ال  حــيــث  ظــهــًرا،   2:15
الـــوقـــت الــمــقــرر لــمــواعــيــد بــدايــة 
ــدوام الــمــدرســي لــهــذه  ــ ونــهــايــة الــ

المرحلة التعليمية.
وبين أنه قد تمت أيًضا إعادة 
جدولة مواعيد انتظار الحافات 
الذي  بالشكل  المدرسية صباًحا 
القدرة  الحافات  لسائقي  يوفر 
انتظار  نقاط  إلــى  الوصول  على 
ــررة بـــأقـــل قــدر  ــقـ ــمـ ــافـــات الـ الـــحـ
أنه  ممكن مــن االنــتــظــار، مــؤكــدا 
األيــام  جــدولــة  تطوير  على  بــنــاًء 
ــار  ــتـــظـ ــد انـ ــ ــيـ ــ ــواعـ ــ الـــــدراســـــيـــــة ومـ
الحكومية  المدرسية  الحافات 
ــلـــب الـــحـــافـــات ســتــغــادر  ــإن أغـ ــ فـ
مواقع المدارس في فترات تسبق 
من  يخفف  بما  الــــذروة،  ســاعــات 
وطأة االزدحام ويعزز من الشراكة 

مع الجهات الحكومية.

ــادر  الـــصـ  »2022 الـــبـــحـــريـــن  »تـــقـــريـــر  ســـلـــط 
ــاث واالســـتـــشـــارات الــعــالــمــيــة  عـــن شــركــة األبـــحـ
بالشراكة   ،)OBG( أكسفورد لألعمال  مجموعة 
مــع كــل مــن بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي وبــورصــة 
الضوء  )KPMG(-البحرين،  وشــركــة  البحرين 
النمو  عجلة  لدفع  الموضوعة  الخطط  على 
تشمل  التي  البحرين،  مملكة  في  االقتصادي 
جذب االستثمارات في القطاعات ذات اإلمكانات 

العالية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
إلــى إشــراك  إلــى توجه وطني يهدف  وأشــار 
الــقــطــاع الــخــاص فــي تــدشــيــن مــشــاريــع بقيمة 
مشاريع  ضمنها  مــن  أمــريــكــي،  دوالر  مليار   30
البنية التحتية التي من المتوقع أن تسهم في 
دعم نمو في عدد من القطاعات، وعــاوة على 
ذلك يتضمن التقرير دليا إرشاديا مفصا عن 
فرص االستثمار المتاحة لكل قطاع على حدة.
ــز الــتــقــريــر عــلــى الــمــشــاريــع الــمــدشــنــة  ــ وركـ

البضائع  مــن  كــل  انتقال  حركة  تسهيل  بهدف 
واألشخاص داخل حدود المملكة وعبرها، التي 
تــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــعــزيــز مــكــانــة الــدولــة 
عــلــى مــســتــوى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
والمساعي  الــخــطــط  إلـــى  بــاإلضــافــة  إقــلــيــمــيــا، 
الــتــي مــن الــمــقــرر الــعــمــل بــهــا لــتــعــزيــز نهوض 
في  سيما  وال  المملكة،  فــي  السياحي  القطاع 
السياحية  النشاطات  عودة  بعد  الراهن  الوقت 
وزيادة أعداد الزوار والسياح، في أعقاب تخفيف 

القيود المرتبة عن الجائحة.
مـــن جــانــب آخــــر، كــشــف الــتــقــريــر عـــن آخــر 
تطورات القطاع المالي بصفته أحد القطاعات 
ــات يــنــافــس  ــذي بــ ــ الــنــابــضــة فـــي الــمــمــلــكــة، والــ
في  مسهم  أكبر  باعتباره  والــغــاز  النفط  قطاع 
االقتصاد الوطني، كما تم تسليط الضوء على 
مكانة المملكة الرائدة في مجال التكنولوجيا 

المالية.

وتــعــلــيــًقــا حـــول مـــا ورد فـــي الــتــقــريــر صــرح 
ــر مــجــمــوعــة  ــريـ ــيــــس تـــحـ أولــــيــــفــــر كـــــورنـــــوك رئــ
األسعار  ارتفاع  بأن   )OBG( لألعمال  أكسفورد 
العالمية للنفط والغاز وتدشين مشاريع البنية 
التحتية سيساعدان المملكة في رحلة التعافي 

االقتصادي بعد تداعيات أزمة كورونا.
بلغت  الماضي،  العام  »خــال  قائا:  وصــرح 
الــبــحــريــن %2.2،  فــي  االقــتــصــادي  الــنــمــو  نسبة 
وذلــــك نــتــيــجــة دعـــم وازدهــــــار قــطــاعــي الــطــاقــة 
االستثمارات  عــائــدات  ارتفعت  كما  والسياحة، 
الــخــارجــيــة إلـــى أكــثــر مــن الــنــصــف فــي األربــــاع 
أن  الثاثة األولى من عام 2021، ونحن نتوقع 
يسهم جذب االستثمارات ودعم مشاريع تطوير 
البنية التحتية المهمة في وضع المملكة على 

المسار الصحيح نحو النمو المستدام«.

مـواعـيــد جديـدة لليــوم الـدرا�سـي 

البحريـــن علـــى الم�ســـار ال�سحيـــح نحـــو النمـــو الم�ســـتدام
ت��ق��ري��ر: م�����ص��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واال���ص��ت��ث��م��ار ي��دف��ع��ان ع��ج��ل��ة االق��ت�����ص��اد

ال��م��روري��ة ال��م��رون��ة  وتحقيق  ال��ط��ل��ب��ة..  لم�صلحة  م��راع��اة  ال��ت��رب��ي��ة: 

جدولـة مواعيـد انتظـار الحافـالت المدر�سـية ومغادرتها قبل �سـاعات الذروة
} د. مريم الجاهمة.
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} المستشار أحمد المدوب.

أعــلــنــت شـــركـــة نــيــســان بــالــتــنــســيــق 
بــــوزارة  الــمــســتــهــلــك  حــمــايــة  إدارة  مـــع 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة اســتــدعــاء بعض 
ــارات نــيــســان الــــمــــزودة بــالــوســائــد  ــيــ ســ
ــيــــه دعــــت  ــلــ ــة الـــمـــعـــيـــبـــة، وعــ ــيــ ــوائــ ــهــ الــ
أصحاب طرازات السيارات المبينة في 
للفحص  معها  التواصل  إلى  اإلعــان 

واالستبدال بشكل فوري.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة في 
حسابها الرسمي على موقع التواصل 
المنتجات  أن  »انستغرام«  االجتماعي 
المطلوب استدعاؤها هي »تيدا 2007-
نــافــارا   ،»2013-2012« مــيــكــرا   ،»2013
 ،2005-2002« صــنــي   ،»2015-2008«
 ،»2005-2002« باثفايند   ،»2014-2010

ــاتـــرول  بـ  ،»2018-2002« ــريـــل  تـ ــــس  اكـ
انفينيتي   ،»2018-2013  ،2008-2002«

.45/fx35 »2003 -2008«
المصنعة  الشركة  أن  إلــى  وأشـــارت 
لـــلـــوســـائـــد الـــهـــوائـــيـــة اكــتــشــفــت خــلــا 
ــارات نــيــســان الـــمـــزودة  ــيــ فـــي بــعــض ســ
ــة الــمــعــيــبــة  ــيـ ــوائـ ــهـ بـــهـــذه الــــوســــائــــد الـ
بــقــطــع مــعــدنــيــة حــــادة قـــد تــخــرج من 
الوسائد الهوائية، وقد تسبب إصابات 
ــاة، وقــد  ــوفـ ــة الـ خــطــرة تــصــل إلـــى درجــ
تــكــون الــوســائــد الــهــوائــيــة لــلــســائــق أو 
متأثرة  لــاثــنــيــن  أو  األمـــامـــي  الـــراكـــب 
إلـــى الفحص  بــهــذا الــخــلــل، وتــحــتــاج 

واالستبدال بشكل فوري.

حمايـة الم�سـتهلك: ا�سـتدعاء بع�ص �سـيارات 
معيبـة هوائيـة  بو�سـائد  الـمــزودة  نـيـ�ســان 

ص2 أخبار البحرين

انتهاء فترة الت�سجيل لاللتحاق بالدفعة الثامنة من
برنامـج رئي�ـص الـوزراء لتنميـة الكـوادر الحكوميـة

انتهاء  الــوزراء  رئيس مجلس  أعلن مكتب 
فـــتـــرة الــتــســجــيــل لــالــتــحــاق بــبــرنــامــج رئــيــس 
الحكومية،  الـــكـــوادر  لتنمية  الـــــوزراء  مــجــلــس 
السمو  صــاحــب  يوليه  لما  تأكيدا  يــأتــي  الـــذي 
بـــن حــمــد آل خليفة  الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
مــن حــرٍص  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
من  البشري  العنصر  فــي  لاستثمار  واهتمام 
خال مواصلة تعزيز وتنمية قدرات وإمكانيات 
الكوادر الوطنية في مملكة البحرين باعتبارهم 
والتنمية،  البناء  مسيرة  في  رئيسيين  شركاء 
الوطن  وازدهـــار  تقدم  على  ينعكس  بما  وذلــك 

والمواطن.
ــاب الــتــســجــيــل لــالــتــحــاق  ــد تـــم فــتــح بــ وقــ
بــالــدفــعــة الــثــامــنــة مــن بــرنــامــج رئــيــس مجلس 
السبت  يوم  الحكومية  الكوادر  لتنمية  الــوزراء 
الموافق 13 أغسطس 2022 حتى يوم الثاثاء 
واسًعا  إقباال  لقي  الــذي  الحالي،  سبتمبر   13
الـــعـــام بمختلف  الـــقـــطـــاع  مــوظــفــي  قــبــل  مـــن 
المتقدمين لالتحاق  بلغ عدد  إذ  القطاعات، 
 2000 من  أكثر  البرنامج  من  الثامنة  بالدفعة 

متقدم.
وستخضع طلبات التسجيل لعدة مراحل، 

الشخصية،  المقابات  ثم  التقييم  ابتداًء من 
لاختيار  تمهيًدا  الــقــدرات  اختبارات  وتقديم 
ــة مــن  ــنـ ــامـ ــثـ ــائـــي لــمــنــتــســبــي الــــدفــــعــــة الـ ــهـ ــنـ الـ

البرنامج.
مجلس  رئيس  برنامج  أن  بالذكر  الجدير 
يــعــد من  الــحــكــومــيــة  الـــكـــوادر  لتنمية  الـــــوزراء 
الطاقات  تستقطب  الــتــي  الطموحة  الــبــرامــج 

من  مهاراتها  وتصقل  خبراتها  لتثري  الشابة 
الــخــبــراء  أبــــرز  يـــد  خــــال دورات مــكــثــفــة عــلــى 
لتمكينهم من طرق البحث والتحليل ومختلف 
البرنامج  لهم  يتيح  كما  الــقــيــاديــة،  الــمــهــارات 
السياسات  آلــيــة صنع  على  قــرب  مــن  الــتــعــرف 
الحكومية وتنفيذ البرامج المرتبطة ببرنامج 

الحكومة.
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ال���م���ل���ك ي���ت���ل���ق���ى ب��رق��ي��ة
���س��ك��ر م��ن رئ��ي�����س��ة ���س��ن��غ��اف��ورة

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك الباد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة السيدة 
حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك رًدا على 
برقية التهنئة التي بعث بها جالته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لجمهورية سنغافورة.

} المهندس علي الدرازي خال اللقاء.

واج�ب  تق�دم  الن�واب  مجل��س  رئي�س�ة 
العزاء في وفاة الملكة اإليزابيث الثانية

 قدمْت السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب 
واجب العزاء إلى األسرة الحاكمة والشعب في المملكة المتحدة، 

برحيل صاحبة الجالة الملكة اليزابيث الثانية.
المملكة  ــونـــد ســفــيــر  درامـ رودي  الــســيــد  مــقــر  زيــارتــهــا  وضــمــن 
المتحدة لدى مملكة البحرين، أمس الثاثاء، أعربت عن خالص 
الملكة  أن رحيل جالة  المناسبة، مؤكدة  تعازيها ومواساتها بهذه 

يمثل فقدان رمزية عالمية مؤثرة.
اللقاء نوهت بالدور المحوري والدعم المستمر الذي  وخال 
بين  التقارب  تعزيز  في  الثانية  إليزابيث  الملكة  جالة  به  قامت 
تستمر  بــأن  الثقة  مــؤكــدة  الــمــتــحــدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 
مــســيــرة الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن، مــع اعــتــاء صاحب 
الجالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا 
المملكة  عــرش  الــكــومــنــولــث،  رئــيــس  الشمالية  وأيــرلــنــدا  العظمى 

المتحدة.
المملكتين  تجمع  الــتــي  التاريخية  الــعــاقــات  بعمق  وأشــــادت 
تعزيز  في  أسهم  مما  طويلة،  سنوات  منذ  والممتدة  الصديقتين، 

أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت.

رئي��س »الوطني�ة لحق�وق الإن�س�ان« ي�س�تقبل رئي��س 
ال�سوؤون ال�سيا�سية والقت�سادية بال�سفارة الأمريكية

الوطنية  المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد  علي  المهندس  أكــد 
لحقوق اإلنسان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية 
حقوق  وحماية  تعزيز  اجــل  مــن  ومسؤوليات  مهام  مــن  تــؤديــه  ومــا 
اإلنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واإلسهام في 
ضمان ممارستها بكل حرية واستقالية في مملكة البحرين، وذلك 

وفق صاحياتها الواسعة التي أكدها قانون إنشائها.
جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــالــه الــيــزابــيــث هــاتــنــغ رئــيــس الــشــؤون 
األمريكية لدى  المتحدة  الواليات  واالقتصادية بسفارة  السياسية 
الوطنية بضاحية السيف،  المؤسسة  البحرين وذلك بمقر  مملكة 
الشأن  ذات  المواضيع  من  عــددا  معها  واستعرض  بها،  رحب  حيث 

الحقوقي ودور المؤسسة في التعاطي مع تلك المواضيع.
االستقبال،  على حسن  هاتنغ عن شكرها  أعربت  من جانبها، 
مؤكدة أهمية دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 
من  المزيد  وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنية  البحرين،  مملكة 

التقدم واالزدهار.

خالل لقائه وكيل الخارجية.. ع�سو بمجل�س النواب الياباني:
البرلماني�ة الدبلوما�س�ية  ال�س�راكة  تعزي�ز  عل�ى  نحر��س 

اجــتــمــع الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة،  آل  أحــمــد 
مينورو،  كيوتشي  مــع  السياسية،  لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  رئــيــس لجنة 
الـــنـــواب الــيــابــانــي، وذلــــك بــمــنــاســبــة زيــارتــه 

الرسمية لطوكيو. 
ــاع، اســـتـــعـــراض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــــم خــــــال االجـ
ــة والـــشـــراكـــة  عــــاقــــات الـــتـــعـــاون والــــصــــداقــ
ــديــــن، وســـبـــل  ــلــ ــبــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن الــ
السياسية  المجاالت  مختلف  في  تعزيزها 
ــاديــــة بـــمـــا يــخــدم  ــتــــصــ والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة واالقــ
مناقشة  جــانــب  إلــى  المشتركة،  المصالح 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

المشترك. 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  وأطلع 
الــســيــاســيــة الـــجـــانـــب الـــيـــابـــانـــي عــلــى أبـــرز 
ــازات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــحــقــوقــيــة  ــ ــجــ ــ اإلنــ
والبرلمانية التي تشهدها مملكة البحرين، 
النيابية  االنــتــخــابــات  ــراء  إجـ على  وعــزمــهــا 

نوفمبر  فــي  السادسة  دورتــهــا  فــي  والبلدية 
الــمــقــبــل، وتــأكــيــد مــواقــفــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
الـــداعـــمـــة لــلــتــســامــح والــــســــام اإلقــلــيــمــي 
لحضرة  الحكيم  النهج  ظــل  فــي  والــدولــي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ملك الباد الُمعظم. 

من جانبه، أكد كيوتشي مينورو حرص 
مجلس النواب الياباني على تعزيز الشراكة 
التعاون  وتفعيل  البرلمانية،  الدبلوماسية 
الــمــجــاالت،  وتــبــادل الــخــبــرات فــي مختلف 
بما يعود بالخير والنماء على كا البلدين 

والشعبين الصديقين. 

الوطنية  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  أكــــدت 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم 
والــرشــح  الحساسية  أدويــــة  أن  الــجــاهــمــة  عــذبــي 
التي نفدت من األسواق تتوافر بدائل مطابقة من 
حيث التركيب الكيميائي وبديلة لها في مختلف 
لذات  تستخدم  البحرين  مملكة  في  الصيدليات 

الغرض ولكن بأسماء تجارية مختلفة.
أنه  إلــى  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــارت  وأشــ
أثــيــر عــن وجـــود نقص فــي الصيدليات  بــشــأن مــا 
الخاصة لبعض األدوية مثل »أدفيل كولد ساينس، 
ويونيفيد اكسترا وسالينال« تود الهيئة أن توضح 

مطابقة  بــدائــل  لها  الــمــذكــورة  األدويــــة  أّن جميع 
متوافرة في جميع الصيدليات األخرى.

ــن الــــرجــــوع  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــالـ ــئـــة بـ ــيـ ــهـ  وأهـــــابـــــت الـ
ــى الــــــدواء الــبــديــل  ــم إلــ ــادهــ ــى الــصــيــدلــي إلرشــ إلــ
قــائــمــة بجميع  الــهــيــئــة  تــنــشــر  كــمــا  الــمــطــابــق،  او 
ويمكن  للهيئة،  االلكتروني  الموقع  عبر  االدويـــة 
الــدواء  والبحث عن  ألي متصفح االطــاع عليها 
والبدائل  الصيدلية  اسم  له  وسيظهر  المطلوب، 

المتوافرة.
الــهــيــئــة  أّن  الــجــاهــمــة  الـــدكـــتـــورة  وأوضـــحـــت 
ــراءات لتسهيل اســتــيــراد  ــ ــددًا مــن اإلجــ اتــخــذت عــ

وتـــرخـــيـــص وتــســجــيــل األدويـــــــة والــمــســتــحــضــرات 
الصحية واألجهزة الطبية لضمان سرعة دخولها 
طلبات  جميع  إّن  حيث  الــبــحــريــن،  فــي  وتــداولــهــا 
بشكل  باستيرادها  يسمح  المسجلة  غير  األدويــة 
ــــى حـــيـــن تــســجــيــلــهــا لـــضـــمـــان تـــوافـــرهـــا  ــؤقـــت إلـ مـ
أدويــــــة غــيــر مسجلة  ــة  أيــ أن  كــمــا  الــمــمــلــكــة،  ــي  فـ
التسهيل  تم  الوكاء  قبل  من  استيرادها  مطلوب 
الصادر عن   32 رقم  القرار  الستيرادها من خال 
بديل  لها  يكن  لــم  إذا  للصحة  األعــلــى  المجلس 

مسجل.
وشددت د. الجاهمة على أن الهيئة حريصة 

على توافر جميع األدوية والمستحضرات الطبية، 
المتعلقة بتجديد  اإلجــراءات  عــددا من  واتخذت 
السماح  المؤقت، حيث يتم  التسجيل والتسجيل 
بإدخال األدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس 
الدولية  الهيئات  إحـــدى  فــي  مسجلة  أو  الــتــعــاون 
الصيدالني  المركز  يستكمل  أن  على  المعروفة 
ــال الـــــدواء لــمــدة ســنــة مـــن اإلجــــــــراءات. كما  ــ إدخـ
تسجيل  إجـــراءات  يسهل  تعميما  الهيئة  أصـــدرت 
األدوية الجنيسة. وتتابع الهيئة مع كافة الوكاء 
ــة غير الــمــتــوافــرة وأســبــاب  مــواعــيــد وصـــول األدويــ

تأخيرها.

إّن  الــــجــــاهــــمــــة  وقــــــالــــــت 
الــتــحــديــث ســــوف يسهم  هــــذا 
فـــي تــســريــع عــمــلــيــة الــتــحــقــق 
مـــن الـــشـــهـــادات الــــصــــادرة عن 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
ــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ مــــن داخــ
تيسير  وبـــالـــتـــالـــي  وخـــارجـــهـــا، 
عملية التوظيف في القطاعات 
ــة، مــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ

بالشكل  بــالــتــدقــيــق  االهــتــمــام 
العلمية  الازم على المؤهات 
المتعلقة بالمهن التخصصية 
والهندسة  الطب  مجاالت  في 

وغيرها.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، نــوهــت 
الدكتورة الجاهمة بالمبادرات 
البحرين  فريق  من  المتوالية 
فــــــــي االســــــــتــــــــمــــــــرار بـــتـــطـــويـــر 

وتيسير  الحكومية  الــخــدمــات 
اإلجـــــراءات بما يــدعــم أهــداف 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
ــيـــهـــات صــاحــب  ــــق تـــوجـ ــّق ــــحــ وُي
الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الجاهمة إلى دور 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة ضــمــن 
للتدقيق  الــشــامــل  الــتــحــديــث 
ــادات الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
والمؤهات العلمية، حيث إنها 
من  التحقق  مسؤولية  تتولى 

الصحيين  الــمــهــنــيــيــن  كـــفـــاءة 
مزاولة  ترخيص  منحهم  قبل 
البحرين،  مملكة  فــي  المهنة 

وذلك بعد خضوعهم المتحان 
خال  ومــن  التراخيص،  لمنح 
طــلــب الــشــهــادات والــمــؤهــات: 
شـــهـــادات الــخــبــرات والــمــزاولــة 
الــســابــقــة، شـــهـــادة حــســن سير 
الهيئات  أو  الجهة  وسلوك من 
المرخصة في آخر مكان عمل 
التحقق  أجــل  مــن  المهني،  بــه 
من عدم وجود مخالفة مهنية 
تــأديــبــيــة ســابــقــة،  عـــقـــوبـــات  أو 
ــة مــن  ــة إلـــــــى نـــســـخـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ

ترخيص المزاولة الحالي له.
ــة  ــمــ وأوضــــــــحــــــــت الــــجــــاهــ
ــــه بــعــد اســتــام الــهــيــئــة كافة  أّن
فإنها  المطلوبة،  المستندات 
مـــن صحتها  بــالــتــحــقــق  تــقــوم 

عــبــر الــتــدقــيــق مـــن الــمــصــدر، 
ــوز لــلــهــيــئــة  ــه يــــجــ ــأنــ ــدة بــ ــيـ ــفـ مـ
ـــوح بــعــض  ــ ــدم وضـ ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
ــة  أيـ تـــطـــلـــب  أن  ــدات  ــنـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
مهمة  تــراهــا  أخـــرى  مستندات 

لمنح الترخيص.
ــه يـــوجـــد نــظــام  ــ ــنـــت أنـ ــّيـ وبـ
تبليغ خليجي لكل مهني ثبت 
مستندات  أيــة  بتقديم  قيامه 
ترخيصه  ســحــب  تــم  أو  ــزورة  مــ
دولـــة مــن دول مجلس  أي  مــن 
التعاون لدول الخليج العربية، 
وذلـــك مــا يــؤّكــد أّن اإلجـــراءات 
من  للتحقق  كافية  المطبقة 
إلـــى جــانــب الخبرة  الــشــهــادات 

والسلوك.

الرئي�س التنفيذي لهيئة المهن ال�صحية:

التحدي���ث ال�س���امل للتدقي���ق عل���ى ال�س���هادات الجامعي���ة 
التوظيف  اإجراءات  لتي�سير  رائدة  خطوة  العلمية  والموؤهالت 
نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم م�صتند�ت مزورة �أو تم �صحب ترخي�صه 

التنفيذي  الــرئــيــس  الجاهمة  عــذبــي  مــريــم  الــدكــتــورة  ثمنت 
قرار مجلس  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
الــوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التحديث الشامل 

للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهات العلمية.

} د. مريم الجاهمة.

و�صول كميات �إ�صافية �إلى �أ�صو�ق �لمملكة قريبا

ت������واف������ر اأدوي��������������ة ب����دي����ل����ة ل��������الأدوي��������ة ال���خ���ا����س���ة 
ب���ال���ح�������س���ا����س���ي���ة وال����ر�����س����ح ف�����ي م���خ���ت���ل���ف ال�������س���ي���دل���ي���ات

الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  تعيين  تــم 
خالد  الشيخ  بروفيسور  الــلــواء  الملكية 
ــًا لــمــجــلــس  ــسـ ــيـ ــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة رئـ بــ
قبل  مــن  األوســــط  لــلــشــرق  الممتحنين 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
ويأتي هذا التعيين الذي من خاله 
يــصــبــح رئـــيـــســـًا المـــتـــحـــانـــات الــعــضــويــة 
بــإيــرلــنــدا  لــلــجــراحــيــن  الــمــلــكــيــة  للكلية 
الشرق األوســط في ظل تعاون  لمنطقة 
طــويــل األمــــد بــيــن الــمــؤســســتــيــن، حيث 
كانت الكلية مقصدًا لعديد من األطباء 
الخدمات  إلــى  المنتسبين  والجراحين 
من  الكلية  تقدمه  لما  الملكية  الطبية 
فــي هــذه الجامعة  الــجــودة  تــدريــب فائق 
في  عضو  سعادته  أن  يذكر  إذ  العريقة؛ 
الملكية  للكلية  الــمــحــافــظــيــن  مــجــلــس 

للجراحين بإيرلندا-البحرين. 
ــنــــذ إنــــشــــاء الـــكـــلـــيـــة فــــي مــمــلــكــة  ومــ

البحرين في عام 2004، واكبت الخدمات 
ــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة مــــبــــادراتــــهــــا بـــدعـــم  ــبـ الـــطـ
المسيرة التعليمية للطلبة والمتدربين، 
االستشاريين  مــن  الــعــديــد  يــخــدم  حــيــث 
واألطباء كمدربين ومعلمين في مختلف 

التخصصات بالكلية.
ــاف إلـــــى ذلـــــك تــعــيــيــن رئــيــس  ويــــضــ
بالخدمات  لألطباء  المستمر  التعليم 
نايف  طــبــيــب  الــعــقــيــد  الملكية  الــطــبــيــة 
ــوري عــــضــــوًا بــمــجــلــس  ــ ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن لـ
األوســـط؛  بــالــشــرق  للكلية  الممتحنين 
الـــدور الــريــادي  حيث إن ذلــك يــدل على 
الــتــدريــب  مــجــال  فــي  الــبــحــريــن  لمملكة 

الطبي.
الخدمات  بين  الــتــعــاون  هــذا  ويــأتــي 
ــة الــمــلــكــيــة  ــيـ ــلـ ــكـ الـــطـــبـــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة والـ
لــلــجــراحــيــن بـــإيـــرلـــنـــدا بــتــعــيــيــنــه كــــأول 
الشرق  في  الممتحنين  لمجلس  رئيس 

ــيــــشــــرف هــــــذا الــمــجــلــس  األوســــــــــط. وســ
عــلــى االمـــتـــحـــانـــات الــتــخــصــصــيــة الــتــي 
ــنـــح الــــعــــضــــويــــة والـــــزمـــــالـــــة لــلــكــلــيــة  ــمـ تـ
حيث  إيــرلــنــدا  فــي  للجراحين  الملكية 
من  الــمــلــكــيــة  بــالــكــلــيــة  الــعــضــويــة  تعتبر 
لــألطــبــاء خال  المهني  الــتــدريــب  ركــائــز 
مسيرتهم العملية في جمهورية إيرلندا 
والـــــــــدول األخــــــــرى مــــا يـــمـــكـــن الــطــبــيــب 
مـــن مــواصــلــة تــحــصــيــلــه األكـــاديـــمـــي في 

التخصصات العليا.
ــلـــق أعــــــــرب عــن  ــنـــطـ ومـــــــن هـــــــذا الـــمـ
الـــذي جــاء ثمرة  التعيين  بــهــذا  اعــتــزازه 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي رفــــع مــســتــويــات 
من  بالمملكة  الصحي  للقطاع  الكفاءة 
خال دعم المسيرة األكاديمية لألطباء 
األكاديمي  وتحصيلهم  مهاراتهم  وصقل 
الــصــحــيــة بمملكة  الــعــمــلــيــة  يــخــدم  بــمــا 

البحرين.

الممتحنين  ل��م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ا  ال��م��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��خ��دم��ات  ق��ائ��د  ت��ع��ي��ي��ن 
ف����ي ال��ك��ل��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن ب���اإي���رل���ن���دا-ال�������س���رق الأو�����س����ط

المشاورات  من  السادسة  الجولة  ُعقدت 
والــيــابــان  الــبــحــريــن  بــيــن مملكة  الــســيــاســيــة 
بــرئــاســة الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل بــن أحمد 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خليفة،  آل 
وزير  كانسوكي، مساعد  وناجاوكا  السياسية، 
ــؤون الــشــرق  ــشـ ــام لـ ــعـ الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــديـــر الـ
اليابان،  خارجية  بـــوزارة  وأفريقيا  األوســـط 

وذلك بمقر الوزارة في طوكيو. 
وزارة  ــيــــل  وكــ أشـــــــاد  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ وخـــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة بــعــاقــات 
ــاون والـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة  ــعـ ــتـ الـ
والــيــابــان،  البحرين  مملكة  بين  والمتميزة 
ومـــا تــشــهــده مـــن تــقــدم ونـــمـــاء فـــي مختلف 
الــتــفــاهــم حــول  لــمــذكــرة  الــمــجــاالت، تفعيًا 
هامش  على  الموقعة  السياسية  المشاورات 
الجالة  صاحب  لحضرة  التاريخية  الزيارة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
الــبــاد الــُمــعــظــم، إلـــى طــوكــيــو فــي 11 أبــريــل 

 .2012
ــا  ــمـ ــهـ ــاحـ ــيـ وأعــــــــــرب الــــجــــانــــبــــان عـــــن ارتـ
لــلــتــقــدم الــمــلــمــوس فـــي مــســتــوى الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــيــوبــيــل الــذهــبــي 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العاقات  إلقامة 
أكثر  تفعيل  عــلــى  وحــرصــهــمــا  الــصــديــقــيــن، 
في  موقعة  تفاهم  ومــذكــرة  اتفاقية   17 مــن 
المجاالت السياسية واالقتصادية والصحية 
والتقنية،  والدفاعية  والثقافية  والتعليمية 
قطاعات  فــي  الخبرات  بتبادل  واهتمامهما 

وعلوم  الرقمي  والتحول  المتجددة  الطاقة 
ــواقـــف  ــمـ ــانــــب تــنــســيــق الـ ــى جــ ــ ــاء، إلــ ــضــ ــفــ الــ
ــلـــومـــاســـيـــة فــــي تـــدعـــيـــم جــــهــــود األمــــن  الـــدبـ

والسام اإلقليمي والعالمي. 
ونــاقــش الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــادي وتــشــجــيــع الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة  ــتــــصــ االقــ
إطاع  جانب  إلى  المشتركة،  واالستثمارات 
ــات مملكة  ــانـ ــكـ إمـ عــلــى  الـــيـــابـــانـــي  الـــجـــانـــب 
الــبــحــريــن كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة أمـــام 
بموقع  تمتعها  ظل  في  اليابانية،  الشركات 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــمـــيـــز، وفــــــرص اســتــثــمــاريــة 
اللوجستية  الخدمات  قطاعات  في  متنوعة 

ــاالت  ــ ــصــ ــ ــا الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــ ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ وتـ
والخدمات المالية، والطاقة المتجددة. 

حضر االجتماع، أحمد محمد الدوسري، 
وكــبــار  طــوكــيــو،  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  سفير 
المالية  الخارجية،  وزارات  فــي  المسؤولين 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
ــاديــــة، وشـــركـــة  ــتــــصــ ومـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة االقــ
)جيبك(،  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
وممثلين  )ألــبــا(،  البحرين  ألمنيوم  وشــركــة 
الخارجية،  وزارتــي  الياباني من  الجانب  عن 
واالقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، وهــيــئــة 

التجارة الخارجية اليابانية )جيترو(. 

يبحث وال���ي���اب���ان  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���م�������س���اورات  اج���ت���م���اع 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون الق����ت���������س����ادي وت�������س���ج���ي���ع ال����ت����ج����ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة

} جائب من االجتماع المشترك.
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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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ال���م���ل���ك ي���ت���ل���ق���ى ب��رق��ي��ة
���س��ك��ر م��ن رئ��ي�����س��ة ���س��ن��غ��اف��ورة

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك الباد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة السيدة 
حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك رًدا على 
برقية التهنئة التي بعث بها جالته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لجمهورية سنغافورة.

} المهندس علي الدرازي خال اللقاء.

واج�ب  تق�دم  الن�واب  مجل��س  رئي�س�ة 
العزاء في وفاة الملكة اإليزابيث الثانية

 قدمْت السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب 
واجب العزاء إلى األسرة الحاكمة والشعب في المملكة المتحدة، 

برحيل صاحبة الجالة الملكة اليزابيث الثانية.
المملكة  ــونـــد ســفــيــر  درامـ رودي  الــســيــد  مــقــر  زيــارتــهــا  وضــمــن 
المتحدة لدى مملكة البحرين، أمس الثاثاء، أعربت عن خالص 
الملكة  أن رحيل جالة  المناسبة، مؤكدة  تعازيها ومواساتها بهذه 

يمثل فقدان رمزية عالمية مؤثرة.
اللقاء نوهت بالدور المحوري والدعم المستمر الذي  وخال 
بين  التقارب  تعزيز  في  الثانية  إليزابيث  الملكة  جالة  به  قامت 
تستمر  بــأن  الثقة  مــؤكــدة  الــمــتــحــدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 
مــســيــرة الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن، مــع اعــتــاء صاحب 
الجالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا 
المملكة  عــرش  الــكــومــنــولــث،  رئــيــس  الشمالية  وأيــرلــنــدا  العظمى 

المتحدة.
المملكتين  تجمع  الــتــي  التاريخية  الــعــاقــات  بعمق  وأشــــادت 
تعزيز  في  أسهم  مما  طويلة،  سنوات  منذ  والممتدة  الصديقتين، 

أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت.

رئي��س »الوطني�ة لحق�وق الإن�س�ان« ي�س�تقبل رئي��س 
ال�سوؤون ال�سيا�سية والقت�سادية بال�سفارة الأمريكية

الوطنية  المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد  علي  المهندس  أكــد 
لحقوق اإلنسان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية 
حقوق  وحماية  تعزيز  اجــل  مــن  ومسؤوليات  مهام  مــن  تــؤديــه  ومــا 
اإلنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واإلسهام في 
ضمان ممارستها بكل حرية واستقالية في مملكة البحرين، وذلك 

وفق صاحياتها الواسعة التي أكدها قانون إنشائها.
جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــالــه الــيــزابــيــث هــاتــنــغ رئــيــس الــشــؤون 
األمريكية لدى  المتحدة  الواليات  واالقتصادية بسفارة  السياسية 
الوطنية بضاحية السيف،  المؤسسة  البحرين وذلك بمقر  مملكة 
الشأن  ذات  المواضيع  من  عــددا  معها  واستعرض  بها،  رحب  حيث 

الحقوقي ودور المؤسسة في التعاطي مع تلك المواضيع.
االستقبال،  على حسن  هاتنغ عن شكرها  أعربت  من جانبها، 
مؤكدة أهمية دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 
من  المزيد  وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنية  البحرين،  مملكة 

التقدم واالزدهار.

خالل لقائه وكيل الخارجية.. ع�سو بمجل�س النواب الياباني:
البرلماني�ة الدبلوما�س�ية  ال�س�راكة  تعزي�ز  عل�ى  نحر��س 

اجــتــمــع الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة،  آل  أحــمــد 
مينورو،  كيوتشي  مــع  السياسية،  لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  رئــيــس لجنة 
الـــنـــواب الــيــابــانــي، وذلــــك بــمــنــاســبــة زيــارتــه 

الرسمية لطوكيو. 
ــاع، اســـتـــعـــراض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــــم خــــــال االجـ
ــة والـــشـــراكـــة  عــــاقــــات الـــتـــعـــاون والــــصــــداقــ
ــديــــن، وســـبـــل  ــلــ ــبــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن الــ
السياسية  المجاالت  مختلف  في  تعزيزها 
ــاديــــة بـــمـــا يــخــدم  ــتــــصــ والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة واالقــ
مناقشة  جــانــب  إلــى  المشتركة،  المصالح 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

المشترك. 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  وأطلع 
الــســيــاســيــة الـــجـــانـــب الـــيـــابـــانـــي عــلــى أبـــرز 
ــازات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــحــقــوقــيــة  ــ ــجــ ــ اإلنــ
والبرلمانية التي تشهدها مملكة البحرين، 
النيابية  االنــتــخــابــات  ــراء  إجـ على  وعــزمــهــا 

نوفمبر  فــي  السادسة  دورتــهــا  فــي  والبلدية 
الــمــقــبــل، وتــأكــيــد مــواقــفــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
الـــداعـــمـــة لــلــتــســامــح والــــســــام اإلقــلــيــمــي 
لحضرة  الحكيم  النهج  ظــل  فــي  والــدولــي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ملك الباد الُمعظم. 

من جانبه، أكد كيوتشي مينورو حرص 
مجلس النواب الياباني على تعزيز الشراكة 
التعاون  وتفعيل  البرلمانية،  الدبلوماسية 
الــمــجــاالت،  وتــبــادل الــخــبــرات فــي مختلف 
بما يعود بالخير والنماء على كا البلدين 

والشعبين الصديقين. 

الوطنية  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  أكــــدت 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم 
والــرشــح  الحساسية  أدويــــة  أن  الــجــاهــمــة  عــذبــي 
التي نفدت من األسواق تتوافر بدائل مطابقة من 
حيث التركيب الكيميائي وبديلة لها في مختلف 
لذات  تستخدم  البحرين  مملكة  في  الصيدليات 

الغرض ولكن بأسماء تجارية مختلفة.
أنه  إلــى  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــارت  وأشــ
أثــيــر عــن وجـــود نقص فــي الصيدليات  بــشــأن مــا 
الخاصة لبعض األدوية مثل »أدفيل كولد ساينس، 
ويونيفيد اكسترا وسالينال« تود الهيئة أن توضح 

مطابقة  بــدائــل  لها  الــمــذكــورة  األدويــــة  أّن جميع 
متوافرة في جميع الصيدليات األخرى.

ــن الــــرجــــوع  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــالـ ــئـــة بـ ــيـ ــهـ  وأهـــــابـــــت الـ
ــى الــــــدواء الــبــديــل  ــم إلــ ــادهــ ــى الــصــيــدلــي إلرشــ إلــ
قــائــمــة بجميع  الــهــيــئــة  تــنــشــر  كــمــا  الــمــطــابــق،  او 
ويمكن  للهيئة،  االلكتروني  الموقع  عبر  االدويـــة 
الــدواء  والبحث عن  ألي متصفح االطــاع عليها 
والبدائل  الصيدلية  اسم  له  وسيظهر  المطلوب، 

المتوافرة.
الــهــيــئــة  أّن  الــجــاهــمــة  الـــدكـــتـــورة  وأوضـــحـــت 
ــراءات لتسهيل اســتــيــراد  ــ ــددًا مــن اإلجــ اتــخــذت عــ

وتـــرخـــيـــص وتــســجــيــل األدويـــــــة والــمــســتــحــضــرات 
الصحية واألجهزة الطبية لضمان سرعة دخولها 
طلبات  جميع  إّن  حيث  الــبــحــريــن،  فــي  وتــداولــهــا 
بشكل  باستيرادها  يسمح  المسجلة  غير  األدويــة 
ــــى حـــيـــن تــســجــيــلــهــا لـــضـــمـــان تـــوافـــرهـــا  ــؤقـــت إلـ مـ
أدويــــــة غــيــر مسجلة  ــة  أيــ أن  كــمــا  الــمــمــلــكــة،  ــي  فـ
التسهيل  تم  الوكاء  قبل  من  استيرادها  مطلوب 
الصادر عن   32 رقم  القرار  الستيرادها من خال 
بديل  لها  يكن  لــم  إذا  للصحة  األعــلــى  المجلس 

مسجل.
وشددت د. الجاهمة على أن الهيئة حريصة 

على توافر جميع األدوية والمستحضرات الطبية، 
المتعلقة بتجديد  اإلجــراءات  عــددا من  واتخذت 
السماح  المؤقت، حيث يتم  التسجيل والتسجيل 
بإدخال األدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس 
الدولية  الهيئات  إحـــدى  فــي  مسجلة  أو  الــتــعــاون 
الصيدالني  المركز  يستكمل  أن  على  المعروفة 
ــال الـــــدواء لــمــدة ســنــة مـــن اإلجــــــــراءات. كما  ــ إدخـ
تسجيل  إجـــراءات  يسهل  تعميما  الهيئة  أصـــدرت 
األدوية الجنيسة. وتتابع الهيئة مع كافة الوكاء 
ــة غير الــمــتــوافــرة وأســبــاب  مــواعــيــد وصـــول األدويــ

تأخيرها.

إّن  الــــجــــاهــــمــــة  وقــــــالــــــت 
الــتــحــديــث ســــوف يسهم  هــــذا 
فـــي تــســريــع عــمــلــيــة الــتــحــقــق 
مـــن الـــشـــهـــادات الــــصــــادرة عن 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
ــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ مــــن داخــ
تيسير  وبـــالـــتـــالـــي  وخـــارجـــهـــا، 
عملية التوظيف في القطاعات 
ــة، مــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ

بالشكل  بــالــتــدقــيــق  االهــتــمــام 
العلمية  الازم على المؤهات 
المتعلقة بالمهن التخصصية 
والهندسة  الطب  مجاالت  في 

وغيرها.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، نــوهــت 
الدكتورة الجاهمة بالمبادرات 
البحرين  فريق  من  المتوالية 
فــــــــي االســــــــتــــــــمــــــــرار بـــتـــطـــويـــر 

وتيسير  الحكومية  الــخــدمــات 
اإلجـــــراءات بما يــدعــم أهــداف 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
ــيـــهـــات صــاحــب  ــــق تـــوجـ ــّق ــــحــ وُي
الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الجاهمة إلى دور 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة ضــمــن 
للتدقيق  الــشــامــل  الــتــحــديــث 
ــادات الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
والمؤهات العلمية، حيث إنها 
من  التحقق  مسؤولية  تتولى 

الصحيين  الــمــهــنــيــيــن  كـــفـــاءة 
مزاولة  ترخيص  منحهم  قبل 
البحرين،  مملكة  فــي  المهنة 

وذلك بعد خضوعهم المتحان 
خال  ومــن  التراخيص،  لمنح 
طــلــب الــشــهــادات والــمــؤهــات: 
شـــهـــادات الــخــبــرات والــمــزاولــة 
الــســابــقــة، شـــهـــادة حــســن سير 
الهيئات  أو  الجهة  وسلوك من 
المرخصة في آخر مكان عمل 
التحقق  أجــل  مــن  المهني،  بــه 
من عدم وجود مخالفة مهنية 
تــأديــبــيــة ســابــقــة،  عـــقـــوبـــات  أو 
ــة مــن  ــة إلـــــــى نـــســـخـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ

ترخيص المزاولة الحالي له.
ــة  ــمــ وأوضــــــــحــــــــت الــــجــــاهــ
ــــه بــعــد اســتــام الــهــيــئــة كافة  أّن
فإنها  المطلوبة،  المستندات 
مـــن صحتها  بــالــتــحــقــق  تــقــوم 

عــبــر الــتــدقــيــق مـــن الــمــصــدر، 
ــوز لــلــهــيــئــة  ــه يــــجــ ــأنــ ــدة بــ ــيـ ــفـ مـ
ـــوح بــعــض  ــ ــدم وضـ ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
ــة  أيـ تـــطـــلـــب  أن  ــدات  ــنـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
مهمة  تــراهــا  أخـــرى  مستندات 

لمنح الترخيص.
ــه يـــوجـــد نــظــام  ــ ــنـــت أنـ ــّيـ وبـ
تبليغ خليجي لكل مهني ثبت 
مستندات  أيــة  بتقديم  قيامه 
ترخيصه  ســحــب  تــم  أو  ــزورة  مــ
دولـــة مــن دول مجلس  أي  مــن 
التعاون لدول الخليج العربية، 
وذلـــك مــا يــؤّكــد أّن اإلجـــراءات 
من  للتحقق  كافية  المطبقة 
إلـــى جــانــب الخبرة  الــشــهــادات 

والسلوك.

الرئي�س التنفيذي لهيئة المهن ال�صحية:

التحدي���ث ال�س���امل للتدقي���ق عل���ى ال�س���هادات الجامعي���ة 
التوظيف  اإجراءات  لتي�سير  رائدة  خطوة  العلمية  والموؤهالت 
نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم م�صتند�ت مزورة �أو تم �صحب ترخي�صه 

التنفيذي  الــرئــيــس  الجاهمة  عــذبــي  مــريــم  الــدكــتــورة  ثمنت 
قرار مجلس  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
الــوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التحديث الشامل 

للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهات العلمية.

} د. مريم الجاهمة.

و�صول كميات �إ�صافية �إلى �أ�صو�ق �لمملكة قريبا

ت������واف������ر اأدوي��������������ة ب����دي����ل����ة ل��������الأدوي��������ة ال���خ���ا����س���ة 
ب���ال���ح�������س���ا����س���ي���ة وال����ر�����س����ح ف�����ي م���خ���ت���ل���ف ال�������س���ي���دل���ي���ات

الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  تعيين  تــم 
خالد  الشيخ  بروفيسور  الــلــواء  الملكية 
ــًا لــمــجــلــس  ــسـ ــيـ ــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة رئـ بــ
قبل  مــن  األوســــط  لــلــشــرق  الممتحنين 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
ويأتي هذا التعيين الذي من خاله 
يــصــبــح رئـــيـــســـًا المـــتـــحـــانـــات الــعــضــويــة 
بــإيــرلــنــدا  لــلــجــراحــيــن  الــمــلــكــيــة  للكلية 
الشرق األوســط في ظل تعاون  لمنطقة 
طــويــل األمــــد بــيــن الــمــؤســســتــيــن، حيث 
كانت الكلية مقصدًا لعديد من األطباء 
الخدمات  إلــى  المنتسبين  والجراحين 
من  الكلية  تقدمه  لما  الملكية  الطبية 
فــي هــذه الجامعة  الــجــودة  تــدريــب فائق 
في  عضو  سعادته  أن  يذكر  إذ  العريقة؛ 
الملكية  للكلية  الــمــحــافــظــيــن  مــجــلــس 

للجراحين بإيرلندا-البحرين. 
ــنــــذ إنــــشــــاء الـــكـــلـــيـــة فــــي مــمــلــكــة  ومــ

البحرين في عام 2004، واكبت الخدمات 
ــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة مــــبــــادراتــــهــــا بـــدعـــم  ــبـ الـــطـ
المسيرة التعليمية للطلبة والمتدربين، 
االستشاريين  مــن  الــعــديــد  يــخــدم  حــيــث 
واألطباء كمدربين ومعلمين في مختلف 

التخصصات بالكلية.
ــاف إلـــــى ذلـــــك تــعــيــيــن رئــيــس  ويــــضــ
بالخدمات  لألطباء  المستمر  التعليم 
نايف  طــبــيــب  الــعــقــيــد  الملكية  الــطــبــيــة 
ــوري عــــضــــوًا بــمــجــلــس  ــ ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن لـ
األوســـط؛  بــالــشــرق  للكلية  الممتحنين 
الـــدور الــريــادي  حيث إن ذلــك يــدل على 
الــتــدريــب  مــجــال  فــي  الــبــحــريــن  لمملكة 

الطبي.
الخدمات  بين  الــتــعــاون  هــذا  ويــأتــي 
ــة الــمــلــكــيــة  ــيـ ــلـ ــكـ الـــطـــبـــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة والـ
لــلــجــراحــيــن بـــإيـــرلـــنـــدا بــتــعــيــيــنــه كــــأول 
الشرق  في  الممتحنين  لمجلس  رئيس 

ــيــــشــــرف هــــــذا الــمــجــلــس  األوســــــــــط. وســ
عــلــى االمـــتـــحـــانـــات الــتــخــصــصــيــة الــتــي 
ــنـــح الــــعــــضــــويــــة والـــــزمـــــالـــــة لــلــكــلــيــة  ــمـ تـ
حيث  إيــرلــنــدا  فــي  للجراحين  الملكية 
من  الــمــلــكــيــة  بــالــكــلــيــة  الــعــضــويــة  تعتبر 
لــألطــبــاء خال  المهني  الــتــدريــب  ركــائــز 
مسيرتهم العملية في جمهورية إيرلندا 
والـــــــــدول األخــــــــرى مــــا يـــمـــكـــن الــطــبــيــب 
مـــن مــواصــلــة تــحــصــيــلــه األكـــاديـــمـــي في 

التخصصات العليا.
ــلـــق أعــــــــرب عــن  ــنـــطـ ومـــــــن هـــــــذا الـــمـ
الـــذي جــاء ثمرة  التعيين  بــهــذا  اعــتــزازه 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي رفــــع مــســتــويــات 
من  بالمملكة  الصحي  للقطاع  الكفاءة 
خال دعم المسيرة األكاديمية لألطباء 
األكاديمي  وتحصيلهم  مهاراتهم  وصقل 
الــصــحــيــة بمملكة  الــعــمــلــيــة  يــخــدم  بــمــا 

البحرين.

الممتحنين  ل��م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ا  ال��م��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��خ��دم��ات  ق��ائ��د  ت��ع��ي��ي��ن 
ف����ي ال��ك��ل��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن ب���اإي���رل���ن���دا-ال�������س���رق الأو�����س����ط

المشاورات  من  السادسة  الجولة  ُعقدت 
والــيــابــان  الــبــحــريــن  بــيــن مملكة  الــســيــاســيــة 
بــرئــاســة الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل بــن أحمد 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خليفة،  آل 
وزير  كانسوكي، مساعد  وناجاوكا  السياسية، 
ــؤون الــشــرق  ــشـ ــام لـ ــعـ الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــديـــر الـ
اليابان،  خارجية  بـــوزارة  وأفريقيا  األوســـط 

وذلك بمقر الوزارة في طوكيو. 
وزارة  ــيــــل  وكــ أشـــــــاد  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ وخـــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة بــعــاقــات 
ــاون والـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة  ــعـ ــتـ الـ
والــيــابــان،  البحرين  مملكة  بين  والمتميزة 
ومـــا تــشــهــده مـــن تــقــدم ونـــمـــاء فـــي مختلف 
الــتــفــاهــم حــول  لــمــذكــرة  الــمــجــاالت، تفعيًا 
هامش  على  الموقعة  السياسية  المشاورات 
الجالة  صاحب  لحضرة  التاريخية  الزيارة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
الــبــاد الــُمــعــظــم، إلـــى طــوكــيــو فــي 11 أبــريــل 
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ــا  ــمـ ــهـ ــاحـ ــيـ وأعــــــــــرب الــــجــــانــــبــــان عـــــن ارتـ
لــلــتــقــدم الــمــلــمــوس فـــي مــســتــوى الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــيــوبــيــل الــذهــبــي 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العاقات  إلقامة 
أكثر  تفعيل  عــلــى  وحــرصــهــمــا  الــصــديــقــيــن، 
في  موقعة  تفاهم  ومــذكــرة  اتفاقية   17 مــن 
المجاالت السياسية واالقتصادية والصحية 
والتقنية،  والدفاعية  والثقافية  والتعليمية 
قطاعات  فــي  الخبرات  بتبادل  واهتمامهما 

وعلوم  الرقمي  والتحول  المتجددة  الطاقة 
ــواقـــف  ــمـ ــانــــب تــنــســيــق الـ ــى جــ ــ ــاء، إلــ ــضــ ــفــ الــ
ــلـــومـــاســـيـــة فــــي تـــدعـــيـــم جــــهــــود األمــــن  الـــدبـ

والسام اإلقليمي والعالمي. 
ونــاقــش الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــادي وتــشــجــيــع الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة  ــتــــصــ االقــ
إطاع  جانب  إلى  المشتركة،  واالستثمارات 
ــات مملكة  ــانـ ــكـ إمـ عــلــى  الـــيـــابـــانـــي  الـــجـــانـــب 
الــبــحــريــن كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة أمـــام 
بموقع  تمتعها  ظل  في  اليابانية،  الشركات 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــمـــيـــز، وفــــــرص اســتــثــمــاريــة 
اللوجستية  الخدمات  قطاعات  في  متنوعة 

ــاالت  ــ ــصــ ــ ــا الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــ ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ وتـ
والخدمات المالية، والطاقة المتجددة. 

حضر االجتماع، أحمد محمد الدوسري، 
وكــبــار  طــوكــيــو،  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  سفير 
المالية  الخارجية،  وزارات  فــي  المسؤولين 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
ــاديــــة، وشـــركـــة  ــتــــصــ ومـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة االقــ
)جيبك(،  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
وممثلين  )ألــبــا(،  البحرين  ألمنيوم  وشــركــة 
الخارجية،  وزارتــي  الياباني من  الجانب  عن 
واالقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، وهــيــئــة 

التجارة الخارجية اليابانية )جيترو(. 

يبحث وال���ي���اب���ان  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���م�������س���اورات  اج���ت���م���اع 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون الق����ت���������س����ادي وت�������س���ج���ي���ع ال����ت����ج����ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة

} جائب من االجتماع المشترك.
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ال���م���ل���ك ي���ت���ل���ق���ى ب��رق��ي��ة
���س��ك��ر م��ن رئ��ي�����س��ة ���س��ن��غ��اف��ورة

تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك الباد المعظم برقية شكر جوابية من فخامة السيدة 
حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة الصديقة، وذلك رًدا على 
برقية التهنئة التي بعث بها جالته بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 

لجمهورية سنغافورة.

} المهندس علي الدرازي خال اللقاء.

واج�ب  تق�دم  الن�واب  مجل��س  رئي�س�ة 
العزاء في وفاة الملكة اإليزابيث الثانية

 قدمْت السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب 
واجب العزاء إلى األسرة الحاكمة والشعب في المملكة المتحدة، 

برحيل صاحبة الجالة الملكة اليزابيث الثانية.
المملكة  ــونـــد ســفــيــر  درامـ رودي  الــســيــد  مــقــر  زيــارتــهــا  وضــمــن 
المتحدة لدى مملكة البحرين، أمس الثاثاء، أعربت عن خالص 
الملكة  أن رحيل جالة  المناسبة، مؤكدة  تعازيها ومواساتها بهذه 

يمثل فقدان رمزية عالمية مؤثرة.
اللقاء نوهت بالدور المحوري والدعم المستمر الذي  وخال 
بين  التقارب  تعزيز  في  الثانية  إليزابيث  الملكة  جالة  به  قامت 
تستمر  بــأن  الثقة  مــؤكــدة  الــمــتــحــدة،  والمملكة  البحرين  مملكة 
مــســيــرة الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الــجــانــبــيــن، مــع اعــتــاء صاحب 
الجالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا 
المملكة  عــرش  الــكــومــنــولــث،  رئــيــس  الشمالية  وأيــرلــنــدا  العظمى 

المتحدة.
المملكتين  تجمع  الــتــي  التاريخية  الــعــاقــات  بعمق  وأشــــادت 
تعزيز  في  أسهم  مما  طويلة،  سنوات  منذ  والممتدة  الصديقتين، 

أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجاالت.

رئي��س »الوطني�ة لحق�وق الإن�س�ان« ي�س�تقبل رئي��س 
ال�سوؤون ال�سيا�سية والقت�سادية بال�سفارة الأمريكية

الوطنية  المؤسسة  رئيس  الـــدرازي  أحمد  علي  المهندس  أكــد 
لحقوق اإلنسان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية 
حقوق  وحماية  تعزيز  اجــل  مــن  ومسؤوليات  مهام  مــن  تــؤديــه  ومــا 
اإلنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها واإلسهام في 
ضمان ممارستها بكل حرية واستقالية في مملكة البحرين، وذلك 

وفق صاحياتها الواسعة التي أكدها قانون إنشائها.
جـــاء ذلـــك خـــال اســتــقــبــالــه الــيــزابــيــث هــاتــنــغ رئــيــس الــشــؤون 
األمريكية لدى  المتحدة  الواليات  واالقتصادية بسفارة  السياسية 
الوطنية بضاحية السيف،  المؤسسة  البحرين وذلك بمقر  مملكة 
الشأن  ذات  المواضيع  من  عــددا  معها  واستعرض  بها،  رحب  حيث 

الحقوقي ودور المؤسسة في التعاطي مع تلك المواضيع.
االستقبال،  على حسن  هاتنغ عن شكرها  أعربت  من جانبها، 
مؤكدة أهمية دور المؤسسة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 
من  المزيد  وشعبها  البحرين  لمملكة  متمنية  البحرين،  مملكة 

التقدم واالزدهار.

خالل لقائه وكيل الخارجية.. ع�سو بمجل�س النواب الياباني:
البرلماني�ة الدبلوما�س�ية  ال�س�راكة  تعزي�ز  عل�ى  نحر��س 

اجــتــمــع الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة،  آل  أحــمــد 
مينورو،  كيوتشي  مــع  السياسية،  لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  رئــيــس لجنة 
الـــنـــواب الــيــابــانــي، وذلــــك بــمــنــاســبــة زيــارتــه 

الرسمية لطوكيو. 
ــاع، اســـتـــعـــراض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــــم خــــــال االجـ
ــة والـــشـــراكـــة  عــــاقــــات الـــتـــعـــاون والــــصــــداقــ
ــديــــن، وســـبـــل  ــلــ ــبــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــيـــن الــ
السياسية  المجاالت  مختلف  في  تعزيزها 
ــاديــــة بـــمـــا يــخــدم  ــتــــصــ والـــبـــرلـــمـــانـــيـــة واالقــ
مناقشة  جــانــب  إلــى  المشتركة،  المصالح 
االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

المشترك. 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  وأطلع 
الــســيــاســيــة الـــجـــانـــب الـــيـــابـــانـــي عــلــى أبـــرز 
ــازات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــحــقــوقــيــة  ــ ــجــ ــ اإلنــ
والبرلمانية التي تشهدها مملكة البحرين، 
النيابية  االنــتــخــابــات  ــراء  إجـ على  وعــزمــهــا 

نوفمبر  فــي  السادسة  دورتــهــا  فــي  والبلدية 
الــمــقــبــل، وتــأكــيــد مــواقــفــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
الـــداعـــمـــة لــلــتــســامــح والــــســــام اإلقــلــيــمــي 
لحضرة  الحكيم  النهج  ظــل  فــي  والــدولــي 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة، ملك الباد الُمعظم. 

من جانبه، أكد كيوتشي مينورو حرص 
مجلس النواب الياباني على تعزيز الشراكة 
التعاون  وتفعيل  البرلمانية،  الدبلوماسية 
الــمــجــاالت،  وتــبــادل الــخــبــرات فــي مختلف 
بما يعود بالخير والنماء على كا البلدين 

والشعبين الصديقين. 

الوطنية  للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  أكــــدت 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم 
والــرشــح  الحساسية  أدويــــة  أن  الــجــاهــمــة  عــذبــي 
التي نفدت من األسواق تتوافر بدائل مطابقة من 
حيث التركيب الكيميائي وبديلة لها في مختلف 
لذات  تستخدم  البحرين  مملكة  في  الصيدليات 

الغرض ولكن بأسماء تجارية مختلفة.
أنه  إلــى  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  ــارت  وأشــ
أثــيــر عــن وجـــود نقص فــي الصيدليات  بــشــأن مــا 
الخاصة لبعض األدوية مثل »أدفيل كولد ساينس، 
ويونيفيد اكسترا وسالينال« تود الهيئة أن توضح 

مطابقة  بــدائــل  لها  الــمــذكــورة  األدويــــة  أّن جميع 
متوافرة في جميع الصيدليات األخرى.

ــن الــــرجــــوع  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــالـ ــئـــة بـ ــيـ ــهـ  وأهـــــابـــــت الـ
ــى الــــــدواء الــبــديــل  ــم إلــ ــادهــ ــى الــصــيــدلــي إلرشــ إلــ
قــائــمــة بجميع  الــهــيــئــة  تــنــشــر  كــمــا  الــمــطــابــق،  او 
ويمكن  للهيئة،  االلكتروني  الموقع  عبر  االدويـــة 
الــدواء  والبحث عن  ألي متصفح االطــاع عليها 
والبدائل  الصيدلية  اسم  له  وسيظهر  المطلوب، 

المتوافرة.
الــهــيــئــة  أّن  الــجــاهــمــة  الـــدكـــتـــورة  وأوضـــحـــت 
ــراءات لتسهيل اســتــيــراد  ــ ــددًا مــن اإلجــ اتــخــذت عــ

وتـــرخـــيـــص وتــســجــيــل األدويـــــــة والــمــســتــحــضــرات 
الصحية واألجهزة الطبية لضمان سرعة دخولها 
طلبات  جميع  إّن  حيث  الــبــحــريــن،  فــي  وتــداولــهــا 
بشكل  باستيرادها  يسمح  المسجلة  غير  األدويــة 
ــــى حـــيـــن تــســجــيــلــهــا لـــضـــمـــان تـــوافـــرهـــا  ــؤقـــت إلـ مـ
أدويــــــة غــيــر مسجلة  ــة  أيــ أن  كــمــا  الــمــمــلــكــة،  ــي  فـ
التسهيل  تم  الوكاء  قبل  من  استيرادها  مطلوب 
الصادر عن   32 رقم  القرار  الستيرادها من خال 
بديل  لها  يكن  لــم  إذا  للصحة  األعــلــى  المجلس 

مسجل.
وشددت د. الجاهمة على أن الهيئة حريصة 

على توافر جميع األدوية والمستحضرات الطبية، 
المتعلقة بتجديد  اإلجــراءات  عــددا من  واتخذت 
السماح  المؤقت، حيث يتم  التسجيل والتسجيل 
بإدخال األدوية إذا كانت مسجلة في دول مجلس 
الدولية  الهيئات  إحـــدى  فــي  مسجلة  أو  الــتــعــاون 
الصيدالني  المركز  يستكمل  أن  على  المعروفة 
ــال الـــــدواء لــمــدة ســنــة مـــن اإلجــــــــراءات. كما  ــ إدخـ
تسجيل  إجـــراءات  يسهل  تعميما  الهيئة  أصـــدرت 
األدوية الجنيسة. وتتابع الهيئة مع كافة الوكاء 
ــة غير الــمــتــوافــرة وأســبــاب  مــواعــيــد وصـــول األدويــ

تأخيرها.

إّن  الــــجــــاهــــمــــة  وقــــــالــــــت 
الــتــحــديــث ســــوف يسهم  هــــذا 
فـــي تــســريــع عــمــلــيــة الــتــحــقــق 
مـــن الـــشـــهـــادات الــــصــــادرة عن 
مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
ــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ مــــن داخــ
تيسير  وبـــالـــتـــالـــي  وخـــارجـــهـــا، 
عملية التوظيف في القطاعات 
ــة، مــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ

بالشكل  بــالــتــدقــيــق  االهــتــمــام 
العلمية  الازم على المؤهات 
المتعلقة بالمهن التخصصية 
والهندسة  الطب  مجاالت  في 

وغيرها.
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، نــوهــت 
الدكتورة الجاهمة بالمبادرات 
البحرين  فريق  من  المتوالية 
فــــــــي االســــــــتــــــــمــــــــرار بـــتـــطـــويـــر 

وتيسير  الحكومية  الــخــدمــات 
اإلجـــــراءات بما يــدعــم أهــداف 
الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
بقيادة حضرة صاحب الجالة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم،  الــبــاد  ملك  خليفة 
ــيـــهـــات صــاحــب  ــــق تـــوجـ ــّق ــــحــ وُي
الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الجاهمة إلى دور 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة ضــمــن 
للتدقيق  الــشــامــل  الــتــحــديــث 
ــادات الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
والمؤهات العلمية، حيث إنها 
من  التحقق  مسؤولية  تتولى 

الصحيين  الــمــهــنــيــيــن  كـــفـــاءة 
مزاولة  ترخيص  منحهم  قبل 
البحرين،  مملكة  فــي  المهنة 

وذلك بعد خضوعهم المتحان 
خال  ومــن  التراخيص،  لمنح 
طــلــب الــشــهــادات والــمــؤهــات: 
شـــهـــادات الــخــبــرات والــمــزاولــة 
الــســابــقــة، شـــهـــادة حــســن سير 
الهيئات  أو  الجهة  وسلوك من 
المرخصة في آخر مكان عمل 
التحقق  أجــل  مــن  المهني،  بــه 
من عدم وجود مخالفة مهنية 
تــأديــبــيــة ســابــقــة،  عـــقـــوبـــات  أو 
ــة مــن  ــة إلـــــــى نـــســـخـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ

ترخيص المزاولة الحالي له.
ــة  ــمــ وأوضــــــــحــــــــت الــــجــــاهــ
ــــه بــعــد اســتــام الــهــيــئــة كافة  أّن
فإنها  المطلوبة،  المستندات 
مـــن صحتها  بــالــتــحــقــق  تــقــوم 

عــبــر الــتــدقــيــق مـــن الــمــصــدر، 
ــوز لــلــهــيــئــة  ــه يــــجــ ــأنــ ــدة بــ ــيـ ــفـ مـ
ـــوح بــعــض  ــ ــدم وضـ ــ ــال عـ ــ فــــي حـ
ــة  أيـ تـــطـــلـــب  أن  ــدات  ــنـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
مهمة  تــراهــا  أخـــرى  مستندات 

لمنح الترخيص.
ــه يـــوجـــد نــظــام  ــ ــنـــت أنـ ــّيـ وبـ
تبليغ خليجي لكل مهني ثبت 
مستندات  أيــة  بتقديم  قيامه 
ترخيصه  ســحــب  تــم  أو  ــزورة  مــ
دولـــة مــن دول مجلس  أي  مــن 
التعاون لدول الخليج العربية، 
وذلـــك مــا يــؤّكــد أّن اإلجـــراءات 
من  للتحقق  كافية  المطبقة 
إلـــى جــانــب الخبرة  الــشــهــادات 

والسلوك.

الرئي�س التنفيذي لهيئة المهن ال�صحية:

التحدي���ث ال�س���امل للتدقي���ق عل���ى ال�س���هادات الجامعي���ة 
التوظيف  اإجراءات  لتي�سير  رائدة  خطوة  العلمية  والموؤهالت 
نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم م�صتند�ت مزورة �أو تم �صحب ترخي�صه 

التنفيذي  الــرئــيــس  الجاهمة  عــذبــي  مــريــم  الــدكــتــورة  ثمنت 
قرار مجلس  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 
الــوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن التحديث الشامل 

للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهات العلمية.

} د. مريم الجاهمة.

و�صول كميات �إ�صافية �إلى �أ�صو�ق �لمملكة قريبا

ت������واف������ر اأدوي��������������ة ب����دي����ل����ة ل��������الأدوي��������ة ال���خ���ا����س���ة 
ب���ال���ح�������س���ا����س���ي���ة وال����ر�����س����ح ف�����ي م���خ���ت���ل���ف ال�������س���ي���دل���ي���ات

الطبية  الــخــدمــات  قــائــد  تعيين  تــم 
خالد  الشيخ  بروفيسور  الــلــواء  الملكية 
ــًا لــمــجــلــس  ــسـ ــيـ ــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة رئـ بــ
قبل  مــن  األوســــط  لــلــشــرق  الممتحنين 

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا.
ويأتي هذا التعيين الذي من خاله 
يــصــبــح رئـــيـــســـًا المـــتـــحـــانـــات الــعــضــويــة 
بــإيــرلــنــدا  لــلــجــراحــيــن  الــمــلــكــيــة  للكلية 
الشرق األوســط في ظل تعاون  لمنطقة 
طــويــل األمــــد بــيــن الــمــؤســســتــيــن، حيث 
كانت الكلية مقصدًا لعديد من األطباء 
الخدمات  إلــى  المنتسبين  والجراحين 
من  الكلية  تقدمه  لما  الملكية  الطبية 
فــي هــذه الجامعة  الــجــودة  تــدريــب فائق 
في  عضو  سعادته  أن  يذكر  إذ  العريقة؛ 
الملكية  للكلية  الــمــحــافــظــيــن  مــجــلــس 

للجراحين بإيرلندا-البحرين. 
ــنــــذ إنــــشــــاء الـــكـــلـــيـــة فــــي مــمــلــكــة  ومــ

البحرين في عام 2004، واكبت الخدمات 
ــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة مــــبــــادراتــــهــــا بـــدعـــم  ــبـ الـــطـ
المسيرة التعليمية للطلبة والمتدربين، 
االستشاريين  مــن  الــعــديــد  يــخــدم  حــيــث 
واألطباء كمدربين ومعلمين في مختلف 

التخصصات بالكلية.
ــاف إلـــــى ذلـــــك تــعــيــيــن رئــيــس  ويــــضــ
بالخدمات  لألطباء  المستمر  التعليم 
نايف  طــبــيــب  الــعــقــيــد  الملكية  الــطــبــيــة 
ــوري عــــضــــوًا بــمــجــلــس  ــ ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن لـ
األوســـط؛  بــالــشــرق  للكلية  الممتحنين 
الـــدور الــريــادي  حيث إن ذلــك يــدل على 
الــتــدريــب  مــجــال  فــي  الــبــحــريــن  لمملكة 

الطبي.
الخدمات  بين  الــتــعــاون  هــذا  ويــأتــي 
ــة الــمــلــكــيــة  ــيـ ــلـ ــكـ الـــطـــبـــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة والـ
لــلــجــراحــيــن بـــإيـــرلـــنـــدا بــتــعــيــيــنــه كــــأول 
الشرق  في  الممتحنين  لمجلس  رئيس 

ــيــــشــــرف هــــــذا الــمــجــلــس  األوســــــــــط. وســ
عــلــى االمـــتـــحـــانـــات الــتــخــصــصــيــة الــتــي 
ــنـــح الــــعــــضــــويــــة والـــــزمـــــالـــــة لــلــكــلــيــة  ــمـ تـ
حيث  إيــرلــنــدا  فــي  للجراحين  الملكية 
من  الــمــلــكــيــة  بــالــكــلــيــة  الــعــضــويــة  تعتبر 
لــألطــبــاء خال  المهني  الــتــدريــب  ركــائــز 
مسيرتهم العملية في جمهورية إيرلندا 
والـــــــــدول األخــــــــرى مــــا يـــمـــكـــن الــطــبــيــب 
مـــن مــواصــلــة تــحــصــيــلــه األكـــاديـــمـــي في 

التخصصات العليا.
ــلـــق أعــــــــرب عــن  ــنـــطـ ومـــــــن هـــــــذا الـــمـ
الـــذي جــاء ثمرة  التعيين  بــهــذا  اعــتــزازه 
الــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي رفــــع مــســتــويــات 
من  بالمملكة  الصحي  للقطاع  الكفاءة 
خال دعم المسيرة األكاديمية لألطباء 
األكاديمي  وتحصيلهم  مهاراتهم  وصقل 
الــصــحــيــة بمملكة  الــعــمــلــيــة  يــخــدم  بــمــا 

البحرين.

الممتحنين  ل��م��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ا  ال��م��ل��ك��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال��خ��دم��ات  ق��ائ��د  ت��ع��ي��ي��ن 
ف����ي ال��ك��ل��ي��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن ب���اإي���رل���ن���دا-ال�������س���رق الأو�����س����ط

المشاورات  من  السادسة  الجولة  ُعقدت 
والــيــابــان  الــبــحــريــن  بــيــن مملكة  الــســيــاســيــة 
بــرئــاســة الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهلل بــن أحمد 
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  خليفة،  آل 
وزير  كانسوكي، مساعد  وناجاوكا  السياسية، 
ــؤون الــشــرق  ــشـ ــام لـ ــعـ الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــديـــر الـ
اليابان،  خارجية  بـــوزارة  وأفريقيا  األوســـط 

وذلك بمقر الوزارة في طوكيو. 
وزارة  ــيــــل  وكــ أشـــــــاد  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ وخـــــــال 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة بــعــاقــات 
ــاون والـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة  ــعـ ــتـ الـ
والــيــابــان،  البحرين  مملكة  بين  والمتميزة 
ومـــا تــشــهــده مـــن تــقــدم ونـــمـــاء فـــي مختلف 
الــتــفــاهــم حــول  لــمــذكــرة  الــمــجــاالت، تفعيًا 
هامش  على  الموقعة  السياسية  المشاورات 
الجالة  صاحب  لحضرة  التاريخية  الزيارة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
الــبــاد الــُمــعــظــم، إلـــى طــوكــيــو فــي 11 أبــريــل 

 .2012
ــا  ــمـ ــهـ ــاحـ ــيـ وأعــــــــــرب الــــجــــانــــبــــان عـــــن ارتـ
لــلــتــقــدم الــمــلــمــوس فـــي مــســتــوى الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــيــوبــيــل الــذهــبــي 
البلدين  بين  الدبلوماسية  العاقات  إلقامة 
أكثر  تفعيل  عــلــى  وحــرصــهــمــا  الــصــديــقــيــن، 
في  موقعة  تفاهم  ومــذكــرة  اتفاقية   17 مــن 
المجاالت السياسية واالقتصادية والصحية 
والتقنية،  والدفاعية  والثقافية  والتعليمية 
قطاعات  فــي  الخبرات  بتبادل  واهتمامهما 

وعلوم  الرقمي  والتحول  المتجددة  الطاقة 
ــواقـــف  ــمـ ــانــــب تــنــســيــق الـ ــى جــ ــ ــاء، إلــ ــضــ ــفــ الــ
ــلـــومـــاســـيـــة فــــي تـــدعـــيـــم جــــهــــود األمــــن  الـــدبـ

والسام اإلقليمي والعالمي. 
ونــاقــش الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــادي وتــشــجــيــع الــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة  ــتــــصــ االقــ
إطاع  جانب  إلى  المشتركة،  واالستثمارات 
ــات مملكة  ــانـ ــكـ إمـ عــلــى  الـــيـــابـــانـــي  الـــجـــانـــب 
الــبــحــريــن كــوجــهــة اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة أمـــام 
بموقع  تمتعها  ظل  في  اليابانية،  الشركات 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــمـــيـــز، وفــــــرص اســتــثــمــاريــة 
اللوجستية  الخدمات  قطاعات  في  متنوعة 

ــاالت  ــ ــصــ ــ ــا الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــ ــيـ ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ وتـ
والخدمات المالية، والطاقة المتجددة. 

حضر االجتماع، أحمد محمد الدوسري، 
وكــبــار  طــوكــيــو،  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  سفير 
المالية  الخارجية،  وزارات  فــي  المسؤولين 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، الــصــنــاعــة والــتــجــارة، 
ــاديــــة، وشـــركـــة  ــتــــصــ ومـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة االقــ
)جيبك(،  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 
وممثلين  )ألــبــا(،  البحرين  ألمنيوم  وشــركــة 
الخارجية،  وزارتــي  الياباني من  الجانب  عن 
واالقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، وهــيــئــة 

التجارة الخارجية اليابانية )جيترو(. 

يبحث وال���ي���اب���ان  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���م�������س���اورات  اج���ت���م���اع 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون الق����ت���������س����ادي وت�������س���ج���ي���ع ال����ت����ج����ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة

} جائب من االجتماع المشترك.
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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
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حين تتحدث إليها تكتشف أنها تتحلى بصفات الفروسية األصيلة، 
اآلمال  الكثير من  وأنه في جعبتها  واالحترام،  الحب  وتكن لمهنتها كل 
والطموحات التي لن يثنيها عن تحقيقها شيء، فهكذا نشأت وترعرعت، 

على القوة والمثابرة.
»أخــبــار الــخــلــيــج« حــاورتــهــا حـــول تجربتها االســتــثــنــائــيــة، وذلـــك في 

السطور التالية:
بدايتك مع الخيل؟

لقد عشقت الخيل منذ نعومة أظفاري، وذلك ضمن حبي للحيوانات 
بشكل عام، علما بأنني بدأت ممارسة جميع أنواع الرياضة في المرحلة 
يناسبني  آخــر  عالم  إلــى  تأخذني  الفروسية  وجــدت  ولكني  االبــتــدائــيــة، 
من  الكثير  تــضــم  عائلتي  أن  وخــاصــة  الــغــريــزي،  شغفي  مــع  ويــتــمــاشــى 
الفرسان، وقد بدأت ممارسة الفروسية عند عمر 14 عاما تقريبا، وتدربت 
باإلسطبل،  كامال  وقتي  أقضي  المدرسة  بعد  وكنت  الفروسية،  نادي  في 

وبعد المرحلة الثانوية فكرت أن أحول شغفي هذا إلى دراسة واحتراف.
كيف جاءت خطوة االحتراف؟

المعلومات  كل  على  للحصول  الفروسية  مجال  في  طويال  بحثت  لقد 
التي تتعلق بها، ثم طرح علي صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
موضوع التخصص في الفروسية العالجية، فرحبت بشدة، وذلك لرغبتي في 
نوعه  من  األول  المشروع  وهــو  بالخيل،  وعالجهم  التوحد  أطفال  مساعدة 
درسته  ما  التخصص، وطبقت  دراســة هذا  أقدمت على  وبالفعل  بالبحرين، 
على أرض الواقع، ومارست عملية العالج بالخيل لهذه الفئة، وحصلت على 
في  موجود  شيء  وهو  المهمة،  بهذه  للقيام  تؤهلني  التي  العلمية  الشهادة 
العالم منذ فترة طويلة، حيث أثبتت الدراسات قديما قدرة الخيل على عالج 

أطفال التوحد وغيرها من األمراض.
حدثينا عن كيفية العالج بالخيل؟

أن  اكتشاف  مــن  تمكنه  بمقدرة  يتمتع  الخيل  أن  علميا  ثبت  لقد 
الطفل الذي يعتلي ظهره مريضا أم ال، وهو يقوم بعالج الطفل في حالة 
الذي يساعد على  األمر  بينهما،  الجسدي  التالمس  المرض من خالل 
تحسين الحالة وتطورها بشكل كبير، والمعروف أن حاالت التوحد تعاني 
من صعوبة في التركيز، وخلل في التوازن، وفرط الحركة، وأحيانا تحمل 
طاقة من العنف، والخيل يسهم في التقليل من تلك األعراض، وخاصة 

حين تتم ممارسة هذه الرياضة في الطبيعة والهواء الطلق.
وما دورك في هذا النوع من العالج؟

دوري في هذا النوع من العالج يعتبر دورا مساعدا للخيل، حيث يتم 
يتم  الرياضة، بحيث  بهذه  قيامه  أثناء  للطفل  األنشطة  ممارسة بعض 
جذب اهتمامه لي، وغالبا يستجيب لي، وكلما كان هذا العالج مبكرا كان 
من  تحسن  العملية  هــذه  وبالطبع  أســرع،  نتائج  لتحقيق  وأسهل  أفضل 
تفاقمها، وعادة  والحد من  تعاني منها،  التي  األعــراض  الحالة وتخفف 
ثــالث ســنــوات، وخــالل ستة أشهر مــن بداية  الــحــاالت مــن عمر  أستقبل 
أولــيــاء األمــور  الــفــرق، وبالطبع هــذا يتم في وجــود  العالج يمكن تلمس 

للمساعدة كوسيط بيني وبين الطفل.
أين يتم ذلك؟

تم  القدرة، حيث  بقرية  مؤقت  مكان  في  حاليا  بالخيل  العالج  يتم 
للقيام  ناصر  الشيخ  سمو  قبل  من  والمستلزمات  اإلمكانيات  كل  توفير 
كــان فيه  وقــت  وفــي  الــصــفــر،  بــدأنــا مــن  وقــد  بــذلــك منذ عامين تقريبا، 

الوعي بهذا العالج ليس كبيرا، وقد 
قمت بعالج خمسين حالة حتى اآلن 
إلى  وحققت نسبة تحسن بها تصل 
ــــاج بعض  إدمـ تـــم  كــمــا  حـــوالـــى %80، 
ــــدارس، وهـــــو عـــالج  ــمـ ــ ــالـ ــ ــاالت بـ ــ ــحـ ــ الـ
هذه  لخدمة  الــدولــة  وفــرتــه  مجاني 
مركز  وهناك  الهمم،  ذوي  الفئة من 
مـــتـــكـــامـــل تـــحـــت الـــتـــأســـيـــس حــالــيــا 
لــلــفــروســيــة الــعــالجــيــة، وبـــدعـــم من 
جاللة الملك الذي يتابعنا عن كثب 
أنــســى تشجيع  بــالــغ، وال  وبــاهــتــمــام 
ــي حـــتـــى أثـــنـــاء  ــ ــه لـ ــ ــمـ ــ جـــاللـــتـــه ودعـ

دراستي لهذا التخصص.
التحدي األصعب ؟

ــٍد واجـــهـــنـــي فــي  ــم تــــحــ ــ ــعـــل أهــ لـ
ــعـــوبـــة تــقــبــل  تـــجـــربـــتـــي هـــــذه هــــو صـ
والـــتـــعـــامـــل معنا  لــلــمــكــان،  الــطــفــل 
فــإن  ذلـــك  يتحقق  وكـــي  عـــام،  بشكل 
لذلك  كــبــيــرا،  جــهــدا  يتطلب  األمــــر 
نـــحـــرص عـــلـــى االســـتـــعـــانـــة بـــأولـــيـــاء 
بشكل  المهمة  هــذه  لتسهيل  األمــور 

كبير، وهناك طاقم عمل يضم خمسة أشخاص، واثنين من الخيل، وكم 
خالله  من  أقــوم  بالبحرين،  إنديانا  لجامعة  فــرع  هناك  يكون  أن  أتمنى 

بالتدريس في مجالي هذا.
هل واجهِت تحديات لكونك امرأة؟

أنا فخورة بدخولي هذا المجال كأول امراة، ولعل قراري هذا قد جاء 
بسبب بحثي الدائم عن التميز منذ طفولتي، والجميل أنني تفردت في 
مجال أحبه حتى العشق، وكأن اهلل سبحانه وتعالى قد رسم لي المسار 
الذي تمنيته لنفسي، وال يفوتني هنا االشارة إلى دور والدتي في مسيرتي 
ودعــمــهــا لــي بشكل كــبــيــر، فــهــي مــن علمتني الــصــبــر والــشــجــاعــة والــقــوة 
واالستقاللية، وهي ال تفرق بين رجل وامرأة في أي مجال، وبشكل عام 
يمكن القول بأنني أتحلى بروح التحدي والمبادرة، وال أجد أي صعوبة 

في ممارسة مهنتي.
هل حدث أن عجزِت عن عالج بعض الحاالت؟

الحمد،  أي طفل وهلل  عــالج  أن فشلت في  لم يحدث  الحقيقة   في 

ولكن يجب التأكيد هنا أن نسب االستفادة تتفاوت بحسب حالة كل طفل، 
وبشكل عام لم تأت لي أي حالة مستعصية، وقريبا سوف نستحدث برامج 
توفر هذا  التي  الدولة  الهمم، بدعم من  ذوي  لفئات أخرى من  عالجية 
العالج المكلف مجانا، وبشكل عام يمكن القول بأننا جميعا قد نواجه 
عثرات تعترض طريقنا، وال يمكن تسمية ذلك بالفشل، وعند كل صعوبة 
يجب أن ننهض من جديد ونصبح أكثر قوة وصالبة بعد تعلمنا درسا ما 
في الحياة ثم نعود الى مسارنا ومسيرتنا أقوى مما سبق، والمهم أن نقف 
على السلبيات ونحددها، وأن نحرص على عدم تكرارها، وأذكر أنني في 
فترة الحمل كنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، رغم أن طاقتي كانت أقل 
بالطبع، حتى الفروسية لم أنقطع عنها رغم الظروف التي كنت أمر بها 

كأي امرأة حامل في ذلك الوقت، واليوم أمارسها لحوالي ثماني ساعات 
يوميا مهما كان جدول أعمالي ممتلئا أو مضغوط، فدائما أحاول تنظيم 
حساب  على  شــيء  يأتي  ال  حتى  مني،  المطلوبة  المهام  وتــوزيــع  الوقت 

شيء آخر.
من يقف وراء نجاحك؟

إلى جانب توفيق الخالق سبحانه وتعالى، يمكن القول بأنني أدين 
بالكثير لزوجي الذي كان وراء ما وصلت إليه وحققته اليوم من إنجازات، 
فــي كل  أزري  مــن  وكــان بجانبي ويشد  لــي،  داعــم ومشجع  أكبر  كــان  فقد 
تحمل  وفــي  مهاراتي  وتطوير  أفــكــاري  في  شاركني  كما  أخطوها،  خطوة 

مسؤولية أسرتي أثناء انشغالي بالعمل أو الدراسة.
ما أحب اإلنجازات إلى قلبك؟

مـــن اإلنــــجــــازات الــمــهــمــة الــتــي 
أعتز وأفخر بها أنني كنت أول فارسة 
كيلو   160 مــســافــة  تــنــهــي  بــحــريــنــيــة 
مترا في سباق كأس جاللة الملك، 
بالمركز  بــفــوزي  كذلك  سعدت  كما 
ناصر  الشيخ  كأس سمو  في  الثاني 
وســمــو الــشــيــخ خــالــد لــلــقــدرة، إلــى 
جانب احتاللي المركز السادس في 
للقدرة،  البريطاني  ويندسور  سباق 

والبقية تأتي بمشيئة اهلل.
ماذا تعلمِت من الخيل؟

إلى  ممتع  الخيل  مع  التعامل 
أهــم ما تعلمته  أقصى درجــة، ولعل 
منها شدة االنضباط، وعمل حساب 
لكل دقيقة في يومي، وهو ما يطلق 
عليه فن إدارة الوقت، كذلك الصبر، 
ويمكن القول بشكل عام بأن الخيل 
صديق لإلنسان، وال يقارن في ذلك 
ــذلـــك يــجــب  بـــبـــاقـــي الـــحـــيـــوانـــات، لـ

التعامل معها بوعي وبحساسية فائقة.
حلمك الحالي؟

ال شك أن األحالم ال تتوقف بل تكبر مع عمر أى إنسان، وأنا اعتدت 
أن أحقق أهدافي بالتدريج من دون قفزات، ومازال في جعبتي الكثير من 

الطموحات التي سأسعى إلى تحقيقها بكل قوة وإرادة. 

       

يقول الداعية والخطيب اإلسالمي أسامة بن سعود العمري )أبو الحارث(: »إن 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة.. فأي ثقة ستنتابك عندما تشاهد 

حصانا.. وأن تدرك أن الخير بناصيته«!!
نعم في الخيل كل الخير، فقد وهبها اهلل سبحانه وتعالى جماال ليس في سواه، 
القوة والسرعة واإلخالص والوفاء جعلت  التي تتمثل في  كما أن صفاته األصيلة 
منها رمزا للحب والسالم، لذلك نجدها تحتل مكانة خاصة عند الكثير من الناس، 
الذين يكنون لها حبا عظيما، وعشقا ال منتهى له، فتربعت في قلوبهم وأضافت إلى 

حياتهم نكهة خاصة لما فيها من صفات تميزها عن غيرها.
التي عشقت الخيل منذ  الفارسة والمدربة هيا جمال عيسى  ومن بين هؤالء 
الطفولة، واكتشفت عالمه الجميل، فقررت دراسته واحترافه، فكانت أول بحرينية 
معالجة للتوحد بواسطة الخيل وتنهي مسافة 160 كيلومترا في سباق كأس جاللة 
الملك، إلى جانب الكثير من اإلنجازات والعطاءات والبطوالت في هذا المجال التي 
تحققت بفضل هذا الدعم الكبير والال محدود التي القته من قبل القيادة الرشيدة.

اأول بحرينية حت�سل على �سه�دة الفرو�سية العالجية وتنهي م�س�فة 160 كيلومرتا يف �سب�ق ك�أ�س جاللة امللك..

ف�زت ب�ملركز الث�ين يف ك�أ�سي �سمو ال�سيخ ن��سر و�سمو ال�سيخ خ�لد للقدرة..  احتلت املرتبة ال�س�د�سة يف �سب�ق 

ويند�سور الربيط�ين للقدرة.. مدربة اخليل الف�ر�سة هي� جم�ل عي�سى لـ»اأخب�ر اخلليج«: 

ال����ت����و�����س����ع 

ف������ي ع����اج 

ف��ئ��ات اأخ���رى 

ذوي  م����������ن 

الهم�م خطوتن�ا 

ح��ق������ة ل��ال ا

وال�����دت�����ي 

ال������داع������م 

ل�������ي  الأول 
وتع�لم�ت منه�ا 
ال�����س��ج��اع��ة 

وال������ق������وة

التوح�د  اأط�ف��ال  ع���الج  ف���ي  ال�ت�خ��ص���ص 

ب�ال�خ�ي��ل ك��ان ف�ك��رة �ص�مو ال�صيخ  ن�ا�ص����ر

اأع�صق الخيل منذ طفولتي وقررت اأن اأحول �صغفي اإلى درا�صة واحتراف

الخيل يتمتع بقدرة على عالج التوحد من خالل التالم�ص الج�صدي مع المري�ص

تمكنت من م�صاعدة خم�صين طفال وتم اإدماج بع�صهم في المدار�ص 

الحالة  في  وتطورا  تح�صنا  يحدث  بالخيل  التوحد  عالج 
اأ�صكر �صمو ال�صيخ نا�صر على دعمه وتوفير كل ما يتطلبه م�صروعي العالجي 

ب�صدد اإن�صاء مركز طبي متكامل بهذا العالج وبدعم من جاللة الملك 

اأتمنى اإن�صاء فرع لجامعة اإنديانا بالبحرين واأقوم بالتدري�ص به

فق�ط  م�ص�اعد  ودوري  بالع�الج  تق�وم  الت�ي  ه�ي  الخي�ل 

} »أخبار الخليج« تحاور هيا.

أجرت احلوار: 
هالة كمال الدين

} هيا جمال عيسى.

} العالج بالخيل.} دعم جاللة الملك.

} تجاوب األطفال للعالج.

} فارسة ماهرة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16245/pdf/1-Supplime/16245.pdf?fixed3561
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/INVS
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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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�لرئي�س �لم�صري ي�صل �إلى قطر لأول مرة منذ توليه من�صبه 
الدوحة - )أ ف ب(: وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة أمس الثالثاء في زيارة تستمر 
يومين هي االولى له منذ توليه منصبه في 2014، في خطوة تهدف إلى تكريس المصالحة بين البلدين بعد 
قطيعة استمرت ثالث سنوات. وقالت وكالة األنباء القطرية »قنا« إّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

»تقدم مستقبلي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله.. في زيارة رسمية للبالد«.
وكان أمير قطر قد زار مصر في يونيو الماضي بهدف تكريس المصالحة. وقطعت مصر عالقاتها مع قطر 
في يونيو 2017 الى جانب كل من السعودية واالمارات والبحرين بعدما وّجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم 
جماعة االخوان المسلمين التي أطاحها الجيش المصري من السلطة في عام 2013. وفي يناير 2021 أعادت 

الدول األربع عالقاتها مع قطر. 

�ل�����ص��ي��ن ت���وؤك���د �أن���ه���ا ت��ري��د �ل��ع��م��ل مع 
رو���ص��ي��ا م���ن �أج����ل ع��ال��م »�أك���ث���ر ع���دل« 
)أ ف ب(: أعلن أعلى مسؤول للدبلوماسية الصينية  بكين - 
أمس الثالثاء أن بكين تريد العمل مع روسيا إلقامة نظام عالمي 
البلدين.  رئيسي  بين  اجتماع  مــن  أيـــام  قبل  وذلـــك  عـــدال«،  »أكــثــر 
ويفترض أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي 
قمة  هــامــش  على  أوزبــكــســتــان  فــي  األســبــوع  هــذا  بوتين  فالديمير 

منظمة شنغهاي للتعاون كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية. 
وقــــال يــانــغ جــيــشــي مــســؤول الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي الــحــزب 
شي  للرئيس  االســتــراتــيــجــيــة  اإلدارة  »تــحــت  الــصــيــنــي:  الــشــيــوعــي 
جينبينغ والرئيس فالديمير بوتين، شهدت العالقات بيننا تقدما 
األول  الصف  من  شخصية  ويانغ  الصحيح«.  الطريق  على  دائما 
ونفوذه أكبر من نفوذ وزير الخارجية. وكان يتحدث خالل لقاء مع 
السفير الروسي لدى الصين أندري دينيسوف الذي أنهى مهمته 
بعد سنوات في الصين. وقال يانغ إن »الصين مستعدة للعمل مع 
روسيا من أجل تطبيق مستمر لروح التعاون االستراتيجي الرفيع 
المستوى بين بلدينا وحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز تطوير 

النظام الدولي في اتجاه أكثر عدال وعقالنية«.

�إير�ن تك�صف عن طائرة م�صيرة جديدة 
يمكنها �لو�صول �إلى �أهد�ف في �إ�صر�ئيل

ــران عــن طــائــرة مــســيــرة جــديــدة  إيــ أ(: كشفت  بــرلــيــن - )د ب 
مـــن الـــنـــوع الــمــعــروف بــاســم »كــامــيــكــازي« أو )الـــطـــائـــرة الــمــســيــرة 
االنتحارية(، قادرة على الوصول إلى أهداف في إسرائيل. وذكرت 
يمكن  الطائرة  أن  الثالثاء  أمــس  اإليــرانــيــة  »تسنيم«  أنــبــاء  وكــالــة 
أبيب  تــل  مــثــل  إســرائــيــلــيــة  ساحلية  مـــدن  لمهاجمة  اســتــخــدامــهــا 
الصلة  ذات  »تسنيم«،  وكالة  وأشــارت  المثال.   سبيل  على  وحيفا، 
التي  المسيرة  الطائرة  إلــى  اإليــرانــي،  الــثــوري  بالحرس  الوثيقة 
وكانت  للصهاينة«.  الجديد  »الكابوس  بأنها   »2 »آراش  اسم  تحمل 
إيران قد أصدرت عدة تصريحات من قبل بشأن توسيع برنامجها 

الخاص بالطائرات المسيرة.

رئي�صا  �ليمين  ي���وؤدي  روت���و  ول��ي��ام 
ل��ك��ي��ن��ي��ا وي���دع���و �إل�����ى �ل���وح���دة 
نيروبي - )أ ف ب(: تعهد وليام روتو »بالعمل مع جميع الكينيين« 
انتخابات  بعد  الثالثاء  أمــس  لكينيا  كرئيس  تنصيبه  مراسم  خــالل 
الواقع  البلد  أثارت جداًل وشهدت منافسة حادة لكن سلمية في هذا 
في شرق افريقيا. وأقسم الرئيس الجديد البالغ 55 عامًا اليمين في 
ملعب كاساراني في نيروبي واضعًا إحدى يديه على الدستور وماسكًا 
اإلنجيل باألخرى. وقال وسط هتافات الفرح »أنا وليام ساموي روتو 
أقسم بالمحافظة على دستور كينيا وحمايته والدفاع عنه كرئيس«. 
ــاء نحو  ــ وحــضــر حــفــل الــتــنــصــيــب نــحــو 60 ألـــف شــخــص بــيــنــهــم رؤسـ
عشرين دولة )اثيوبيا، أوغندا، الصومال، تانزانيا، جمهورية الكونغو 
له  أول خــطــاب  فــي  روتـــو  وقـــال  الــكــونــغــو...(.  ــدا،  روانــ الديموقراطية، 
التي  الجهة  عن  النظر  بغض  الكينيين  جميع  مع  »سأعمل  كرئيس 
بـ »لحظة بالغة األهمية« للبالد. وأضاف »خالل  صوتوا لها«، مشيدًا 
وصمود  مؤسساتنا  وقـــوة  ديموقراطيتنا  نضج  أثبتنا  العملية  هــذه 
الشعب الكيني«. امتأل الملعب قبل الساعة التاسعة صباًحا بمؤيدي 
ويليام روتو الذين ارتدوا مالبس وخوذات صفراء بلون حزب الرئيس 
الجديد. ويحرص الرئيس الجديد وهو ابن عائلة متواضعة من وادي 
ريفت )غرب( على التذكير بأنه كان يبيع الدجاج في صباه. وشكر اهلل 
على أن »صبيًا من القرية أصبح رئيسًا لكينيا«. وأضاف »لكن الرابح 

األكبر في االنتخابات هو شعب كينيا... لقد نجحنا كأمة«.

ن�����ص��ف م��ل��ي��ون طفل  �أك��ث��ر م��ن  ي��ون��ي�����ص��ف: 
ف���ي �ل�����ص��وم��ال ي��و�ج��ه��ون ���ص��وء �ل��ت��غ��ذي��ة 
للطفولة  المتحدة  االمــم  منظمة  قالت  )رويــتــرز(:   - جنيف 
الذين  الصومال  في  االطــفــال  عــدد  ان  الثالثاء  أمــس  )يونيسف( 
أكثر من نصف مليون  الى  ارتفع  التغذية الحاد  يعانون من سوء 
عام  الصومال في مجاعة  الذي شهده  ذلك  يتجاوز  وهو مستوى 
2011 عندما توفي عشرات االالف من االطفال. وقال جيمس الدر 
المتحدث باسم المنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف: »لدينا أكثر 
كابوس  انــه  تجنبه.  يمكن  موتا  يواجهون  مليون طفل  نصف  من 
يخيم فوق الرؤوس«، مضيفا أن هذا المستوى لم يشهده أي بلد 
حتى االن هذا القرن. وحــذرت االمــم المتحدة من أن أجــزاء من 
تواجه  وقــت  فــي  المقبلة  االشــهــر  فــي  للمجاعة  الــبــالد ستتعرض 
فيه منطقة القرن االفريقي غياب االمطار للموسم الخامس على 
التوالي. وكانت مجاعة 2011 قد أودت بحياة أكثر من ربع مليون 
أنه من  الدر  شخص في الصومال نصفهم من االطفال. وأوضــح 
من  الخامسة  دون  طفل  ألــف   513 مــن  أكــثــر  يعاني  أن  المتوقع 
سوء التغذية الحاد ما يعني أنهم أكثر عرضة بعدة مرات للوفاة 
بأمراض مثل الحصبة والمالريا والكوليرا التي تنتشر في البالد. 
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 33 بالمائة في عدد االطفال المعرضين 

للخطر منذ يونيو. 

العواصم – الوكاالت: أعلن الجيش الروسي أمس 
على  رًدا  الجبهات  كل  على  مكّثفة«  »ضربات  يشّن  أنه 

هجوم مضاد للقوات األوكرانية.
الجوية  »القوات  أن  الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
مكّثفة  ضربات  تنفذ  الروسية  والمدفعية  والبالستية 
ــقـــوات الــمــســلــحــة األوكـــرانـــيـــة فـــي كل  ــدات الـ ــ عــلــى وحـ

مناطق العمليات«.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات قــــصــــف بــــالــــقــــرب مــن 
شــرق  فــي  وبــاخــمــوت  وكونستانتينيفكا  سلوفيانسك 
وزابــوريــجــيــا في  وفـــي منطقتي مــيــكــواليــف  أوكــرانــيــا، 
الجنوب وكذلك في خاركيف في الشمال الشرقي حيث 
القوات  فأجبرت  عنيًفا  مضاًدا  هجوًما  أوكرانيا  قــادت 
الروسية على االنسحاب من معظم أنحاء المنطقة.  

الرئيسي في  أن تخلت موسكو عن معقلها  ومنذ 
أوكرانيا يوم السبت  في أسوأ هزيمة لها  شمال شرق 
منذ االيام االولى للحرب  استعادت القوات االوكرانية 
السيطرة على عشرات البلدات في تحول مذهل للقوة 

في ساحة المعركة.
عسكرية  نجاحات  عن  االثنين  أوكرانيا  وتحدثت 
جـــديـــدة مـــؤكـــدًة أنــهــا وصــلــت إلــــى الـــحـــدود الــروســيــة 
يعادل سبعة أضعاف مساحة كييف في  ما  واستعادت 

شهر واحد. 
وكان الجيش األوكراني أعلن أواًل عن هجوم مضاد 
في الجنوب قبل أن يحقق اختراًقا خاطًفا في الشمال 

الشرقي. 
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير في وقت سابق 
بالقرب من  أراض  كبير عن  الــى حد  روسيا تخلت  ان 
الكثير من  أوكرانيا وسحبت  خاركيف في شمال شرق 

جنودها عبر الحدود.
أوكرانيا  أن  االوكــرانــيــة  االركـــان  هيئة  تقرير  وذكــر 
دنيس  قــال  بينما  دونيتسك  منطقة  هجمات  صــدت 
بــوشــيــلــيــن رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة دونـــيـــتـــســـك الــشــعــبــيــة 
وانه  االوكرانية  الهجمات  تصد  قواته  ان  االنفصالية 

يعتقد أن الوضع سيتحسن.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة االمــريــكــي أنــتــونــي بلينكن 
كبيرا«  »تقدما  حققت  االوكــرانــيــة  الــقــوات  ان  االثنين 
بـــدعـــم غـــربـــي لــضــمــان حــصــولــهــا عــلــى الـــعـــتـــاد الـــذي 

تحتاجه.
وقــــال دبــلــومــاســي مــقــره مــوســكــو ان الــتــقــدم في 
ازاء  عــبــر عــن حـــذره  لكنه  مــشــجــع   منطقة خــاركــيــف 

الخطوات المقبلة.
وأضاف الدبلوماسي  الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته  »ال ينبغي أن نسابق أنفسنا«. وقال ان األسئلة 
الرئيسية كانت ما اذا كانت القوات االوكرانية ستكون 
المجاورة  لوجانسك  منطقة  في  التحرك  على  قــادرة 
الروسية  المعنوية  الــروح  على  ذلك  وتأثير  لخاركيف 

في الجنوب حيث ال يزال تقدم أوكرانيا بطيئا.
وقال سيرهي جايداي الحاكم االوكراني لمنطقة 
يتوقع  انــه  مــوســكــو   عليها  سيطرت  الــتــي  لوجانسك 

هجوما أوكرانيا كبيرا هناك.
وفـــي ظـــل هـــذه الـــتـــطـــورات قـــال الــمــتــحــدث بــاســم 
نقاش  َيــدر  لم  انــه  أيضا  بيسكوف  ديمتري  الكرملين 
في  العملية  لتعزيز  روســيــا  داخـــل  عــامــة  تعبئة  حــول 
أوكرانيا  والتي قال انها ستستمر حتى تحقق أهدافها.
المعلقين  انتقاد  ان  للصحفيين  بيسكوف  وقــال 
القوميين على االنترنت للقيادة الروسية ومطالبتهم 

بالتعبئة لهو مثال على »التعددية«  مضيفا أن الروس 
في المجمل يواصلون دعم بوتين.

إلى ذلك قال المتحدث باسم الحكومة األلمانية 
شتيفن هيبشترايت إن المستشار أوالف شولتس حث 
الروسي فالديمير بوتين في محادثة هاتفية  الرئيس 

أوكرانيا  في  للصراع  دبلوماسي  إيجاد حل  على  أمس 
يكون قائما على وقف إطالق النار واالنسحاب الكامل 

للقوات الروسية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن شولتس وبوتين اتفقا على االستمرار 

على اتصال.

ن��ع�����س �ل��م��ل��ك��ة �إل��ي��ز�ب��ي��ث �ل��ث��ان��ي��ة ي�����ص��ل �إل��ى 
ل���ن���دن ت��م��ه��ي��د� ل���ج���ن���ازة وط��ن��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة

الـــدفـــاع  وزارة  قـــالـــت  ــرز(:  ــ ــتـ ــ )رويـ  - كــيــيــف 
طــائــرة مسيرة  أسقطت  انها  أمــس  األوكــرانــيــة 
ايرانية الصنع من طراز شاهد-136 تستخدمها 
القوات المسلحة الروسية في منطقة خاركيف 
التي  ــى  االولـ الــمــرة  وهــي  الشرقية،  الشمالية 
تعلن فيها كييف اسقاط احدى هذه الطائرات.
ايران  المتحدة  والواليات  أوكرانيا  وتتهم 
بتزويد روسيا بطائرات مسيرة غير أن طهران 

تنفي ذلك.
ــدا أنــه  ــورا لــمــا بـ ونــشــرت وزارة الـــدفـــاع صــ
أجــــزاء مــن طــائــرة مــســيــرة مــدمــرة وكــتــب على 
جانبها كلمة »جيران-2« باللغة الروسية. وبدا 
أن طــــرف الــجــنــاح يــتــطــابــق مـــع طــــرف جــنــاح 

الطائرة شاهد-136.
وقالت الوزارة ان الطائرة المسيرة أسقطت 
منطقة  في  بلدة  وهي  كوبيانسك  من  بالقرب 
خاركيف استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في 

اآلونة االخيرة. 

لندن - الــوكــاالت: أمــام حشود 
اسكتلندا  فــي  الــتــأثــر  عليها  غــلــب 
غــــــادر جـــثـــمـــان الــمــلــكــة إلــيــزابــيــث 
إلى  متوّجًها  إدنــبــره  أمــس  الثانية 
لـــنـــدن، حــيــث تــقــاطــر مـــئـــات آالف 
البريطانيين لرؤية النعش وحضور 

الجنازة التاريخية. 
ــــى طـــائـــرة  ــــقــــل الـــجـــثـــمـــان إلـ وُن
برفقة  الملكي  الجو  لسالح  تابعة 
عـــســـكـــريـــون  وحـــمـــلـــه  آن  األمـــــيـــــرة 
واستقبل  احــتــفــالــًيــا.  ــا  ــ زًي يـــرتـــدون 
البريطانية  العاصمة  فــي  النعش 
الملكية  العائلة  مــن  آخـــرون  أفـــراد 
بعد  الثالث  تشارلز  الملك  بينهم 
ــى كملك  ــ عـــودتـــه مـــن زيـــارتـــه األولــ
إليــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، وهـــي محطة 

حساسة. 
دورا  لعبت  قــد  الملكة  وكــانــت 
أســاســيــا فـــي الــمــصــالــحــة فـــي هــذا 
دامية.  أحداثا  شهد  الــذي  اإلقليم 
ــــرن عــلــى  ــع قـ ــ لـــكـــن بـــعـــد حــــوالــــي ربـ
الجمهوريين  بين  عــودة ســالم هش 
ــيــــك،  ــولــ ــاثــ ــكــ ــتــــهــــم مــــــن الــ ــيــ ــبــ ــالــ وغــ
والـــــوحـــــدويـــــيـــــن ومـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
الــبــروتــســتــانــت، تـــأجـــج الــتــوتــر مع 
لفكرة  زخما  أعطى  مــا  البريكست 
المتحدة  المملكة  عــن  االنــفــصــال 
ــع جــمــهــوريــة  وإعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد مــ

إيرلندا. 
قـــصـــر  إلــــــــــى  وصــــــــــل  إن  ومــــــــــا 
ــب تـــشـــارلـــز الــثــالــث  هـــيـــلـــزبـــورو، ذهــ
آالف  لــــلــــقــــاء  كــــامــــيــــال  وزوجـــــــتـــــــه 
األشـــخـــاص الــذيــن احــتــشــدوا وراء 
كثيرين  وصــافــحــا  حــديــد  حـــواجـــز 
وتبادال بعض الكلمات معهم. وهذه 
الـــمـــشـــاهـــد كـــــان يــصــعــب تــصــورهــا 

خالل »أحداث« إيرلندا الشمالية. 

من  الشمالية  إيرلندا  وتعاني 
الشلل السياسي في خضم تغييرات 
ــزب شــيــن فين  ــوز حــ نــاجــمــة عـــن فــ
الجمهوري الذي ال يعترف بسلطة 
الملكية، في االنتخابات التشريعية 
الشمالية  إيرلندا  وتشكل  األخيرة. 

ــر حـــســـاســـيـــة فــي  ــ ــثـ ــ الـــمـــحـــطـــة األكـ
ــا الــمــلــك  ــرهــ ــاشــ ــة الــــتــــي بــ ــولــ ــجــ الــ
التي  األربعة  األقاليم  في  الجديد 
تتألف منها المملكة المتحدة. فزار 
البريطاني  البرلمان  االثنين  يــوم 
ــن ثـــم الــبــرلــمــان في  فـــي لـــنـــدن ومــ

الجمعة  يوم  يتوجه  أن  قبل  ادنبره 
إلى كارديف في ويلز. 

وقــالــت الــمــتــقــاعــدة آن ســادلــو 
ــي اســـتـــيـــقـــظـــت عـــنـــد الـــســـاعـــة  ــتــ الــ
الرابعة صباحا أمال برؤية الملك: 
الطوائف  كــل  رؤيــة  المطمئن  »مــن 

الـــمـــلـــك  وراء  ــوف  ــ ــفـ ــ ــصـ ــ الـ تــــــــرص 
الجديد«، مرحبة بهذه الوحدة في 
االقليم الذي لفه على غرار البالد 
بــرمــتــهــا الـــحـــزن لـــوفـــاة إلــيــزابــيــث 
الماضي عن  الخميس  يوم  الثانية 

96 عاما. 

وفي ادنبره انتظر عشرات آالف 
الليل  طــوال  ســاعــات  البريطانيين 
وعند ساعات الصباح األولى إللقاء 
نــظــرة الـــــوداع األخـــيـــرة عــلــى نعش 
ــي كــاتــدرائــيــة  الــمــلــكــة الــمــســجــى فـ
ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــز فـــــــي الــ ــ ــلـ ــ ــايـ ــ ســــــانــــــت جـ

االسكتلندية. 
وسجي النعش على منّصة وقد 
االسكتلندية  الملكية  بالراية  لــف 
وتــاج  البيضاء  الــزهــور  مــن  وإكــلــيــل 
اســكــتــلــنــدا الــمــصــنــوع مـــن الــذهــب 
من  المواطنون  وتمكن  الــخــالــص. 
المرور أمامه طوال الليل، فيما كان 

يحرسه أربعة رماة ملكيون. 
وقِدم الملك تشارلز الثالث مع 
إخوته الثالثة األمير أندرو وإدوارد 
قرينة  مع  المساء  في  آن  واألمــيــرة 
الملك كاميال للمشاركة في مراسم 

جنائزية. 
الثانية  إليزابيث  وظّل جثمان 
ــاّمــــة حـــتـــى مــســاء  ــعــ ــن الــ بـــعـــيـــدًا عــ
أواًل فــي قصر  بــقــي  االثــنــيــن؛ فــقــد 
ــي شـــمـــال اســكــتــلــنــدا  ــورال فــ ــمــ ــالــ بــ
الخميس  يوم  الملكة  توفيت  حيث 
ــًا، ثـــم نــقــل إلــــى قصر  ــامـ عـــن 96 عـ

هوليرودهاوس في ادنبره. 
بشعبية  تتمتع  الملكة  وكانت 
العواصف  في  ثباتا  وتظهر  واسعة 
والصحية  واالجتماعية  السياسية 
مثل كوفيد-19 وتوحي بالطمأنينة 
لماليين البريطانيين طوال سنوات 

عهدها التي زادت على 70 عاما. 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ وتــــــقــــــام الـــــجـــــنـــــازة الـ
كاتدرائية  في  االثنين  يــوم  للملكة 
نـــحـــو 500  بـــحـــضـــور  ويــســتــمــنــســتــر 
مسؤول أجنبي والكثير من الملوك 

وأفراد العائالت الملكية.

} وصول نعش الملكة اليزابيث إلى قصر بكنغهام. )أ ف ب(

مو�ص���كو تعلن �ص���ن »�صربات مكثفة« على كل �لجبهات ف���ي �أوكر�نيا

}  مبنى استهدفه القصف الروسي المكثف في باالكليا. )رويترز(

�أوك�����ر�ن�����ي�����ا ت���ع���ل���ن �إ�����ص����ق����اط ط����ائ����رة م�����ص��ي��رة 
�إي�����ر�ن�����ي�����ة �ل�������ص���ن���ع ت�������ص���ت���خ���دم���ه���ا رو����ص���ي���ا

} صورة وزعتها السلطات األوكرانية لحطام المسّيرة. )رويترز(

»�ل�صحة �لعالمية« تحذر من �رتفاع خطر تف�صي �لكولير� في �صوريا
الــوكــاالت: حـــّذرت منظمة الصحة   - بــيــروت 
ــار مـــرض  ــتـــشـ ــــس مــــن أن خـــطـــر انـ الــعــالــمــيــة أمـ
اإلعالن  بعد  للغاية«  »مرتفع  الكوليرا في سوريا 
منذ نهاية األسبوع الماضي عن تسجيل إصابات 
في محافظات عدة، للمرة األولى منذ عام 2009. 
وأحصت وزارة الصحة السورية اإلثنين وفاة 
شخصين، إضافة الى 26 إصابة مثبتة، غالبيتها 
ــلـــب(، بــعــدمــا كــانــت  الــســاحــقــة فـــي مــحــافــظــة )حـ
بتسجيلها  السبت  أفــادت  الكردية  الذاتية  اإلدارة 
ــي مــنــاطــق  ــات بـــكـــثـــرة« فــ ــ ــابــ ــ ــات و»إصــ ــيــ ثـــــالث وفــ
سيطرتها في الرقة )شمال( والريف الغربي لدير 
الزور )شــرق(.  وقالت منظمة الصحة العالمية، 
اإلبالغ  »تم  بــرس:  فرانس  لوكالة  أسئلة  على  ردا 
عن حاالت مؤكدة عبر اختبارات تشخيص سريع 
ــزور  ــر الـ فــي حــلــب والــحــســكــة )شــمــال شــــرق( وديــ
الكوليرا  انتشار  »خطر  أّن  إلــى  ونّبهت  والــرقــة«.  

الى محافظات أخرى مرتفع للغاية«.
آخــر  و2009   2008 عـــامـــي  ــا  ســـوريـ وســّجــلــت 
الزور  دير  المرض في محافظتي  موجات تفشي 

والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية. 
ــادة فــي مــنــاطــق سكنية  ويــظــهــر الــكــولــيــرا عــ
تــنــعــدم فيها  أو  ــشـــرب  الـ تــعــانــي شــحــا فـــي مـــيـــاه 

سببه  يكون  ما  وغالبًا  الصحي.  الصرف  شبكات 
تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي الى اإلصابة 
بإسهال وتقيؤ.  وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، 
ــادة ومــوجــة جــفــاف،  ــة مــيــاه حــ تــشــهــد ســوريــا أزمــ
على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف 
الصحي.  وأعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون 
اإلنسانية لألمم المتحدة في سوريا عمران ريزا 
للكوليرا  الحالي  التفشي  إزاء  الشديد  عن قلقه 

في سوريا. 
وقال في بيان يوم اإلثنين: »بناء على تقييم 
سريع أجرته السلطات الصحية والشركاء، ُيعتقد 
أن مصدر العدوى مرتبط بشرب األشخاص لمياه 
غير آمنة مصدرها نهر الفرات وكذلك استخدام 

مياه ملوثة لري المحاصيل«. 
وأضــــاف: »ُيــعــد تفشي الــوبــاء أيــضــًا مــؤشــرًا 
على نقص المياه الحاد في كافة أنحاء سوريا«، 
سوريا  في  للناس  خطيرًا  »تهديدًا  يشكل  قد  ما 
والــمــنــطــقــة«.  وبــحــســب تــقــريــر لــمــنــظــمــة األمـــم 
أدى  أبــريــل،  في  )يونيسيف(  للطفولة  المتحدة 
ــة ثــلــثــي عــــدد مــحــطــات  ــرابـ ــنــــزاع الــــى تـــضـــرر قـ الــ
مــعــالــجــة الــمــيــاه ونــصــف مــحــطــات الــضــخ وثلث 

خزانات المياه. 

ويــعــتــمــد نــحــو نــصــف الــســكــان عــلــى مــصــادر 
بديلة غالبًا ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال 
معالجة  تتم  ال  بينما  الــمــيــاه،  مــن  احتياجاتهم 
الصرف  مياه  من  األقــل  على  المائة  في  سبعين 
ــق الــيــونــيــســيــف.  وتـــتـــضـــاءل قـــدرة  الــصــحــي، وفــ
المنظمات الدولية على تقديم الخدمات في هذا 
منظمة  وبحسب  التمويل.  نقص  جــراء  المجال 
أطباء بال حدود، شكلت خدمات المياه والصرف 
الــصــحــي والــنــظــافــة الــصــحــّيــة أربــعــة فــي الــمــائــة 
بأكملها  اإلنسانّية  االستجابة  فقط من ميزانّية 
فــي جميع أنــحــاء ســوريــا خـــالل الــعــام الــمــاضــي، 
تــّم إنفاقه عــام 2020 على  أقــل مــن ثلث مــا  وهــو 
األنشطة ذاتها.  وقال ريزا: »هناك حاجة التخاذ 
إجراءات سريعة وعاجلة لمنع المزيد من حاالت 
المتحدة  األمم  »تدعو  والوفاة«، مضيفًا  المرض 
ــدول الــمــانــحــة إلـــى تــمــويــل إضــافــي  فــي ســوريــا الــ

عاجل الحتواء تفشي المرض ومنع انتشاره«. 
موجة  يونيو  منذ  الــمــجــاور  الــعــراق  ويشهد 
إصابات بالكوليرا، للمرة األولى منذ عام 2015. 

ــمـــرض ســـنـــويـــًا بــيــن 1,3 مــلــيــون  الـ ويــصــيــب 
إلى  ويـــؤدي  الــعــالــم،  فــي  وأربــعــة ماليين شخص 

وفاة ما بين 21 ألفا و143 ألف شخص. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16245/pdf/1-Supplime/16245.pdf?fixed3561
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308587
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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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خالد بن حمد 

ي�ستقبل رئي�س 

االحتاد البحريني 

للبادل

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

مبا يراعي م�سلحة الطلبة ويحافظ على جودة التعليم.. الرتبية: 

 اإعادة جدولة اليوم الدرا�سي للمراحل التعليمية
العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأعلن 

تقرر  اأنه  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�صوؤون 

اإعادة جدولة اليوم الدرا�صي ملختلف املراحل التعليمية 

باملدار�س احلكومية ومواعيد انتظار احلافالت اعتباًرا 

مبا  اجلاري،  �صبتمرب   15 املوافق  اخلمي�س  غد  من 

على  ويحافظ  الأمور،  واأولياء  الطلبة  م�صلحة  يراعي 

والتكامل  التن�صيق  ويحقق  التعليمية،  العملية  جودة 

توفري  يف  ي�صهم  الذي  بال�صكل  احلكومية  اجلهات  بني 

يف  ا  وخ�صو�صً املرورية،  احلركة  يف  الالزمة  املرونة 

وو�صول  انتقال  عملية  من  وي�صهل  الذروة،  اأوقات 

من  والطالبات  الطالب  تقل  التي  املدر�صية  احلافالت 

املدار�س  ومن  احلكومية،  املدار�س  اإىل  النطالق  نقاط 

التي مت حتديدها، وذلك  الو�صول  اإىل نقاط  احلكومية 

على النحو الآتي:

يف  البتدائية  املرحلة  طلبة  اإىل  بالن�صبة  اأولً: 

املدار�س احلكومية، ف�صوف يكون دوام الطلبة اعتباًرا 

من ال�صاعة 7:05 �صباًحا حتى 12:35 ظهًرا.

يف  الإعدادية  املرحلة  طلبة  اإىل  بالن�صبة  ثانًيا: 

املدار�س احلكومية، ف�صوف يكون دوام الطلبة اعتباًرا 

من ال�صاعة 7:05 �صباًحا حتى 1:30 ظهًرا.

يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  اإىل  بالن�صبة  ثالًثا: 

من  اعتباًرا  الطلبة  دوام  ف�صيكون  احلكومية،  املدار�س 

ال�صاعة 7:05 �صباًحا حتى 2:15 ظهًرا، حيث ل تغيري 

املدر�صي  الدوام  بداية ونهاية  املقرر ملواعيد  الوقت  يف 

لهذه املرحلة التعليمية.

اإتاحة تقدمي طلبات الت�سحيح واالعرتا�س اإلكرتونًيا

 تد�سني املوقع االإلكرتوين ومركز ات�ساالت االنتخابات

املوقع  تد�صني   2022 والبلدية  النيابية  لالنتخابات  التنفيذية  الإدارة  اأعلنت 

.»vote.bh« الإلكرتوين الر�صمي على �صبكة الإنرتنت، اإذ يحمل عنوان

املوقع  »اإن  املدوب  اأحمد  امل�صت�صار  لالنتخابات  الإعالمية  اللجنة  رئي�س  وقال 

للناخبني  �صتتيح  التي  الإلكرتونية  اخلدمات  من  على جمموعة  يحتوي  الإلكرتوين، 

واملر�صحني تقدمي طلبات الت�صحيح والعرتا�س لدى اللجان الإ�صرافية. واأعلن تد�صني 

مركز الت�صالت الذي ميكن التوا�صل معه على مدار الأ�صبوع«.

»اأك�سفورد للأعمال« ُتطلق اأحدث تقاريرها حول اقت�ساد البحرين

م�ساريع البنية التحتية وارتفاع النفط يدفعان النمو

اأحدث  يف   ،)OBG( لالأعمال  اأك�صفورد  جمموعة  �صلّطت 

النمو  عجلة  لدفع  املو�صوعة  اخلطط  على  ال�صوء  لها،  تقرير 

القت�صادي يف مملكة البحرين، والتي ت�صمل جذب ال�صتثمارات 

البنية  م�صاريع  وتنفيذ  العالية  الإمكانات  ذات  القطاعات  يف 

التحتية

يهدف  وطني  توّجه  اإىل   »2022 »البحرين  تقرير  واأ�صار 

اإىل اإ�صراك القطاع اخلا�س يف تد�صني م�صاريع بقيمة 30 مليار 

من  التي  التحتية  البنية  م�صاريع  �صمنها  من  اأمريكي،  دولر 

املتوقع اأن ت�صهم يف دعم منو يف عدد من القطاعات. عالوة على 

ذلك، يت�صّمن التقرير دليالً اإر�صادًيا مف�صالً عن فر�س ال�صتثمار 

املتاحة لكل قطاع على حدة.

وك�صف التقرير عن اآخر تطّورات القطاع املايل ب�صفته اأحد 

القطاعات الناب�صة يف اململكة، والذي بات يناف�س قطاع النفط 

مت  كما  الوطني.  القت�صادي  يف  م�صاهم  اأكرب  باعتباره  والغاز 

ت�صليط ال�صوء على مكانة اململكة الرائدة يف جمال التكنولوجيا 

املالية. وتعليًقا حول ما ورد يف التقرير، �صرح اأوليفر كورنوك 

ارتفاع  باأن   OBG لالأعمال  اأك�صفورد  جمموعة  حترير  رئي�س 

البنية  م�صاريع  وتد�صني  والغاز،  للنفط  العاملية  الأ�صعار 

التحتية، �صي�صاعدان اململكة يف رحلة التعايف القت�صادي بعد 

تداعيات اأزمة كورونا.

»املهن ال�سحية«: توافر اأدوية بديلة 

الأدوية احل�سا�سية والر�سح بال�سيدليات

  حريق يف حقل نفطي باإيران 

وال�سلطات تتهم »خمربني«

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

اجلالهمة،  مرمي  الدكتورة  ال�صحية،  واخلدمات  املهن 

اأن اأدوية احل�صا�صية والر�صح التي نفذت من الأ�صواق 

الكيميائي  الرتكيب  حيث  من  مطابقة  بدائل  تتوافر 

وبديلة لها يف خمتلف ال�صيدليات يف مملكة البحرين 

ت�صتخدم لذات الغر�س ولكن باأ�صماء جتارية خمتلفة.

اأثري  ما  ب�صاأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�صارت 

لبع�س  اخلا�صة  ال�صيدليات  يف  نق�س  وجود  عن 

ويونيفيد  �صاين�س،  كولد  »اأدفيل  مثل  الأدوية 

اأّن جميع  تو�صح  اأّن  الهيئة  فتود  و�صالينال«  اك�صرتا 

بدائل مطابقة متوفرة يف جميع  لها  املذكورة  الأدوية 

ال�صيدليات الأخرى.

عوا�صم - وكالت:

بئر  يف  اندلع  حريًقا  اأن  الإيراين  التلفزيون  ذكر 

واألقى  الثالثاء،  يوم  البالد،  غربي  جنوب  نفطي 

يف  جمهولني«  بـ»خمربني  و�صفهم  من  على  بالالئمة 

الت�صبب باحلريق.

التنفيذي  الرئي�س  عن  الر�صمي  التلفزيون  ونقل 

ل�صركة مارون للنفط والغاز يف اإيران، قباد نا�صري، 

النفط يف حمافظة خوز�صتان امل�صطربة  اإن بئر  قوله 

الإيرانية احرتق نتيجة »تالعب جمهولني«.

ومل يقّدم اأّية تفا�صيل عن اخل�صائر اأو احلريق، لكن 

من�صاآتها  على  هجمات  ال�صابق  يف  �صّجلت  خوز�صتان 

النفطية احليوية.

اإقبال على برنامج رئي�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية

األفا موظف يتقّدمون للدفعة الثامنة

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

�صارة جنيب:

الجتماعي  التاأهيل  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  ك�صفت 

بوزارة التنمية الجتماعية جليلة ال�صيد �صلمان اأن اإجمايل 

و11  األًفا   13 يبلغ  البحرين  مملكة  يف  الهمم  ذوي  عدد 

ا م�صجلون يف الوزارة، بينهم 7 اآلف و793 ذكوًرا،  �صخ�صً

و5 اآلف 218 اإناًثا، وذلك وفق اآخر اإح�صائية يف اأغ�صط�س 

.2022

الدويل  واملعر�س  املوؤمتر  يف  جل�صة  �صمن  ذلك  جاء 

�صمو  رعاية  حتت  اأعماله  انطلقت  الذي  الهمم  لذوي 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب، يوم اأم�س »الثالثاء«، وتنظمه 

اإدارته  وتتوىل  والتدريب  التعليم  لدعم  الأهلية  اجلمعية 

جمموعة اأوريجني لتنظيم لفعاليات واملوؤمترات بال�صراكة 

ال�صرتاتيجية مع املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال الإن�صانية.

وقالت ال�صيد اإن ن�صبة الإعاقات الذهنية والنف�صية ُتعد 

اإذ تبلغ 39% وت�صمل التوحد،  الأعلى يف مملكة البحرين، 

وال�صلل  وال�صديدة  والب�صيطة  املتو�صطة  الذهنية  الإعاقات 

الدماغي ويبلغ عددهم 5 اآلف و60 معاًقا ذهنًيا ونف�صًيا، 

وت�صكل الإعاقات اجل�صمية ن�صبة %29.

 39% ن�سبة االإعاقة الذهنية والنف�سية

 13 األف عدد ذوي الهمم من البحرينيني
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الوزراء  جمل�س  رئي�س  مكتب  اأعلن 

لاللتحاق  الت�صجيل  فرتة  انتهاء  عن 

لتنمية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  بربنامج 

تاأكيًدا  ياأتي  والذي  احلكومية،  الكوادر 

ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  ُيوليه  ما  على 

حر�ٍس  من  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

واهتمام بال�صتثمار يف العن�صر الب�صري.

لاللتحاق  الت�صجيل  باب  فتح  مت  وقد 

رئي�س  برنامج  من  الثامنة  بالدفعة 

 13 الكوادر  لتنمية  الوزراء  جمل�س 

والذي  اأم�س،  يوم  اأغ�صط�س 2022 حتى 

القطاع  اإقباًل وا�صًعا من قبل موظفي  لقي 

لاللتحاق  املتقدمني  عدد  بلغ  حيث  العام، 

من  اأكرث  الربنامج  من  الثامنة  بالدفعة 

2000 متقدم.
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تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه 

جمهورية  رئي�صة  يعقوب  حليمة  ال�صيدة  فخامة  من  جوابية  �صكر  برقية  ورعاه،  اهلل 

�صنغافورة ال�صديقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته مبنا�صبة ذكرى 

اليوم الوطني جلمهورية �صنغافورة.

امللك املعظم يتلقى برقية �شكر 

جوابية من رئي�شة جمهورية �شنغافورة

احلمر ُي�شيد بجهود الباحثني

 يف تعزيز مكانة البحرين الثقافية

احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�صتقبل 

الإعالم،  ل�صوؤون  امللك  جاللة  م�صت�صار 

الكاتب  اأم�س،  الق�صيبية  بق�صر  مبكتبه 

خليفة  كرمي  والروائي  ال�صحفي 

كتابه،  من  ن�صخة  اأهداه  الذي  بوعركي 

وهو عبارة عن رواية بعنوان »الهروب 

اإىل اهلل«.

الكاتب  بجهود  احلمر  نّوه  وقد 

الذي  الكتاب  هذا  خالل  من  بوعكري 

الجتماعي  اجلانب  على  ال�صوء  ي�صلط 

والفكري،  الثقايف  املحتوى  ُيرثي  مبا 

معرًبا عن �صكره على هذا الإهداء القّيم.

واأ�صاد امل�صت�صار احلمر بدور الكتاب 

وجهودهم  البحرينيني  والباحثني 

الثقافية  املكانة  تعزز  التي  الطيبة 

وكتبهم  اإ�صداراتهم  خالل  من  للمملكة 

املتنوعة، متمنًيا للكاتب دوام التوفيق.

بوعركي  الكاتب  اأعرب  جانبه،  من 

نبيل  للم�صت�صار  وتقديره  �صكره  عن 

والباحثني  للكتاب  دعمه  على  احلمر 

حركة  اإثراء  يف  ي�صهم  ما  البحرينيني، 

الثقافة والفكر والأدب يف وطننا العزيز.

ا�صتقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�صت�صار 

بق�صر  مبكتبه  الإعالم،  ل�صوؤون  امللك  جاللة 

وعلي  �صرب  خليل  حممد  اأم�س،  الق�صيبية 

كتاب  من  ن�صخة  اأهدياه  اإذ  �صرب،  خليل 

العطاء«  كيمياء  �صرب..  خليل  »الربوفي�صور 

والعملية  العلمية  احلياة  يتناول  الذي 

لوالدهما.

�صكره  عن  احلمر  امل�صت�صار  اأعرب  وقد 

بذل  الذي  باجلهد  ونّوه  الإهداء،  هذا  على 

من  احتواه  وما  القّيم  الكتاب  هذا  اإعداد  يف 

�صرب  خليل  حياة  و�صرية  ملراحل  معلومات 

خدمة  يف  باإ�صهاماته  م�صيًدا  اهلل،  رحمه 

اململكة  يف  والرتبوية  التعليمية  امل�صرية 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  عمله  خالل  من 

وجامعة البحرين والذي ا�صتمر 44 عاًما.

رجالت  جهود  على  احلمر  واأثنى 

البحرين يف تعزيز م�صرية النه�صة التنموية 

املجالت  يف  البالد  ت�صهدها  التي  ال�صاملة 

وعلي  �صرب  خليل  حممد  اأعرب  وقد  كافة. 

للم�صت�صار  �صكرهما  جزيل  عن  �صرب  خليل 

وت�صجيعه  دعمه  على  احلمر  نبيل  الإعالمي 

ملثل هذه الإ�صدارات والكتب القيمة.

م�شت�شار امللك ل�شوؤون الإعالم 

ينّوه بالإ�شهامات التعليمية للراحل �شرب

 �شفري البحرين يف م�شقط: بحث ن�شاط

 املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة العاملة يف ُعمان

اأحمد الكعبي �صفري مملكة البحرين يف م�صقط، مع حماد بن �صعيد  بحث جمعة بن 

باعوين وزير العمل ب�صلطنة ُعمان، تنفيذ تو�صيات اللجنة البحرينية الُعمانية امل�صرتكة 

الق�صايا  من  وعدًدا  التو�صيات،  هذه  تنفيذ  لت�صهيل  املقرتحة  والآلية  العمل  جمال  يف 

ُعمان،  �صلطنة  العاملة يف  البحرينية  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  بن�صاط  املتعلقة 

معرًبا عن �صكره وتقديره لوزير العمل على اهتمامه وحر�صه على تنفيذ تو�صيات اللجنة 

البحرينية الُعمانية امل�صرتكة. 

البحرين  مملكة  ت�صارك 

بيوم  الحتفال  اخلليجي  املجتمع 

ي�صادف  الذي  اخلليجية  الأ�صرة 

الرابع ع�صر من �صهر �صبتمرب من 

كل عام، والذي تقدمت به اململكة 

كمقرتح  ال�صعودية  العربية 

للجنة  ال�صابع  الجتماع  خالل 

وزراء �صوؤون التنمية الجتماعية 

اخلليج  لدول  التعاون  مبجل�س 

العربية يف يوم 21 �صبتمرب من 

بالأ�صرة  لالحتفاء  املا�صي،  العام 

اخلليجية وابراز اأهمية دورها يف 

املجتمع.

مملكة  م�صاركة  وتاأتي 

جت�صيًدا  اليوم  بهذا  البحرين 

من  ما  كل  تنفيذ  على  حلر�صها 

وا�صتقرار  اأمان  يحقق  اأن  �صاأنه 

اأن  باعتبار  البحرينية،  الأ�صر 

قوامها  املجتمع  اأ�صا�س  الأ�صرة 

الوطن،  وحب  والأخالق  الدين 

يف  ورد  ما  مع  ان�صجاًما  وذلك 

ود�صتور  الوطني  العمل  ميثاق 

مملكة البحرين من مبادئ �صامنة 

واحلقوق  للحريات  وحامية 

يف  اأ�صهم  الذي  الأمر  الأ�صرية، 

دولياً  البحرين  مكانة  تعزيز 

ويربزها كدولة موؤ�ص�صات حتتكم 

التزاماتها  من  وتنطلق  للقانون 

الوطنية.

اجلهات  خمتلف  وت�صهم 

احلكومية واخلا�صة والأهلية يف 

الهتمام بالأ�صرة البحرينية وذلك 

الت�صريعات  منظومة  �صوء  يف 

اخلا�صة بحفظ كرامة واأمان هذه 

الأ�صر، ومن �صمنها وزارة التنمية 

ب�صكل  تعكف  التي  الجتماعية 

ال�صيا�صات  ر�صم  على  م�صتمر 

درا�صات  على  املبنية  الجتماعية 

لتح�صني  رافد  تكون  جمتمعية 

اإىل  املجتمع،  يف  احلياة  جودة 

التنموية  ال�صبل  تعزيز  جانب 

الأ�صر،  لهذه  املقدمة  والرعائية 

التي  واخلطط  امل�صاريع  ل�صيما 

مبختلف  النهو�س  يف  ت�صاهم 

البحرينية  لالأ�صر  احلياة  جوانب 

بكفاءة  املجتمع  بناء  اأجل  من 

فاإن  املنا�صبة،  وبهذه  واقتدار، 

تعرب  الجتماعية  التنمية  وزارة 

الأ�صر  حققته  مبا  فخرها  عن 

البحرينية من ر�صيد وطني زاخر 

املجتمع  تنمية  يف  بالإجنازات 

خالل  من  الوطني،  والقت�صاد 

للم�صروعات  خطوة  برنامج 

تاأ�صل  عن  تعبرياً  وذلك  املنزلية، 

البحريني  املواطن  يف  املوهبة  

وي�صنع  يبتكر  جعلته  التي 

متداولً  ومميًزا  فريًدا  منتًجا 

اأتاحته  عما  ف�صالً  للت�صويق، 

جاذبة  ت�صهيالت  من  الوزارة 

لالأ�صر البحرينية املنتجة لت�صارك 

املتميزة يف  باأفكارها وم�صاريعها 

الثبات  من  ميكنها  ومبا  ال�صوق 

عرب �صل�صلة من الور�س التدريبية 

وال�صت�صارات الفنية التي يقّدمها 

التمويل  جمال  يف  متخ�ص�صون 

الأ�صرة  بيت  يف  وامل�صاريع 

الذي  ال�صغر  متناهي  للتمويل 

لالأ�صر  م�صرفية  ت�صهيالت  قدم 

البحرينية املنتجة.

جمل�س  رئــيــ�ــس  مــكــتــب  اأعــلــن 

الت�صجيل  فــرتة  انتهاء  عن  الـــوزراء 

رئي�س  بربنامج  لاللتحاق 

ـــوزراء  ال جمل�س 

الكوادر  لتنمية 

احلكومية، والذي 

على  تاأكيًدا  ياأتي 

�صاحب  ُيوليه  ما 

بن  �صلمان  الأمــري  امللكي  ال�صمو 

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

العن�صر  يف  بال�صتثمار  واهتماٍم  حر�ٍس  من 

الب�صري من خالل موا�صلة تعزيز وتنمية قدرات 

واإمكانيات الكوادر الوطنية يف مملكة البحرين 

البناء  م�صرية  يف  رئي�صيني  �صركاء  باعتبارهم 

على  ينعك�س  مبا  وذلــك  والتنمية، 

وقد  واملواطن،  الوطن  وازدهار  تقدم 

لاللتحاق  الت�صجيل  باب  فتح  مت 

الثامنة  بالدفعة 

ــج  ــام ــرن مــــن ب

جمل�س  رئــيــ�ــس 

لتنمية  ـــوزراء  ال

احلكومية  الكوادر 

يوم ال�صبت املوافق 13 اأغ�صط�س 

الثالثاء 13 �صبتمرب احلايل،  2022 حتى يوم 

موظفي  قبل  من  وا�صًعا  اإقباًل  لِقي  ــذي  وال

بلغ  حيث  القطاعات،  مبختلف  العام  القطاع 

من  الثامنة  بالدفعة  لاللتحاق  املتقّدمني  عدُد 

الربنامج اأكرث من 2000 متقّدم.

مراحل،  لعّدة  الت�صجيل  طلبات  و�صتخ�صع 

ال�صخ�صية،  املقابالت  ثم  التقييم  من  ابتداًء 

لالختيار  متهيًدا  القدرات؛  اختبارات  وتقدمي 

النهائي ملنت�صبي الدفعة الثامنة من الربنامج. 

جمل�س  رئي�س  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 

من  ُيعد  احلكومية  الكوادر  لتنمية  ــوزراء  ال

الطاقات  ت�صتقطب  التي  الطموحة  الربامج 

من  مهاراتها  وت�صقل  خرباتها  لترثي  ال�صابة 

اخلــرباء؛  اأبــرز  يد  على  مكثفة  دورات  خالل 

وخمتلف  والتحليل  البحث  طرق  من  لتمكينهم 

الربنامج  لهم  يتيح  كما  القيادية،  املهارات 

ال�صيا�صات  �صنع  اآلية  على  قرب  عن  التعّرف 

بربنامج  املرتبطة  الربامج  وتنفيذ  احلكومية 

احلكومة.

البحرين ت�شارك يف يوم الأ�شرة اخلليجية.. الع�شفور: 

الأ�شر البحرينية املنتجة حققت ر�شيًدا زاخًرا بالإجنازات

وزير التنمية االجتماعية

املبارك  نا�صر  بن  وائل  اجتمع 

والزراعة  البلديات  �صوؤون  وزير 

احلقيل  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  مع 

والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزير 

والإ�صكان باململكة العربية ال�صعودية 

ال�صقيقة، وذلك على هام�س م�صاركته 

اخلام�صة  الدورة  اجتماعات  يف 

بدول  البلديات  لوزراء  والع�صرين 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

يف  موؤخًرا  اختتم  الذي  العربية، 

العا�صمة ال�صعودية الريا�س.

الوزارة  وكيل  اللقاء  وح�صر 

بن  حممد  ال�صيخ  البلديات  ل�صوؤون 

بلدية  عام  ومدير  خليفة  اآل  اأحمد 

عا�صم  املهند�س  اجلنوبية  املنطقة 

عبداللطيف.

وياأتي هذا اللقاء يف اإطار تعزيز 

البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  اآفاق 

جتارب  على  والطالع  ال�صقيقني، 

البارزة  ال�صعودية  العربية  اململكة 

واملتقدمة يف املجال البلدي، اإىل جانب 

الربامج  اأبرز  يف  اخلربات  تبادل 

عمل  مبجال  ال�صلة  ذات  وامل�صاريع 

التنمية  م�صاريع  اأهمها  ومن  الوزارة 

احل�صرية.

وبهذه املنا�صبة، اأكد وزير �صوؤون 

العالقات  عمق  والزراعة  البلديات 

بني  تربط  التي  التاريخية  الأخوية 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

ال�صعودية ال�صقيقة يف ظل ما حتظى 

ح�صرة  من  واهتمام  دعم  من  به 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

حفظه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل 

احلرمني  خادم  واأخيه  ورعاه،  اهلل 

بن عبدالعزيز  �صلمان  امللك  ال�صريفني 

به  تت�صم  وما  اهلل،  حفظه  �صعود،  اآل 

هذه العالقات الرا�صخة واملتميزة، من 

تقدم ومناء على خمتلف امل�صتويات.

على هام�ض م�شاركته يف اجتماع وزراء البلديات يف الريا�ض

املبارك يبحث التعاون امل�شرتك مع وزير ال�شوؤون البلدية ال�شعودي

د. اجلالهمة: التدقيق على ال�شهادات اجلامعية ي�شّهل عملية التوظيف
  ثّمنت الدكتورة مرمي عذبي 

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

قرار  ال�صحية،  واخلدمات 

الوزراء برئا�صة �صاحب  جمل�س 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، ب�صاأن 

على  للتدقيق  ال�صامل  التحديث 

واملوؤهالت  اجلامعية  ال�صهادات 

العلمية.

هذا  اإّن  اجلالهمة  وقالت   

التحديث �صوف ي�صهم يف ت�صريع 

ال�صهادات  من  التحقق  عملية 

التعليم  موؤ�ص�صات  عن  ال�صادرة 

العايل من داخل مملكة البحرين 

تي�صري  وبالتايل  وخارجها، 

القطاعات  يف  التوظيف  عملية 

مع  واخلا�صة،  احلكومية 

الهتمام بالتدقيق بال�صكل الالزم 

املتعلقة  العلمية  املوؤهالت  على 

جمالت  يف  التخ�ص�صية  باملهن 

الطب والهند�صة وغريها.

نّوهت  الإطار،  هذا  ويف 

باملبادرات  اجلالهمة  الدكتورة 

يف  البحرين  فريق  من  املتوالية 

اخلدمات  بتطوير  ال�صتمرار 

احلكومية وتي�صري الإجراءات مبا 

التنموية  امل�صرية  اأهداف  يدعم 

�صاحب  ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة 

اآل  امللك حمد بن عي�صى  اجلاللة 

املعظم حفظه  البالد  ملك  خليفة 

توجيهات  ويحقق  ورعاه،  اهلل 

�صاحب ال�صمو امللكي ويل العهد 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اهلل.

نظام  يوجد  باأنه  وبّينت   

ثبت  مهني  لكل  خليجي  تبليغ 

م�صتندات  اأية  بتقدمي  قيامه 

مزورة اأو مت �صحب ترخي�صه من 

اأي دولة من دول جمل�س التعاون 

ما  العربية، وذلك  لدول اخلليج 

يوؤّكد اأن الإجراءات املطبقة كافية 

للتحقق من ال�صهادات اإىل جانب 

اخلربة وال�صلوك. 

د. مرمي اجلالهمة

األفا موظف يتقّدمون للدفعة الثامنة

اإقباٌل كبري على برنامج ويل العهد رئي�ض الوزراء لتنمية الكوادر
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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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ترتيب مواعيد انتظار احلافالت املدر�صية لتي�صري عملية الو�صول

»الرتبية«: اإعادة جدولة اليوم الدرا�صي ملختلف املراحل التعليمية

يف  واملهني  الفني  التعليم  طلبة  اإىل  بالن�صبة  رابًعا: 

طلبة  اإىل  بالن�صبة  الدوام  ف�صيكون  احلكومية،  املدار�س 

الفرتة ال�صباحية من ال�صاعة 7:05 �صباًحا حتى ال�صاعة 

ال�صاعة 2:00  من  امل�صائية  الفرتة  ولطلبة  ظهًرا،   1:45

ظهًرا حتى 7:30 م�صاًء، اإذ ل تغيري يف الوقت املقرر ملواعيد 

بداية ونهاية الدوام املدر�صي لهذه املرحلة التعليمية.

وبالن�صبة لدوام طلبة امل�صار التجاري مبعهد ال�صيخ 

التجاري  امل�صار  وطلبة  للتكنولوجيا  �صلمان  بن  خليفة 

ال�صناعية  الثانوية  عي�صى  بن  عبداهلل  ال�صيخ  مبدر�صة 

 1:45 حتى  �صباًحا   7:05 ال�صاعة  من  ف�صيكون  للبنني 

ظهًرا. 

واملعهد  الديني  املعهد  طلبة  اإىل  بالن�صبة  خام�ًصا: 

اجلعفري ف�صيكون دوام الطلبة من ال�صاعة 7:05 �صباًحا 

املرحلتني  اأما  البتدائية؛  للمرحلة  ظهًرا   12:35 حتى 

حتى  �صباًحا   7:05 ال�صاعة  فمن  والثانوية  الإعدادية 

بداية  ملواعيد  املقرر  الوقت  يف  تغيري  ل  اإذ  ظهًرا،   2:15

ونهاية الدوام املدر�صي لهذه املرحلة التعليمية.

واأو�صح د. حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�صوؤون 

انتظار  مواعيد  جدولة  اإعادة  ا  اأي�صً متت  قد  اأنه  املدار�س 

ل�صائقي  يوفر  الذي  بال�صكل  �صباًحا،  املدر�صية  احلافالت 

احلافالت القدرة على الو�صول اإىل نقاط انتظار احلافالت 

املقررة باأقل قدر ممكن من النتظار، وذلك على النحو الآتي:

ال�صاعة  والإعدادية:  البتدائية  املرحلة  طلبة  اأوًل: 

6:10 �صباًحا.

ثانًيا: طلبة املرحلة الثانوية والتعليم الفني واملهني: 

ال�صاعة 5:45 �صباًحا.

ثالًثا: طلبة املعهد الديني واملعهد اجلعفري )املراحل 

البتدائية والإعدادية والثانوية(: ال�صاعة 5:45 �صباًحا.

واأكد املدير العام ل�صوؤون املدار�س اأنه بناًء على تطوير 

جدولة الأيام الدرا�صية ومواعيد انتظار احلافالت املدر�صية 

املدار�س  مواقع  �صتغادر  احلافالت  اأغلب  فاإن  احلكومية 

وطاأة  من  يخفف  مبا  الذروة،  �صاعات  ت�صبق  فرتات  يف 

الزدحام ويعزز من ال�صراكة مع اجلهات احلكومية، م�صرًيا 

اإىل اأنه بالن�صبة اإىل الطلبة الذين ي�صتخدمون املوا�صالت 

اخلا�صة اأو �صرًيا على الأقدام فاإنه ميكنهم الن�صراف من 

املدار�س خالل املواعيد املحددة، �صواء يف التوقيت اجلديد 

اأو التوقيت ال�صابق، اإذ اإن اأبواب املدار�س �صتظل مفتوحة 

املدر�صي  احلرم  داخل  من  الطلبة  ل�صتالم  الأمور  لأولياء 

حتى مغادرة جميع الطلبة.

 واأو�صح املدير العام ل�صوؤون املدار�س اأن الفرق املخت�صة 

ال�صتعداد  اأهبة  على  �صتكون  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

على  ومعاجلتها  والتحديات  املالحظات  ومتابعة  لر�صد 

اليوم  جدولة  اإعادة  قرار  اأن  اإىل  م�صرًيا  ال�صرعة،  وجه 

احلكومية  باملدار�س  التعليمية  املراحل  ملختلف  الدرا�صي 

ومواعيد انتظار احلافالت ياأتي يف �صوء امل�صاورات التي 

التعليمية مع  املناطق  العمليات جلميع  اإدارات  بها  قامت 

عدد من جلان وجمال�س الآباء مبختلف املدار�س احلكومية، 

اللجان  من  املرفوعة  التقارير  خمرجات  اإىل  وبالنظر 

بدرا�صة  قامت  والتي  والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املخت�صة 

اإمكانية اإعادة جدولة اليوم الدرا�صي للمرحلتني البتدائية 

والإعدادية مبا ي�صب يف حتقيق الأهداف املن�صودة.

»خالد« �صعيد بعودة

 التعليم احل�صوري لطلبة التوحد

لدى دخولك �صف »اأبطال التحدي« مبدر�صة عقبة بن 

نافع البتدائية للبنني، تالحظ مدى �صعادة الطلبة من فئة 

معلمتهم،  برفقة  الفعلي  احل�صور  اإىل  بعودتهم  التوحد 

ومن �صمنهم خالد وليد الذي كان مميًزا بحما�صه وتفاعله 

مع الدر�س، يف بيئة �صفية جميلة وحمفزة.

وياأتي ذلك يف �صياق عودة الطلبة من فئات الرتبية 

التعليمية  براجمهم  يف  النتظام  اإىل  املتعددة  اخلا�صة 

والرتبوية ح�صورياً يف املدار�س احلكومية، بعد اأن وفرت 

وزارة الرتبية والتعليم املتطلبات الالزمة لذلك.

عن  ربيعة  منال  باملدر�صة  التوحد  معلمة  ت  وعبرّ

الظروف  زوال  بعد  الطلبة،  وبقية  خالد  بلقاء  فرحتها 

ال�صتثنائية التي حترّمت اللجوء اإىل خيار التعلرّم عن بعد، 

م�صريًة اإىل اأنها �صاهمت يف تهيئة ال�صف مبا يتنا�صب مع 

احل�صور الكلي هذا العام، مبا يف ذلك جتهيز مرافقه من 

لوحات وو�صائل تعليمية واأدوات لكل من: غرفة اللعب، 

وركن  الفردي،  التدري�س  وركن  احل�صية،  التنمية  وركن 

التدريب العتمادي، وركن احللقة ال�صباحية الذي يع�صقه 

والأن�صطة  الفعاليات  من  العديد  لت�صمنه  الطلبة  جميع 

التعليمية الهادفة واملمتعة.

واأولياء  الطلبة  ا�صتقبال  »كان  ربيعة:  واأ�صافت 

اأمورهم يف اليوم الأول مفعًما مب�صاعر جميلة، وم�صتمالً 

من  جمموعة  وتنفيذ  بيننا،  فيما  الهدايا  تبادل  على 

بحر  فعالية  مثل  ال�صف،  داخل  الرتفيهية  الفعاليات 

واأحب  املفاجاآت،  �صندوق  من  اللون  واخرت  احلروف، 

العدد، وم�صابقات ريا�صية،  اكت�صف  مدر�صتي، وم�صابقة 

الطلبة، وزيادة  ال�صرور يف نفو�س  اإدخال  مبا �صاهم يف 

ارتباطهم وتعلقهم باملدر�صة«.

د. حممد مبارك بن �أحمد

ت�صهيل ا�صترياد الأدوية وو�صول كميات قريًبا.. اجلالهمة:

توافر بدائل لأدوية الر�صح واحل�صا�صية املنقطعة من ال�صوق
اأكدت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

مرمي  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

احل�صا�صية  اأدوية  اأن  اجلالهمة  عذبي 

والر�صح التي نفذت من الأ�صواق تتوافر لها 

بدائل مطابقة من حيث الرتكيب الكيميائي 

وبديلة لها يف خمتلف ال�صيدليات يف مملكة 

ولكن  الغر�س  لذات  ت�صتخدم  البحرين، 

باأ�صماء جتارية خمتلفة.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�صارت 

اأثري عن وجود نق�س يف  اأنه ب�صاأن ما  اإىل 

مثل  الأدوية،  لبع�س  اخلا�صة  ال�صيدليات 

اك�صرتا  ويونيفيد  �صاين�س،  كولد  »اأدفيل 

اأن  تو�صح  اأن  الهيئة  فتود  و�صالينال«، 

مطابقة  بدائل  لها  املذكورة  الأدوية  جميع 

متوافرة يف جميع ال�صيدليات الأخرى.

الرجوع  باملواطنني  الهيئة  واأهابت 

البديل  الدواء  اإىل  لإر�صادهم  ال�صيديل  اىل 

اأو املطابق، كما تن�صر الهيئة قائمة بجميع 

للهيئة،  الإلكرتوين  املوقع  عب  الأدوية 

وميكن لأي مت�صفح الطالع عليها والبحث 

ا�صم  له  و�صيظهر  املطلوب  الدواء  عن 

ال�صيدلية والبدائل املتوافرة.

اأن  اجلالهمة  الدكتورة  واأو�صحت 

الهيئة اتخذت عدًدا من الإجراءات لت�صهيل 

الأدوية  وت�صجيل  وترخي�س  ا�صترياد 

الطبية  والأجهزة  ال�صحية  وامل�صتح�صرات 

يف  وتداولها  دخولها  �صرعة  ل�صمان 

اإن جميع طلبات الأدوية غري  اإذ  البحرين، 

موؤقت  ب�صكل  با�صتريادها  ي�صمح  امل�صجلة 

حلني ت�صجيلها ل�صمان توافرها يف اململكة، 

مطلوب  م�صجلة  غري  اأدوية  اأي  اأن  كما 

الت�صهيل  مت  الوكالء  قبل  من  ا�صتريادها 

ل�صتريادها من خالل القرار رقم 32 ال�صادر 

اإذا مل يكن لها  عن املجل�س الأعلى لل�صحة 

بديل م�صجل.

الهيئة  اأن  على  اجلالهمة  د.  و�صدرّدت 

الأدوية  جميع  توافر  على  حري�صة 

عدًدا  واتخذت  الطبية،  وامل�صتح�صرات 

الت�صجيل  بتجديد  املتعلقة  الإجراءات  من 

باإدخال  ال�صماح  اإذ يتم  املوؤقت،  والت�صجيل 

دول جمل�س  م�صجلة يف  كانت  اإذا  الأدوية 

الهيئات  اإحدى  يف  م�صجلة  اأو  التعاون 

املركز  ي�صتكمل  اأن  على  املعروفة  الدولية 

من  �صنة  ملدة  الدواء  اإدخال  ال�صيدلين 

الإجراءات. كما اأ�صدرت الهيئة تعميًما ي�صهل 

اإجراءات ت�صجيل الأدوية اجلني�صة. وتتابع 

و�صول  مواعيد  كافة  الوكالء  مع  الهيئة 

الأدوية غري املتوافرة واأ�صباب تاأخريها.

خالد مع معلّمته يف �ل�صف

�أعلن �لدكتور حممد مبارك بن �أحمد �ملدير �لعام ل�صوؤون �ملد�ر�س بوز�رة �لرتبية و�لتعليم �أنه تقرر �إعادة جدولة �ليوم �لدر��صي ملختلف �ملر�حل 

�لتعليمية باملد�ر�س �حلكومية ومو�عيد �نتظار �حلافالت، �بتد�ًء من يوم �خلمي�س �ملو�فق 15 �صبتمرب �جلاري.

و�أ�صار �إىل �أن �جلدولة �جلديدة جاءت مبا ير�عي م�صلحة �لطلبة و�أولياء �لأمور، ويحافظ على جودة �لعملية �لتعليمية، ويحقق �لتن�صيق و�لتكامل بني 

ا يف �أوقات �لذروة، وي�صهل من عملية �نتقال وو�صول  �جلهات �حلكومية بال�صكل �لذي ي�صهم يف توفري �ملرونة �لالزمة يف �حلركة �ملرورية، خ�صو�صً

�حلافالت �ملدر�صية �لتي تقل �لطالب و�لطالبات من نقاط �لنطالق �إىل �ملد�ر�س �حلكومية، ومن �ملد�ر�س �حلكومية �إىل نقاط �لو�صول �لتي مت حتديدها، 

وذلك على �لنحو �لآتي:

�أوًل: بالن�صبة �إىل طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية يف �ملد�ر�س �حلكومية، ف�صوف يكون دو�م �لطلبة من �ل�صاعة 7:05 �صباًحا حتى 12:35 ظهًر�.

ثانيًا: بالن�صبة �إىل طلبة �ملرحلة �لإعد�دية يف �ملد�ر�س �حلكومية، ف�صوف يكون دو�م �لطلبة من �ل�صاعة 7:05 �صباًحا حتى 1:30 ظهًر�.

ثالثًا: بالن�صبة �إىل طلبة �ملرحلة �لثانوية يف �ملد�ر�س �حلكومية، ف�صيكون دو�م �لطلبة من �ل�صاعة 7:05 �صباًحا حتى 2:15 ظهًر�، �إذ ل تغيري يف 

�لوقت �ملقرر ملو�عيد بد�ية ونهاية �لدو�م �ملدر�صي لهذه �ملرحلة �لتعليمية.

تلّقي طلبات الت�صحيح والعرتا�ض اإلكرتونًيا.. املدوب:

تد�صني املوقع الإلكرتوين الر�صمي لنتخابات 2022
لالنتخابات  التنفيذية  الإدارة  اأعلنت 

املوقع  تد�صني   2022 والبلدية  النيابية 

الإنرتنت  �صبكة  على  الر�صمي  الإلكرتوين 

الذي يحمل  ال�صاد�صة،  الدورة  لنتخابات 

الت�صالت  ومركز   ،)vote.bh( عنوان 

.»77277277«

الإعالمية  اللجنة  رئي�س  وقال 

 2022 والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

املوقع  اإن  املدوب  حممد  اأحمد  امل�صت�صار 

املحدث  م�صمونه  جانب  اإىل  الإلكرتوين 

بالعملية  املتعلقة  املعلومات  باأهم 

والت�صريعات،  كالقوانني  النتخابية 

املقروءة  الإعالمية  باملواد  وتزويده 

بالرقابة  املتعلقة  والإجراءات  واملرئية، 

اأعلى  ل�صمان  النتخابية  العملية  على 

م�صتويات ال�صفافية، فاإنه �صيحتوي على 

التي  الإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة 

�صتتيح للناخبني واملر�صحني تقدمي طلبات 

اللجان  لدى  والعرتا�س  الت�صحيح 

على  متوافرة  �صتكون  والتي  الإ�صرافية، 

مدار ال�صاعة حني حلول موعدها القانوين.

توفري  من  الهدف  اأن  املدوب  واأكد 

مظلة  حتت  واخلدمات  املعلومات  جميع 

م�صتوى  رفع  يف  الإ�صهام  هو  واحدة 

الوعي لدى الناخبني واملر�صحني على حد 

الفرتات  خالل  الناخبني  ومتكني  �صواء، 

حقوقهم  مبا�صرة  من  املختلفة  النتخابية 

ال�صيا�صية على النحو الذي كفله الد�صتور 

والقانون.

تد�صني  كذلك  املدوب  اأعلن  ذلك،  اإىل 

مركز الت�صالت الذي ميكن التوا�صل معه 

على   »77277277« رقم  على  هاتفًيا 

اأيام العطالت  مدار الأ�صبوع، مبا يف ذلك 

من  الأ�صبوع،  نهاية  وعطلة  الر�صمية 

م�صاًء،  العا�صرة  وحتى  �صباًحا  الثامنة 

وحتى  تد�صينه  يوم  من  عمله  وميتد 

وذلك  النتخابات،  يف  الأخري  اليوم 

على جميع  احل�صول  من  اجلميع  لتمكني 

املعلومات املتعلقة بالعملية النتخابية.

من  ُيدار  الت�صالت  مركز  اأن  وبنيرّ 

قبل موظفني موؤهلني حتت اإ�صراف اللجنة 

يف  ت�صم  التي  لالنتخابات،  القانونية 

ع�صويتها م�صت�صارين من هيئة الت�صريع 

كل  عن  لالإجابة  وذلك  القانوين،  والراأي 

عليهم  �صيطرحها  التي  ال�صتف�صارات 

املت�صلون من اجلمهور.

لعموم  ميكن  اأنه  بالذكر  اجلدير 

جميع  متابعة  واملهتمني  اجلمهور 

النيابية  لالنتخابات  الر�صمية  احل�صابات 

التوا�صل  و�صائل  على   2022 والبلدية 

الجتماعي )اإن�صتغرام - تويرت - يوتيوب 

املوحد  احل�صاب  ا�صم  على  في�صبوك(   -

.)votebh(

�مل�صت�صار �أحمد �ملدوب

05حمليات www.alayam.com

الأربعاء 18 �صفر 1444 ـ العدد 12212

Wednesday 14th September 2022 - No. 12212

ا�ستمع لآرائهم ومقرتحاتهم.. حمافظ اجلنوبية:

امل�سي يف مد ج�سور التوا�سل مع اأهايل اجلنوبية

خالد بن علي رئي�ًسا ملجل�س املمتحنني بالكلية امللكية للجراحني باإيرلندا

بن  خليفة  ال�صيخ  ا�صتقبل 

خليفة حمافظ  اآل  خليفة  بن  علي 

املحافظة،  جمل�س  يف  اجلنوبية 

عدًدا من اأهايل املحافظة اجلنوبية، 

ثامر  عي�صى  العميد  بح�صور 

وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�صري 

و�صابط  املحافظة  م�صوؤويل  من 

التن�صيق الأمني لدى املحافظة.

رّحب  اللقاء،  م�صتهل  ويف 

بالأهايل  اجلنوبية  حمافظ 

واملواطنني، موؤكًدا على تعزيز نهج 

الرا�صخ معهم من خالل  التوا�صل 

اللقاء املبا�صر وتلّم�س احتياجاتهم 

عن قرب، وذلك تنفيًذا للتوجيهات 

ال�صديدة حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

�صاحب  ومتابعة  املعظم،  البالد 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

التنمية  لتحقيق  الوزراء،  جمل�س 

ال�صاملة مبختلف جمالتها الأمنية 

والجتماعية واخلدمية.

كما اأكد اأن املحافظة اجلنوبية 

التوا�صل  ج�صور  مد  يف  ما�صية 

اإقامة  خالل  من  الأهايل  مع 

اأثر  من  لها  ملا  املبا�صرة  اللقاءات 

والروابط  العالقات  تعزيز  يف 

كافة  ومناق�صة  املجتمع  اأبناء  بني 

املو�صوعات التي ت�صهم يف حتقيق 

املحافظة  اأهايل  وتطلعات  روؤى 

وحتقيق �صرعة ال�صتجابة، منوًها 

�صموه باأن املحافظة توّفر خمتلف 

الذكية  والتطبيقات  القنوات 

من  امليداين  التوا�صل  وا�صتمرار 

خالل الزيارات التفقدية التي تقوم 

بها املحافظة؛ وذلك لال�صتماع اإىل 

الهادفة  واقرتاحاتهم  الأهايل  اآراء 

اأف�صل  وفق  تنفيذها  على  والعمل 

املعايري واخلدمات املقدمة.

اجلنوبية  حمافظ  ا�صتمع  كما 

واملقرتحات  الآراء  من  لعدد 

الواردة من قبل الأهايل يف خمتلف 

املتابعة  على  موؤكًدا  املجالت، 

الواردة  لكافة املالحظات  احلثيثة 

اجلهات  مع  التن�صيق  خالل  من 

املقرتحات  لإي�صال  العالقة  ذات 

اخلدمات  تطوير  يف  ُت�صهم  التي 

تطلعات  حتقيق  اأجل  من  املقدمة 

مبختلف  واملواطنني  الأهايل 

مناطق املحافظة.

توّجه احل�صور  ناحيتهم،  من 

لل�صيخ  والتقدير  ال�صكر  بجزيل 

خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

اللتقاء  على  الدائم  حر�صه  على 

اإليهم  وال�صتماع  املحافظة  باأهايل 

والتعرف على متطلباتهم.

الطبية  اخلدمات  قائد  ُعنّي 

ال�صيخ  بروفي�صور  اللواء  امللكية 

رئي�ًصا  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد 

الأو�صط  لل�صرق  املمتحنني  ملجل�س 

من قبل الكلية امللكية للجراحني يف 

اإيرلندا.

الذي  التعيني  هذا  وياأتي 

رئي�ًصا  اللواء  ي�صبح  خالله  من 

للكلية  الع�صوية  لمتحانات 

ملنطقة  باإيرلندا  للجراحني  امللكية 

التعاون  ظل  يف  الأو�صط،  ال�صرق 

كانت  حيث  املوؤ�ص�صتني،  بني 

الأطباء  من  لعديد  مق�صًدا  الكلية 

للخدمات  املنت�صبني  واجلراحني 

الكلية  تقدمه  ملا  امللكية  الطبية 

يف  اجلودة  فائق  تدريب  من 

واللواء  العريقة.  اجلامعة  هذه 

جمل�س  يف  ع�صو  الربوفي�صور 

املحافظني للكلية امللكية للجراحني 

باإيرلندا- البحرين.

مملكة  يف  الكلية  اإن�صاء  ومنذ 

واكبت   ،2004 عام  يف  البحرين 

مبادراتها  امللكية  الطبية  اخلدمات 

للطلبة  التعليمية  امل�صرية  بدعم 

واملتدربني، حيث يخدم العديد من 

كمدربني  والأطباء  ال�صت�صاريني 

التخ�ص�صات  ومعلمني يف خمتلف 

بالكلية.

وي�صاف اإىل ذلك تعيني رئي�س 

التعليم امل�صتمر لالأطباء باخلدمات 

الطبية امللكية، العقيد طبيب نايف 

عبدالرحمن لوري، ع�صًوا مبجل�س 

املمتحنني للكلية بال�صرق الأو�صط، 

ويدل ذلك على الدور الريادي ململكة 

البحرين يف جمال التدريب الطبي، 

اخلدمات  بني  التعاون  هذا  وياأتي 

امللكية  والكلية  امللكية  الطبية 

اللواء  بتعيني  باإيرلندا  للجراحني 

املمتحنني  ملجل�س  رئي�س  كاأول 

و�صي�صرف  الأو�صط،  ال�صرق  يف 

المتحانات  على  املجل�س  هذا 

الع�صوية  التي متنح  التخ�ص�صية 

للجراحني  امللكية  للكلية  والزمالة 

يف اإيرلندا.

انعقاد ندوة للوزارات املعنية

 بتنفيـــذ خطـــط »الوطنيـــة احلقوقيـــة«

العليا  التن�صيقية  اللجنة  من  ا  حر�صً

اخلارجية  وزارة  برئا�صة  الإن�صان  حلقوق 

على �صمان متابعة وتنفيذ م�صاريع اخلطة 

للفرتة )2022- الإن�صان  الوطنية حلقوق 

2026( ح�صب اجلدول الزمني املحدد لها، 

بوزارة  الإن�صان  حقوق  �صوؤون  قطاع  عقد 

ح�صن  اأروى  د.  ال�صفري  برئا�صة  اخلارجية 

اللكرتوين  الت�صال  عرب  ام�س  يوم  ال�صيد، 

املرئي، ندوة جلميع نقاط الت�صال املعنيني 

من قبل كل الوزارات والهيئات املعنية بتنفيذ 

م�صاريع اخلطة الوطنية حلقوق الإن�صان.

حول  عر�س  تقدمي  الندوة  خالل  ومت 

بتنفيذ  اخلا�صة  اللكرتونية  »املن�صة 

وزارة  قامت  التي  اخلطة«،  م�صاريع 

اخلارجية باإطالقها للجهات املعنية لت�صهيل 

عملية حتديث املعلومات اخلا�صة بامل�صاريع 

املنجزة يف حقوق الإن�صان ح�صب تخ�ص�س 

كل جهة.

 البلو�سي: بحث اأوجه التعاون

 بيــــن �سفــــارة البحريـــن والغرفــــة

يف  الإيطالية،  اجلمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �صفري  البلو�صي  حممد  نا�صر  التقى 

مكتبه، بيرتو رامبينو نائب رئي�س الغرفة التجارية العربية الإيطالية امل�صرتكة، بح�صور 

دافيدي اليغرا مدير مكتب جمل�س التنمية القت�صادية البحريني يف روما.

ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س عالقات ال�صداقة والتعاون الوثيقة التي جتمع بني مملكة 

البحرين واجلمهورية الإيطالية ال�صديقة، واأوجه التعاون املمكنة بني ال�صفارة والغرفة 

والن�صاطات املرتقبة للغرفة خالل الفرتة القادمة.

حتويل جنود فروع اجلي�س الأمريكي باملنطقة للعالج بامل�ست�سفى.. الكابنت كوبانو لـ»الأيام«: 

مركز الت�سهيالت الأمريكية يعتمد م�ست�سفى »�سريين للطب النف�سي« 

مــركــًزا رئي�سـيــًا ور�سمـيـًا لعــالج الـقـوات الأمـريكـيـة وعـوائلهم يف املنطقة

خديجة العرادي:

مملكة  يف  النف�صي«  للطب  »�صريين  م�صت�صفى  جنح 

البحرين يف اإظهار متّيز طبي لفت من خالل تقدمي برنامج 

يف  الأطباء  عليه  يعتمد  النف�صي  الطب  خلدمات  متكامل 

الأو�صط،  ال�صرق  ومنطقة  باخلليج  الأمريكية  اجليو�س 

البحرين  الأمريكية يف مملكة  الت�صهيالت  مركز  اعتمد  اإذ 

درجة  ذو  كم�صت�صفى  النف�صي  للطب  �صريين  م�صت�صفى 

العالج  لتقدمي  الوحيد  امل�صت�صفى  عالية، وليكون  �صالمة 

وعائالتهم،  الأمريكيني  اجلنود  ملر�صى  املتكامل  النف�صي 

ونظًرا للنتائج الناجحة التي اأظهرها امل�صت�صفى يف عالج 

املر�صى خالل ال�صنوات املا�صية، فقد قرر مركز الت�صهيالت 

الأمريكية ا�صتمرار التعاون معه وتطوير الربنامج لي�صمل 

عالج مكثف ملر�صى العيادات اخلارجية.

ميغيل  الكابنت  اأ�صاد  امل�صت�صفى  لتهنئة  زيارته  ويف 

الت�صهيالت  كوبر يف  لالدمريال  الطبي  امل�صت�صار  كوبانو 

الأمريكية  الأمريكية، والدمريال كوبر هو قائد اجليو�س 

اأ�صاد  الو�صط-  وال�صرق  واخلليج  اخلام�س  بالأ�صطول 

بخدمات الطب النف�صي التي يتلقاها مر�صاهم يف م�صت�صفى 

م�صتوى  تطوير  قّرروا  حيث  البحرين،  مبملكة  �صريين 

اخلدمة التي يتلقونها اإىل خدمات متكاملة.

وقال الكابنت كوبانو: »نظًرا لنجاح امل�صت�صفى وكونه 

م�صت�صفى ذو درجة �صالمة عالية يف تقدمي العالج املطلوب 

من  كبري  عدد  واإ�صادة  البحرين،  يف  الأمريكي  للجي�س 

اجلنود باجلي�س الأمريكي والعاملني يف القاعدة مب�صتوى 

اخلدمات الطبية العالية املقدمة من امل�صت�صفى، فقد قررت 

املطلوبة  اخلدمة  تطوير   2022 اإبريل   4 يوم  القاعدة 

والتقييم  الت�صخي�س  �صاملة  متكاملة  خدمات  لتكون 

والعالج واأحياًنا املتابعة«.

واأ�صاف »مبنا�صبة النجاح الكبري للربنامج العالجي 

فاإن زمالءه يف الكويت وال�صعودية ودول اخلليج الأخرى 

لنف�س  �صريين  م�صت�صفى  اإىل  مر�صاهم  حتويل  طلبوا 

الربنامج العالجي«.

مبركز  الأطباء  رئي�س  كوبانو  ميغيل  الكابنت  واأكد 

العالجي  بالفريق  اجتماعه  خالل  الأمريكية  الت�صهيالت 

مع  امل�صرتك  الربنامج  بنجاح  لتهنئته  امل�صت�صفى  يف 

م�صطفى  عبدالكرمي  بح�صورالدكتور  �صريين،  م�صت�صفى 

م�صت�صفى  اإدارة  رئي�س جمل�س  النف�صي  الطب  ا�صت�صاري 

الطب  ا�صت�صارية  جابي  روعة  والدكتورة  �صريين، 

باأن  املوافق 11 �صبتمرب  الأحد  النف�صي بامل�صت�صفى، يوم 

الأمريكية  الت�صهيالت  مركز  يف  املعمول  الربوتوكولت 

مل تكن ت�صمح بتقدمي مثل هذا الربنامج بتحويل اجلنود 

وعائالتهم يف البحرين لرعاية املر�صى املنّومني لأكرث من 

خم�صة اأيام، اأو الرعاية املكثفة للمر�صى اخلارجيني على 

الإطالق« ، لكن م�صت�صفى �صريين اأظهر متيًزا حقيقًيا ولفًتا 

يف تقدمي العالج لقواتنا، مما �صاعدنا على املوجة الثانية 

من الربنامج واملعمول بها يف الوقت احلايل.

لالأفراد  ي�صمح  املتكامل  الطبي  الربنامج  باأن  وبنّي 

نف�صية  م�صاكل  من  يعانون  الذين  الع�صكريني وعائالتهم 

املنّومني  للمر�صى  �صواء  النف�صية،  الرعاية  بتلّقي  حادة 

امل�صت�صفى  بعيادات  العالج  مبتابعة  اأو  امل�صت�صفى  داخل 

دون احلاجة لل�صفر اإىل اأمريكا والذي �صيتم تكثيفه حالًيا.

وذكر باأن عدد القوات العاملة يف البحرية الأمريكية 

يف مملكة البحرين يبلغ حوايل 6000 جندي اأمريكي يف 

اخلدمة الفعلية وقوات الحتياط و1200 من اأفراد الأ�صرة 

و500 مدين ع�صكري و300 متعاقد.

اإجناز دويل ُي�ساف اإىل

 الإجنازات الطبية امل�سّرفة للمملكة 

م�صطفى  عبدالكرمي  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 

النف�صي:  للطب  �صريين  م�صت�صفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

»اإننا ن�صعر بكل الفخر والعتزاز بهذا الإجناز الكبري الذي 

العالج  امل�صّرف يف تقدمي  اعرتاًفا وتقديًرا لنجاحنا  ياأتي 

التزامنا  بو�صوح  يعك�س  الذي  الأمر  اململكة،  النف�صي يف 

اجلاد واملتوا�صل بتقدمي اأرقى واأف�صل اخلدمات ال�صحية 

الأمريكية  للقوات  العالية  واجلودة  بالأمان  تت�صم  التي 

الغالية  مملكتنا  يف  املجتمع  اأفراد  جميع  من  وللمر�صى 

وخارجها«.

واأ�صاف، »هذا الإجناز امل�صّرف والتقدير الكبري والثقة 

مملكة  جعل  والذي  امل�صت�صفى  بها  حظى  التي  العالية 

نهديه  العامل  دول  واإعجاب جميع  اأنظار  البحرين حمط 

للقيادة الر�صيدة ململكة البحرين التي هّياأت ظروف العمل 

والت�صهيالت و�صولً لهذا التميز، نهديه للقيادة الر�صيدة 

الداعم الرئي�صي والأ�صا�صي لتقّدم القطاع الطبي وتطويره«.

عبدالكرمي  الدكتور  اأو�صح  اخلدمة،  تفا�صيل  ويف 

ال�صاعة،  مدار  على  املر�صى  ا�صتقبال  يتم  باأنه  م�صطفى 

حيث يقوم زمالوؤهم باإح�صارها من ال�صفن اأو من القاعدة 

ممّيز  حتويل  مركَز  اأ�صبح  الذي  �صريين  م�صت�صفى  اإىل 

�صريين  الطبي مب�صت�صفى  الطاقم  يقوم  بعدها  للمر�صى، 

الطبية  حالته  وا�صتقرار  �صالمته  من  والتاأكد  با�صتقباله 

وتقييم م�صتوى اخلطر لديه، حيث اإن هذا مري�س مدرب 

على القتال، ولذلك يتم اإعطاء تقرير عن حالته اإىل مركز 

الت�صهيالت الأمريكية على مدار ال�صاعة.

 وتابع خالل حديثه لـ»الأيام«: »يقوم ال�صت�صاريون 

بامل�صت�صفى بتقييم حالة اجلندي ومتابعته يومًيا، وكذلك 

النف�صية  الختبارات  بعمل  النف�صيون  الأخ�صائيون  يقوم 

ويوم  واجلماعي،  الفردي  النف�صي  العالج  وجل�صات 

مع زمالئهم من  الفريق  اأ�صبوع يجتمع  كل  من  اخلمي�س 

واتخاذ  للمتابعة  الأمريكية  الت�صهيالت  مركز  الأطباء يف 

عمله  موا�صلة  منهم  ي�صتطيع  من  بخ�صو�س  القرارات 

على ال�صفينة وحمل ال�صالح ومن يحتاج املتابعة ومن ل 

ي�صتطيع ويحتاج العودة اإىل اأمريكا«.

واأكد رئي�س م�صت�صفى �صريين للطب النف�صي الدكتور 

مركز  من  الزمالء  مع  العمل  باأن  م�صطفى  عبدالكرمي 

اأدائنا  تطوير  على  و�صاعدنا  ملهم  الأمريكية  الت�صهيالت 

اأنهم  »واحلقيقة  م�صيًفا  العاملية،  املراكز  اأداء  ليناف�س 

برنامج  يف  الأمريكيني  للمر�صى  ال�صرة  بدور  يقومون 

على  ال�صيطرة  املري�س يف  ي�صاعد  الذي  الأ�صري  التدخل 

حياته«. 

جتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صت�صفى �صريين للطب النف�صي 

هو اجلهة الوحيدة التي تقّدم هذه اخلدمة القوات الأمريكية 

وعائالتهم يف البحرين، واأن الربنامج العالجي م�صتمر منذ 

عام 2016، وكان حمدًدا مبدة ق�صرية يتم فيها احتواء 

اأملانيا ومنها اإىل  اإىل  اإر�صالها  احلالت احلادة حتى ميكن 

الوليات املتحدة قبل تطويره ب�صكله احلايل.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12212/pdf/INAF_20220914012604209.pdf
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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�ستمع لآرائهم ومقرتحاتهم.. حمافظ اجلنوبية:

امل�سي يف مد ج�سور التوا�سل مع اأهايل اجلنوبية

خالد بن علي رئي�ًسا ملجل�س املمتحنني بالكلية امللكية للجراحني باإيرلندا

بن  خليفة  ال�صيخ  ا�صتقبل 

خليفة حمافظ  اآل  خليفة  بن  علي 

املحافظة،  جمل�س  يف  اجلنوبية 

عدًدا من اأهايل املحافظة اجلنوبية، 

ثامر  عي�صى  العميد  بح�صور 

وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�صري 

و�صابط  املحافظة  م�صوؤويل  من 

التن�صيق الأمني لدى املحافظة.

رّحب  اللقاء،  م�صتهل  ويف 

بالأهايل  اجلنوبية  حمافظ 

واملواطنني، موؤكًدا على تعزيز نهج 

الرا�صخ معهم من خالل  التوا�صل 

اللقاء املبا�صر وتلّم�س احتياجاتهم 

عن قرب، وذلك تنفيًذا للتوجيهات 

ال�صديدة حل�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

�صاحب  ومتابعة  املعظم،  البالد 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

التنمية  لتحقيق  الوزراء،  جمل�س 

ال�صاملة مبختلف جمالتها الأمنية 

والجتماعية واخلدمية.

كما اأكد اأن املحافظة اجلنوبية 

التوا�صل  ج�صور  مد  يف  ما�صية 

اإقامة  خالل  من  الأهايل  مع 

اأثر  من  لها  ملا  املبا�صرة  اللقاءات 

والروابط  العالقات  تعزيز  يف 

كافة  ومناق�صة  املجتمع  اأبناء  بني 

املو�صوعات التي ت�صهم يف حتقيق 

املحافظة  اأهايل  وتطلعات  روؤى 

وحتقيق �صرعة ال�صتجابة، منوًها 

�صموه باأن املحافظة توّفر خمتلف 

الذكية  والتطبيقات  القنوات 

من  امليداين  التوا�صل  وا�صتمرار 

خالل الزيارات التفقدية التي تقوم 

بها املحافظة؛ وذلك لال�صتماع اإىل 

الهادفة  واقرتاحاتهم  الأهايل  اآراء 

اأف�صل  وفق  تنفيذها  على  والعمل 

املعايري واخلدمات املقدمة.

اجلنوبية  حمافظ  ا�صتمع  كما 

واملقرتحات  الآراء  من  لعدد 

الواردة من قبل الأهايل يف خمتلف 

املتابعة  على  موؤكًدا  املجالت، 

الواردة  لكافة املالحظات  احلثيثة 

اجلهات  مع  التن�صيق  خالل  من 

املقرتحات  لإي�صال  العالقة  ذات 

اخلدمات  تطوير  يف  ُت�صهم  التي 

تطلعات  حتقيق  اأجل  من  املقدمة 

مبختلف  واملواطنني  الأهايل 

مناطق املحافظة.

توّجه احل�صور  ناحيتهم،  من 

لل�صيخ  والتقدير  ال�صكر  بجزيل 

خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

اللتقاء  على  الدائم  حر�صه  على 

اإليهم  وال�صتماع  املحافظة  باأهايل 

والتعرف على متطلباتهم.

الطبية  اخلدمات  قائد  ُعنّي 

ال�صيخ  بروفي�صور  اللواء  امللكية 

رئي�ًصا  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد 

الأو�صط  لل�صرق  املمتحنني  ملجل�س 

من قبل الكلية امللكية للجراحني يف 

اإيرلندا.

الذي  التعيني  هذا  وياأتي 

رئي�ًصا  اللواء  ي�صبح  خالله  من 

للكلية  الع�صوية  لمتحانات 

ملنطقة  باإيرلندا  للجراحني  امللكية 

التعاون  ظل  يف  الأو�صط،  ال�صرق 

كانت  حيث  املوؤ�ص�صتني،  بني 

الأطباء  من  لعديد  مق�صًدا  الكلية 

للخدمات  املنت�صبني  واجلراحني 

الكلية  تقدمه  ملا  امللكية  الطبية 

يف  اجلودة  فائق  تدريب  من 

واللواء  العريقة.  اجلامعة  هذه 

جمل�س  يف  ع�صو  الربوفي�صور 

املحافظني للكلية امللكية للجراحني 

باإيرلندا- البحرين.

مملكة  يف  الكلية  اإن�صاء  ومنذ 

واكبت   ،2004 عام  يف  البحرين 

مبادراتها  امللكية  الطبية  اخلدمات 

للطلبة  التعليمية  امل�صرية  بدعم 

واملتدربني، حيث يخدم العديد من 

كمدربني  والأطباء  ال�صت�صاريني 

التخ�ص�صات  ومعلمني يف خمتلف 

بالكلية.

وي�صاف اإىل ذلك تعيني رئي�س 

التعليم امل�صتمر لالأطباء باخلدمات 

الطبية امللكية، العقيد طبيب نايف 

عبدالرحمن لوري، ع�صًوا مبجل�س 

املمتحنني للكلية بال�صرق الأو�صط، 

ويدل ذلك على الدور الريادي ململكة 

البحرين يف جمال التدريب الطبي، 

اخلدمات  بني  التعاون  هذا  وياأتي 

امللكية  والكلية  امللكية  الطبية 

اللواء  بتعيني  باإيرلندا  للجراحني 

املمتحنني  ملجل�س  رئي�س  كاأول 

و�صي�صرف  الأو�صط،  ال�صرق  يف 

المتحانات  على  املجل�س  هذا 

الع�صوية  التي متنح  التخ�ص�صية 

للجراحني  امللكية  للكلية  والزمالة 

يف اإيرلندا.

انعقاد ندوة للوزارات املعنية

 بتنفيـــذ خطـــط »الوطنيـــة احلقوقيـــة«

العليا  التن�صيقية  اللجنة  من  ا  حر�صً

اخلارجية  وزارة  برئا�صة  الإن�صان  حلقوق 

على �صمان متابعة وتنفيذ م�صاريع اخلطة 

للفرتة )2022- الإن�صان  الوطنية حلقوق 

2026( ح�صب اجلدول الزمني املحدد لها، 

بوزارة  الإن�صان  حقوق  �صوؤون  قطاع  عقد 

ح�صن  اأروى  د.  ال�صفري  برئا�صة  اخلارجية 

اللكرتوين  الت�صال  عرب  ام�س  يوم  ال�صيد، 

املرئي، ندوة جلميع نقاط الت�صال املعنيني 

من قبل كل الوزارات والهيئات املعنية بتنفيذ 

م�صاريع اخلطة الوطنية حلقوق الإن�صان.

حول  عر�س  تقدمي  الندوة  خالل  ومت 

بتنفيذ  اخلا�صة  اللكرتونية  »املن�صة 

وزارة  قامت  التي  اخلطة«،  م�صاريع 

اخلارجية باإطالقها للجهات املعنية لت�صهيل 

عملية حتديث املعلومات اخلا�صة بامل�صاريع 

املنجزة يف حقوق الإن�صان ح�صب تخ�ص�س 

كل جهة.

 البلو�سي: بحث اأوجه التعاون

 بيــــن �سفــــارة البحريـــن والغرفــــة

يف  الإيطالية،  اجلمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �صفري  البلو�صي  حممد  نا�صر  التقى 

مكتبه، بيرتو رامبينو نائب رئي�س الغرفة التجارية العربية الإيطالية امل�صرتكة، بح�صور 

دافيدي اليغرا مدير مكتب جمل�س التنمية القت�صادية البحريني يف روما.

ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س عالقات ال�صداقة والتعاون الوثيقة التي جتمع بني مملكة 

البحرين واجلمهورية الإيطالية ال�صديقة، واأوجه التعاون املمكنة بني ال�صفارة والغرفة 

والن�صاطات املرتقبة للغرفة خالل الفرتة القادمة.

حتويل جنود فروع اجلي�س الأمريكي باملنطقة للعالج بامل�ست�سفى.. الكابنت كوبانو لـ»الأيام«: 

مركز الت�سهيالت الأمريكية يعتمد م�ست�سفى »�سريين للطب النف�سي« 

مــركــًزا رئي�سـيــًا ور�سمـيـًا لعــالج الـقـوات الأمـريكـيـة وعـوائلهم يف املنطقة

خديجة العرادي:

مملكة  يف  النف�صي«  للطب  »�صريين  م�صت�صفى  جنح 

البحرين يف اإظهار متّيز طبي لفت من خالل تقدمي برنامج 

يف  الأطباء  عليه  يعتمد  النف�صي  الطب  خلدمات  متكامل 

الأو�صط،  ال�صرق  ومنطقة  باخلليج  الأمريكية  اجليو�س 

البحرين  الأمريكية يف مملكة  الت�صهيالت  مركز  اعتمد  اإذ 

درجة  ذو  كم�صت�صفى  النف�صي  للطب  �صريين  م�صت�صفى 

العالج  لتقدمي  الوحيد  امل�صت�صفى  عالية، وليكون  �صالمة 

وعائالتهم،  الأمريكيني  اجلنود  ملر�صى  املتكامل  النف�صي 

ونظًرا للنتائج الناجحة التي اأظهرها امل�صت�صفى يف عالج 

املر�صى خالل ال�صنوات املا�صية، فقد قرر مركز الت�صهيالت 

الأمريكية ا�صتمرار التعاون معه وتطوير الربنامج لي�صمل 

عالج مكثف ملر�صى العيادات اخلارجية.

ميغيل  الكابنت  اأ�صاد  امل�صت�صفى  لتهنئة  زيارته  ويف 

الت�صهيالت  كوبر يف  لالدمريال  الطبي  امل�صت�صار  كوبانو 

الأمريكية  الأمريكية، والدمريال كوبر هو قائد اجليو�س 

اأ�صاد  الو�صط-  وال�صرق  واخلليج  اخلام�س  بالأ�صطول 

بخدمات الطب النف�صي التي يتلقاها مر�صاهم يف م�صت�صفى 

م�صتوى  تطوير  قّرروا  حيث  البحرين،  مبملكة  �صريين 

اخلدمة التي يتلقونها اإىل خدمات متكاملة.

وقال الكابنت كوبانو: »نظًرا لنجاح امل�صت�صفى وكونه 

م�صت�صفى ذو درجة �صالمة عالية يف تقدمي العالج املطلوب 

من  كبري  عدد  واإ�صادة  البحرين،  يف  الأمريكي  للجي�س 

اجلنود باجلي�س الأمريكي والعاملني يف القاعدة مب�صتوى 

اخلدمات الطبية العالية املقدمة من امل�صت�صفى، فقد قررت 

املطلوبة  اخلدمة  تطوير   2022 اإبريل   4 يوم  القاعدة 

والتقييم  الت�صخي�س  �صاملة  متكاملة  خدمات  لتكون 

والعالج واأحياًنا املتابعة«.

واأ�صاف »مبنا�صبة النجاح الكبري للربنامج العالجي 

فاإن زمالءه يف الكويت وال�صعودية ودول اخلليج الأخرى 

لنف�س  �صريين  م�صت�صفى  اإىل  مر�صاهم  حتويل  طلبوا 

الربنامج العالجي«.

مبركز  الأطباء  رئي�س  كوبانو  ميغيل  الكابنت  واأكد 

العالجي  بالفريق  اجتماعه  خالل  الأمريكية  الت�صهيالت 

مع  امل�صرتك  الربنامج  بنجاح  لتهنئته  امل�صت�صفى  يف 

م�صطفى  عبدالكرمي  بح�صورالدكتور  �صريين،  م�صت�صفى 

م�صت�صفى  اإدارة  رئي�س جمل�س  النف�صي  الطب  ا�صت�صاري 

الطب  ا�صت�صارية  جابي  روعة  والدكتورة  �صريين، 

باأن  املوافق 11 �صبتمرب  الأحد  النف�صي بامل�صت�صفى، يوم 

الأمريكية  الت�صهيالت  مركز  يف  املعمول  الربوتوكولت 

مل تكن ت�صمح بتقدمي مثل هذا الربنامج بتحويل اجلنود 

وعائالتهم يف البحرين لرعاية املر�صى املنّومني لأكرث من 

خم�صة اأيام، اأو الرعاية املكثفة للمر�صى اخلارجيني على 

الإطالق« ، لكن م�صت�صفى �صريين اأظهر متيًزا حقيقًيا ولفًتا 

يف تقدمي العالج لقواتنا، مما �صاعدنا على املوجة الثانية 

من الربنامج واملعمول بها يف الوقت احلايل.

لالأفراد  ي�صمح  املتكامل  الطبي  الربنامج  باأن  وبنّي 

نف�صية  م�صاكل  من  يعانون  الذين  الع�صكريني وعائالتهم 

املنّومني  للمر�صى  �صواء  النف�صية،  الرعاية  بتلّقي  حادة 

امل�صت�صفى  بعيادات  العالج  مبتابعة  اأو  امل�صت�صفى  داخل 

دون احلاجة لل�صفر اإىل اأمريكا والذي �صيتم تكثيفه حالًيا.

وذكر باأن عدد القوات العاملة يف البحرية الأمريكية 

يف مملكة البحرين يبلغ حوايل 6000 جندي اأمريكي يف 

اخلدمة الفعلية وقوات الحتياط و1200 من اأفراد الأ�صرة 

و500 مدين ع�صكري و300 متعاقد.

اإجناز دويل ُي�ساف اإىل

 الإجنازات الطبية امل�سّرفة للمملكة 

م�صطفى  عبدالكرمي  الدكتور  قال  املنا�صبة  وبهذه 

النف�صي:  للطب  �صريين  م�صت�صفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

»اإننا ن�صعر بكل الفخر والعتزاز بهذا الإجناز الكبري الذي 

العالج  امل�صّرف يف تقدمي  اعرتاًفا وتقديًرا لنجاحنا  ياأتي 

التزامنا  بو�صوح  يعك�س  الذي  الأمر  اململكة،  النف�صي يف 

اجلاد واملتوا�صل بتقدمي اأرقى واأف�صل اخلدمات ال�صحية 

الأمريكية  للقوات  العالية  واجلودة  بالأمان  تت�صم  التي 

الغالية  مملكتنا  يف  املجتمع  اأفراد  جميع  من  وللمر�صى 

وخارجها«.

واأ�صاف، »هذا الإجناز امل�صّرف والتقدير الكبري والثقة 

مملكة  جعل  والذي  امل�صت�صفى  بها  حظى  التي  العالية 

نهديه  العامل  دول  واإعجاب جميع  اأنظار  البحرين حمط 

للقيادة الر�صيدة ململكة البحرين التي هّياأت ظروف العمل 

والت�صهيالت و�صولً لهذا التميز، نهديه للقيادة الر�صيدة 

الداعم الرئي�صي والأ�صا�صي لتقّدم القطاع الطبي وتطويره«.

عبدالكرمي  الدكتور  اأو�صح  اخلدمة،  تفا�صيل  ويف 

ال�صاعة،  مدار  على  املر�صى  ا�صتقبال  يتم  باأنه  م�صطفى 

حيث يقوم زمالوؤهم باإح�صارها من ال�صفن اأو من القاعدة 

ممّيز  حتويل  مركَز  اأ�صبح  الذي  �صريين  م�صت�صفى  اإىل 

�صريين  الطبي مب�صت�صفى  الطاقم  يقوم  بعدها  للمر�صى، 

الطبية  حالته  وا�صتقرار  �صالمته  من  والتاأكد  با�صتقباله 

وتقييم م�صتوى اخلطر لديه، حيث اإن هذا مري�س مدرب 

على القتال، ولذلك يتم اإعطاء تقرير عن حالته اإىل مركز 

الت�صهيالت الأمريكية على مدار ال�صاعة.

 وتابع خالل حديثه لـ»الأيام«: »يقوم ال�صت�صاريون 

بامل�صت�صفى بتقييم حالة اجلندي ومتابعته يومًيا، وكذلك 

النف�صية  الختبارات  بعمل  النف�صيون  الأخ�صائيون  يقوم 

ويوم  واجلماعي،  الفردي  النف�صي  العالج  وجل�صات 

مع زمالئهم من  الفريق  اأ�صبوع يجتمع  كل  من  اخلمي�س 

واتخاذ  للمتابعة  الأمريكية  الت�صهيالت  مركز  الأطباء يف 

عمله  موا�صلة  منهم  ي�صتطيع  من  بخ�صو�س  القرارات 

على ال�صفينة وحمل ال�صالح ومن يحتاج املتابعة ومن ل 

ي�صتطيع ويحتاج العودة اإىل اأمريكا«.

واأكد رئي�س م�صت�صفى �صريين للطب النف�صي الدكتور 

مركز  من  الزمالء  مع  العمل  باأن  م�صطفى  عبدالكرمي 

اأدائنا  تطوير  على  و�صاعدنا  ملهم  الأمريكية  الت�صهيالت 

اأنهم  »واحلقيقة  م�صيًفا  العاملية،  املراكز  اأداء  ليناف�س 

برنامج  يف  الأمريكيني  للمر�صى  ال�صرة  بدور  يقومون 

على  ال�صيطرة  املري�س يف  ي�صاعد  الذي  الأ�صري  التدخل 

حياته«. 

جتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صت�صفى �صريين للطب النف�صي 

هو اجلهة الوحيدة التي تقّدم هذه اخلدمة القوات الأمريكية 

وعائالتهم يف البحرين، واأن الربنامج العالجي م�صتمر منذ 

عام 2016، وكان حمدًدا مبدة ق�صرية يتم فيها احتواء 

اأملانيا ومنها اإىل  اإىل  اإر�صالها  احلالت احلادة حتى ميكن 

الوليات املتحدة قبل تطويره ب�صكله احلايل.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12212/pdf/INAF_20220914012604209.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/978384/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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خالد بن حمود يشارك باجتماع 
وكالء اإلسكان في الرياض

شارك وكيل وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني الشيخ خالد 
ب��ن حم��ود آل خليفة، في االجتم��اع ال�23 ل��وكالء الوزارات 
المعنية بش��ؤون اإلس��كان ب��دول مجلس التع��اون لدول 
الخلي��ج العربي��ة، والمنعق��د بالرياض بالمملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة، حي��ث ناقش ع��ددًا م��ن المواضيع 
اإلس��كانية المشتركة المدرجة على جدول األعمال، تمهيًدًا 
لرفعها إلى اجتماع الوزراء المعنيين بش��ؤون اإلس��كان في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وكيل ال��وزارة على أهمية الموضوع��ات المدرجة على 
ج��دول األعم��ال، والت��ي تركزت عل��ى جهود اإلس��كان في 
مواجه��ة تداعي��ات جائحة في��روس كورونا، واس��تراتيجية 

العمل اإلسكاني المشترك، وقواعد المعلومات اإلسكانية.
كما ت��م التط��رق إلى جائ��زة مجل��س التعاون ف��ي مجال 
اإلس��كان والنظام العام الموحد لمالك العقارات، باإلضافة 
إلى إقامة المؤتم��رات وورش العمل المتخصصة في مجال 
اإلسكان والتنسيق واإلعداد لالجتماعات اإلقليمية والدولية، 
والتركيز عل��ى أهمية إب��راز العمل اإلس��كاني الخليجي في 

المحافل اإلقليمية.
وأش��اد بمقت��رح األمان��ة العام��ة بش��أن تب��ادل التجارب 
والخب��رات والمعلوم��ات في ضوء مس��يرة العم��ل الخليجي 
المش��ترك والذي ش��مل مجاالت عديدة مقترحة منها البنى 
التحتية في مش��اريع اإلس��كان وأنظمة الطاق��ة المتجددة 
بالمش��اريع اإلس��كانية والتع��رف عل��ى اللوائ��ح واألنظمة 
الرقابية، واس��تعراض نماذج التخطي��ط العمراني، ومواد 
البناء المصنفة، واالس��تفادة من الحلول السكنية التنموية 

المستدامة.
وق��دم الش��يخ خالد ب��ن حمود الش��كر إلى األمان��ة العامة 
لمجل��س التعاون الخليجي برئاس��ة األمين الع��ام الدكتور 
ناي��ف الحج��رف عل��ى التنظي��م والترتيب المس��بق ألجندة 
االجتماع، مش��يدًا بحسن االستقبال والتنظيم من قبل وزارة 
الش��ؤون البلدي��ة والقروية واإلس��كان بالمملك��ة العربية 

السعودية.

 هالة األنصاري: استدامة مشاركة
المرأة البحرينية في قطاع اإلعالم

اس��تقبلت األمين العام للمجلس األعل��ى للمرأة هالة 
األنصاري في مقر المجلس وزير ش��ؤون اإلعالم رمزان 
النعيم��ي ف��ي لقاء ج��رى خالل��ه بحث مج��االت تعزيز 
التع��اون ف��ي ع��دد م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 
المش��ترك، وف��ي مقدمتها أوجه تس��ليط الضوء على 
إنج��ازات المرأة البحريني��ة في إطار م��ا تحظى به من 
رعاي��ة واهتمام في ظل العه��د الزاهر لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المعظم، وبمتابعة مس��تمرة لس��بل 
تقدمه��ا من قب��ل الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، وبالنظر إلى ما يبذل 
من جهود حثيثة ومثمرة لصاحبة السمو الملكي قرينة 

عاهل البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
وخ��الل اللق��اء، أك��دت األنص��اري على أهمي��ة تكثيف 
التعاون في المش��اريع المشتركة بما يضمن استدامة 
مش��اركة الم��رأة البحريني��ة ف��ي قطاع اإلع��الم وبما 
يتس��ق مع المس��تجدات الوطنية، إلى جانب االستفادة 

م��ن الدعم اإلعالمي لمختلف خط��ط وبرامج ومبادرات 
المجل��س األعل��ى للم��رأة ف��ي إط��ار الخط��ة الوطنية 
لنهوض المرأة البحريني��ة للتعريف بمضامينها وبيان 
أثره��ا المتحق��ق على تعزي��ز مكانة مملك��ة البحرين 
كدولة رائدة في دعم وتقدم المرأة، متمنية للوزير كل 

التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.
من جانبه أعرب وزير ش��ؤون اإلعالم عن فخره واعتزازه 
ب��األدوار الوطني��ة للمجل��س األعل��ى للمرأة برئاس��ة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم 
آل خليفة قرينة عاه��ل البالد المعظم، بما في ذلك ما 
يبذل��ه المجلس من جهود نوعية م��ن أجل دعم تقدم 
المرأة وترسيخ االس��تقرار األسري في مملكة البحرين، 
مؤكدًا حرص وزارة ش��ؤون اإلعالم على تعزيز الشراكة 
مع المجلس األعلى للمرأة انطالقًا من القناعة الراسخة 
ل��دى الجميع بأهمية موضوع المرأة واألس��رة بمختلف 

أبعاده.

بمناسبة يوم األسرة الخليجية.. »التنمية االجتماعية«:

األسر البحرينية حققت رصيدًا زاخرًا بتنمية المجتمع
تش��ارك البحرين المجتمع الخليجي االحتفال بيوم 
األس��رة الخليجي��ة ال��ذي يص��ادف  14 من ش��هر 
س��بتمبر من كل عام، والذي تقدمت به المملكة 
العربية السعودية كمقترح خالل االجتماع السابع 
للجنة وزراء ش��ؤون التنمي��ة االجتماعية بمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في يوم 21 سبتمبر 
م��ن العام الماض��ي، لالحتفاء باألس��رة الخليجية 

وإبراز أهمية دورها في المجتمع.
وتأت��ي مش��اركة البحرين به��ذا اليوم تجس��يدًا 
لحرصه��ا على تنفي��ذ كل ما من ش��أنه أن يحقق 
أمان واستقرار األسر البحرينية، باعتبار أن األسرة 
أس��اس المجتم��ع وقوامها الدي��ن واألخالق وحب 
الوطن، وذلك انسجامًا مع ما ورد في ميثاق العمل 
الوطن��ي ودس��تور البحري��ن م��ن مب��ادئ ضامنة 
وحامي��ة للحري��ات والحقوق األس��رية، األمر الذي 
س��اهم في تعزي��ز مكانة البحرين دولي��ًا ويبرزها 
كدول��ة مؤسس��ات تحتكم للقان��ون وتنطلق من 

التزاماتها الوطنية.
وتس��اهم مختل��ف الجه��ات الحكومي��ة والخاصة 
واألهلية ف��ي االهتمام باألس��رة البحرينية وذلك 
في ض��وء منظومة التش��ريعات الخاص��ة بحفظ 
كرام��ة وأم��ان هذه األس��ر، وم��ن ضمنه��ا وزارة 
التنمية االجتماعية التي تعكف بش��كل مس��تمر 
عل��ى رس��م السياس��ات االجتماعي��ة المبنية على 
دراس��ات مجتمعية تك��ون رافدا لتحس��ين جودة 
الحي��اة في المجتم��ع، إل��ى جانب تعزيز الس��بل 
التنموية والرعائية المقدمة لهذه األسر، السيما 
المش��اريع والخطط التي تس��اهم ف��ي النهوض 
بمختل��ف جوانب الحياة لألس��ر البحرينية من أجل 

بناء المجتمع بكفاءة واقتدار.

وأعرب��ت وزارة التنمية االجتماعية عن فخرها بما 
حققت��ه األس��ر البحرينية م��ن رصيد وطن��ي زاخر 
باإلنجازات في تنمية المجتمع واالقتصاد الوطني، 
م��ن خالل برنامج خط��وة للمش��روعات المنزلية، 
وذل��ك تعبيرًا ع��ن تأصل الموهبة ف��ي المواطن 
البحريني التي جعلته يبتك��ر ويصنع منتجًا فريدًا 
وممي��زًا مت��داواًل للتس��ويق، فضاًل عم��ا أتاحته 
ال��وزارة من تس��هيالت جاذب��ة لألس��ر البحرينية 
المنتجة لتش��ارك بأفكارها ومشاريعها المتميزة 
في الس��وق وبما يمكنها من الثبات عبر سلس��لة 
من ال��ورش التدريبية واالستش��ارات الفنية التي 
يقدمها متخصصون في مجال التمويل والمشاريع 
في بيت األسرة للتمويل متناهي الصغر الذي قدم 

تسهيالت مصرفية لألسر البحرينية المنتجة.
وعلى صعيد آخر تق��ود وزارة التنمية االجتماعية 
مس��يرة العم��ل االجتماع��ي ف��ي ضوء الش��راكة 
المجتمعي��ة مع القطاع��ات الحكومي��ة واألهلية 
والخاص��ة لت��ؤدي دورًا حيوي��ًا هامًا ف��ي ميادين 
والمب��ادرات  المش��اريع  عب��ر  األس��ر  ومج��االت 
المتع��ددة الت��ي تقدمه��ا، حيث تعتب��ر مكاتب 
اإلرش��اد األس��ري في المراكز االجتماعية الموزعة 
عل��ى جميع محافظات مملك��ة البحرين من ضمن 
ه��ذه المش��اريع والمب��ادرات، حيث ح��رص فريق 
العم��ل على الدف��ع بعجل��ة بناء قاع��دة توعوية 
صلبة راس��خة ل��دى أف��راد المجتمع ع��ن طبيعة 
اإلرش��اد األس��ري وخدمات��ه، س��عيًا ألن تتحق��ق 
االس��تفادة الكامل��ة من ه��ذه الخدم��ات، وذلك 
لبلوغ أعلى مس��تويات الصحة النفسية والسعادة 
والرضا واالستقرار األسري، فضاًل عن خفض نسبة 
المشكالت والصراعات األسرية سواًء كانت أسرية 

أو زوجي��ة أو تربوي��ة أو اجتماعي��ة أو ش��خصية، 
عن طري��ق اتباع ع��دة مناهج للوص��ول لألهداف 
الت��ي يس��عى إل��ى تحقيقه��ا كالمنه��ج الوقائي 
والمنه��ج العالج��ي والمنهج اإلنمائ��ي، حيث إن 
اإلرش��اد األسري يسعى إلى نش��ر الثقافة األسرية 
ف��ي المجتمع من خ��الل برامج��ه المختلفة، من 
المحاضرات التوعوية واإلنمائية والوقائية، وذلك 
لتزوي��د األفراد بمهارات إيجابي��ة فعالة تمكنهم 
من التمتع باالستقرار والسعادة والرضا، ومن ثم 
المحافظ��ة على بناء األس��رة البحرينية والمجتمع 

وحضارته.
 كم��ا ب��ادرت وزارة التنمي��ة إلى تفعي��ل برنامج 
الرعاية األسرية المعني بتنفيذ األحكام القضائية 
بش��أن زيارات أبن��اء المطلقي��ن والمنفصلين من 
خالل المراكز االجتماعية بداًل من مراكز الشرطة، 
وذلك م��ن منطلق رؤي��ة صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة 
المل��ك المفدى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة، 
وإيمان��ًا م��ن س��موها، حفظها اهلل، ف��ي تحقيق 
األمان واالستقرار النفسي لألسرة البحرينية، حيث 
وج��ه المجلس األعلى للمرأة التخاذ هذه الخطوة، 
وذلك س��عيًا إلى توفير مناخ أفضل وراحة نفسية 
ألبناء المطلقين، وقد تولى قس��م اإلرشاد األسري 

اإلشراف على تنفيذ هذا البرنامج.
 وفي م��ا يتعل��ق بالحماية االجتماعي��ة، فإن دار 
األمان توف��ر للمتعرضات للعنف األس��ري اإليواء 
المؤق��ت والحماي��ة الالزم��ة للنس��اء المعنف��ات 
وأوالده��ن القصر، إلى جان��ب توفير مختلف أنواع 
والصحي��ة  واالجتماعي��ة  المعيش��ية  الخدم��ات 

والقانونية.

قائد الخدمات الطبية الملكية رئيسًا لمجلس 
الممتحنين في الملكية للجراحين بإيرلندا

تم تعيي��ن قائد الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة، اللواء بروفيس��ور الش��يخ 
خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة، رئيس��ًا 
لمجلس الممتحنين للشرق األوسط 
من قبل الكلي��ة الملكية للجراحين 

في إيرلندا.
ويأت��ي ه��ذا التعيي��ن ال��ذي م��ن 
خالل��ه ييصب��ح رئيس��ًا المتحانات 
الملكي��ة  للكلي��ة  العضوي��ة 
للجراحين بإيرلندا لمنطقة الش��رق 
األوس��ط، في ظ��ل تع��اون طويل 
حي��ث  المؤسس��تين،  بي��ن  األم��د 
كان��ت الكلي��ة مقص��دًا لعديد من 
المنتس��بين  والجراحي��ن  األطب��اء 
لم��ا  الملكي��ة  الطبي��ة  للخدم��ات 
تقدم��ه الكلي��ة من تدري��ب فائق 
الجودة في ه��ذه الجامعة العريقة. 
حيث يذك��ر إن س��عادته عضو في 
الملكية  للكلية  المحافظين  مجلس 

للجراحين بإيرلندا- البحرين.
ومنذ إنشاء الكلية في البحرين عام 
2004، واكب��ت الخدم��ات الطبي��ة 
الملكية مبادراتها بدعم المس��يرة 
التعليمي��ة للطلب��ة والمتدربي��ن. 
حيث يخدم العديد من االستشاريين 
واألطب��اء كمدربي��ن ومعلمين في 

مختلف التخصصات بالكلية.
ويض��اف إلى ذل��ك تعيي��ن رئيس 
التعليم المستمر لألطباء بالخدمات 
الطبية الملكية، العقيد طبيب نايف 
ل��وري، عضوًا بمجل��س الممتحنين 
للكلية بالش��رق األوس��ط. حيث إن 
ذلك يدل على الدور الريادي لمملكة 

البحرين في مجال التدريب الطبي.
ويأتي هذا التع��اون بين الخدمات 
الملكية  والكلي��ة  الملكية  الطبي��ة 
للجراحي��ن بإيرلن��دا بتعيينه كأول 
في  الممتحني��ن  لمجل��س  رئي��س 

الشرق األوسط. 
وسيشرف المجلس على االمتحانات 
التخصصي��ة التي تمن��ح العضوية 
والزمالة للكلي��ة الملكية للجراحين 
في إيرلن��دا حيث تعتب��ر العضوية 
بالكلية الملكية من ركائز التدريب 
المهن��ي لألطب��اء خالل مس��يرتهم 
إيرلن��دا  ف��ي جمهوري��ة  العملي��ة 
والدول األخرى مم��ا يمكن الطبيب 
مواصل��ة تحصيل��ه األكاديم��ي في 

التخصصات العليا.
وأعرب ع��ن اعتزازه به��ذا التعيين 
الذي ج��اء ثمرة الجه��ود المبذولة 
في رفع مس��تويات الكفاءة للقطاع 
الصح��ي بالمملكة م��ن خالل دعم 
المسيرة األكاديمية لألطباء وصقل 
األكاديمي  وتحصيله��م  مهاراتهم 
بم��ا يخ��دم العملي��ة الصحي��ة في 

البحرين.
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اعتبروا عقوبة الحبس أو الغرامة غير رادعة
محامون يطالبون بتغليظ عقوبة التسول

سماهر سيف اليزل «

دع��ا محامون إل��ى ضرورة إع��ادة صياغ��ة قوانين 
مكافحة التس��ول وتغليظ العقوبة لردع القائمين 
بتلك الممارسات والحد منها، مشيرين إلى مواجهة 
هذه الظاهرة ليس��ت م��ن مهام الجه��ات المعنية 
وحده��ا، وإنما تحتاج إلى مس��اندة كاف��ة األطراف 
المجتمعية لتخليص المجتمع من أضرارها السلبية 

والقض��اء على كافة أش��كالها وصورها في الش��ارع 
البحريني. 

وشددوا على أن غياب العقوبات الرادعة ضد ظاهرة 
التس��ول أدت إل��ى تفاقمه��ا، وأنه م��ن الضروري 
تعديل القوانين لتكون أكثر شدة وغالظة من خالل 
زيادة مدة الحبس ورفع قيمة الغرامة، موضحين أن 
المجتمع يقع على عاتق��ه العبء األكبر في محاربة 
ظاهرة التس��ول؛ كونها تنتش��ر بتج��اوب وتعاون 

الناس معها وتختفي بكف الناس عن إعطاء هؤالء 
المتس��ولين المال، ومن ثم يج��ب على جميع أفراد 
المجتمع التعاون مع الجهات المختصة والجمعيات 
األهلي��ة ذات الصلة بالظاهرة للحد من انتش��ارها 
وتفعي��ل دور المواط��ن والمقيم ف��ي الوقاية منها 
بعدم التبرع ألي ش��خص يطلب أو يس��تجدي المال 
في الش��ارع أو على أبواب المساجد أو المستشفيات 

أو غيرها من األماكن العامة. 

 »أكسفورد«: البحرين من أكثر 
االقتصادات تنوعًا في المنطقة

أك��دت العضو المنتدب لمجموعة أكس��فورد 
لألعم��ال ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط جانا 
تريي��ك أن االقتصاد البحريني يع��د أحد أكثر 

االقتصادات تنوعا على مستوى المنطقة.  
وق��ال تقري��ر حدي��ث لمجموع��ة أكس��فورد 
لألعمال »OBG«، إن ارتفاع األسعار العالمية 
للنفط والغاز، وتدشين مشاريع البنية التحتية 
وج��ذب االس��تثمارات ستس��اعد البحرين في 

رحلة التعافي االقتصادي بعد أزمة كورونا.
وس��لط التقرير الذي صدر بعن��وان »البحرين 
2022« الض��وء على الخطط الموضوعة لدفع 
عجلة النم��و االقتصادي والتي تش��مل جذب 

االس��تثمارات ف��ي القطاع��ات ذات اإلمكانات 
العالية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، منوهًا 
بوج��ود توج��ه إلش��راك القطاع الخ��اص في 
تدشين مشاريع بقيمة 30 مليار دوالر، بجانب 
ج��ذب المزيد من االس��تثمارات ف��ي مصادر 

الطاقة المتجددة. 
وتط��رق التقري��ر إلى آخ��ر تط��ورات القطاع 
المال��ي ال��ذي ب��ات يناف��س قط��اع النف��ط 
والغاز ومج��االت التكنولوجيا المالية، متناواًل 
استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي والثروة 
الصناعي��ة الرابع��ة باإلضاف��ة إل��ى تطورات 

قطاع النفط والغاز. 

 vote.bh تدشين 
ومركز اتصاالت لالنتخابات 

أعلن��ت اإلدارة التنفيذية لالنتخاب��ات النيابية والبلدية 2022 
عن تدش��ين الموق��ع اإللكترون��ي الرس��مي لالنتخابات على 
ش��بكة اإلنترن��ت، والذي يحم��ل عن��وان vote.bh، ويتضمن 
أه��م المعلومات المتعلق��ة بالعملية االنتخابي��ة كالقوانين 
والتش��ريعات، واإلج��راءات المتعلقة بالرقابة عل��ى العملية 
االنتخابية لضمان أعلى مس��تويات الش��فافية، كما سيحتوي 
على مجموعة من الخدمات اإللكترونية التي ستتيح للناخبين 
والمرش��حين تقديم طلبات التصحي��ح واالعتراض لدى اللجان 
اإلشرافية، والتي ستكون متوفرة على مدار الساعة حين حلول 
موعده��ا القانون��ي. كما تم تدش��ين مركز االتص��االت الذي 
يمكن التواصل معه هاتفي��ًا على رقم 77277277 على مدار 
األس��بوع، بما في ذلك أيام العطالت الرس��مية وعطلة نهاية 
األس��بوع، للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية 

االنتخابية.

»نهرا«: نقص أدوية 
 الحساسية والرشح..
وبدائل بالصيدليات 

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الوطني��ة 
لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة »نهرا« 
مريم الجالهمة، أن أدوية الحساس��ية والرش��ح 
الت��ي نفذت م��ن األس��واق تتوافر له��ا بدائل 
مطابقة من حيث التركي��ب الكيميائي وبديلة 
له��ا في مختل��ف الصيدلي��ات تس��تخدم لذات 
الغرض ولكن بأس��ماء تجاري��ة مختلفة، فيما 

ستصل إلى المملكة كميات إضافية قريبًا. 
وأش��ارت إلى وج��ود بدائ��ل مطابق��ة متوفرة 
بجميع الصيدليات ألدوية »أدفيل كولد ساينس، 

ويونيفيد أكسترا وسالينال«.

12
 المدة المتبقية 

على فتح باب الترشح

ــًا
وم

ي

 تعديل وقت اليوم الدراسي يوفر 800 دقيقة شهريًا لطالب الحلقة األولى 

انتهاء دوام االبتدائي 12:35 واإلعدادي 1:30 من الخميس
محمد رشاد  «

أعلنت وزارة التربية والتعليم إعادة جدولة اليوم الدراس��ي 
لمختلف المراح��ل التعليمية بالمدارس الحكومية ومواعيد 
انتظ��ار الحاف��الت اعتب��ارًا من ي��وم الخميس، بم��ا يراعي 
مصلح��ة الطلب��ة وأولياء األمور، ويس��هم بتوفي��ر المرونة 
الالزم��ة في الحركة المروري��ة، وخصوصًا في أوقات الذروة، 
حيث س��يكون دوام طلبة المرحلة االبتدائية، من الس��اعة 
7:05 صباح��ًا وحتى 12:35 ظهرًا، والمرحلة اإلعدادية، من 
7:05 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، فيما تظل المرحلة الثانوية 
دون تغيي��ر، ويس��تمر دوام الطلبة م��ن 7:05 صباحًا حتى 

2:15 ظهرًا.
كما تمت إعادة جدولة مواعيد انتظار الحافالت المدرس��ية 
ليك��ون طلبة المرحلة االبتدائية واإلعدادية الس��اعة 6:10 
صباحًا، وطلبة المرحلة الثانوي��ة والتعليم الفني والمهني 
5:45 صباح��ًا، وطلب��ة المعهد الدين��ي والمعهد الجعفري 

5:45 صباحًا.

وفى ذات السياق سوف يسهم 
الي��وم  جدول��ة  إع��ادة  ق��رار 
الدراس��ي ف��ى توفي��ر قراب��ة 
14 س��اعة )800 دقيق��ة( فى 
الش��هر لطلبة الحلق��ة األولى 
بالم��دراس  »االبتدائ��ي« 
الحكومي��ة، وه��و األم��ر الذى 
الط��الب والطالب��ات  س��يمنح 
متس��عًا من الوقت لممارس��ة 
هواياتهم بع��د نهاية الدوام 

المدرس��ي حس��بما أكد أولياء أمور، مش��يرين أن القرار من 
ش��أنه أيضا تخفي��ف االزدحام المروري في بعض الش��وارع 
بم��ا يحقق مصلح��ة الجمي��ع. كما عب��ر عددًا م��ن الطلبة 
والطالبات عن سعادتهم بتقليص اليوم الدراسي مما يتيح 
له��م االنتهاء من يومهم الدراس��ي دون معاناة من حرارة 
جو الظهيرة واالزدح��ام المروري، مما يرفع من معنوياتهم 

بشكل إيجابي تجاه العملية التعليمية.

من 7:05 صباًحا حتى 12:35 ظهرًا دوام المرحلة االبتدائية   

من 7:05 صباًحا حتى 1:30 ظهرًا دوام المرحلة اإلعدادية  

7:05 صباًحا حتى 2:15 ظهرًا دوام المرحلة الثانوية  

مواعيد انتظار الحافالت المدرسية

6:10 صباحًا المرحلتان االبتدائية واإلعدادية:    

5:45 صباحًا المرحلة الثانوية والتعليم الفني والمهني    
04 

07 

06 

02 

11 
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انتهاء فترة التسجيل لاللتحاق بالدفعة الثامنة

 أكثر من 2000 متقدم ببرنامج 
رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

أعل��ن مكت��ب رئيس مجل��س ال��وزراء عن انته��اء فترة 
التسجيل لاللتحاق ببرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية 
الك��وادر الحكومي��ة، والذي يأت��ي تأكيدًا عل��ى ما يوليه 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء من ح��رٍص واهتمام 
باالستثمار في العنصر البشري من خالل مواصلة تعزيز 
وتنمي��ة ق��درات وإمكانيات الك��وادر الوطنية في مملكة 
البحرين باعتبارهم ش��ركاء رئيس��يين في مس��يرة البناء 
والتنمية، وذلك بم��ا ينعكس على تقدم وازدهار الوطن 
والمواطن. وقد تم فتح باب التسجيل لاللتحاق بالدفعة 
الثامن��ة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر 
الحكومي��ة الس��بت 13 أغس��طس 2022 حت��ى الثالثاء 
13 س��بتمبر الجاري، وال��ذي لقي إقبااًل واس��عًا من قبل 
موظفي القطاع العام بمختلف القطاعات، حيث بلغ عدد 

المتقدمين لاللتحاق بالدفعة الثامنة من البرنامج أكثر 
من 2000 متقدم.

وس��تخضع طلبات التس��جيل لع��دة مراحل، ابت��داًء من 
التقيي��م ث��م المقابالت الش��خصية، وتقدي��م اختبارات 
الق��درات تمهي��دًا لالختي��ار النهائي لمنتس��بي الدفعة 

الثامنة من البرنامج. 
الجدي��ر بالذكر أن برنامج رئيس مجل��س الوزراء لتنمية 
الك��وادر الحكومي��ة يعد م��ن البرام��ج الطموح��ة التي 
تس��تقطب الطاقات الش��ابة لتث��ري خبراته��ا وتصقل 
مهاراته��ا من خ��الل دورات مكثفة على يد أب��رز الخبراء 
لتمكينهم من طرق البح��ث والتحليل ومختلف المهارات 
القيادية، كما يتيح له��م البرنامج التعرف عن قرب على 
آلية صنع السياسات الحكومية وتنفيذ البرامج المرتبطة 

ببرنامج الحكومة. سمو ولي العهد رئيس الوزراء

 امسح وشاهد رأي أولياء األمور 
في تغيير الدوام المدرسي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/14/watan-20220914.pdf?1663131123
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/1026025
https://alwatannews.net/article/1026101
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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سماهر سيف اليزل «

شدد محامون، على أن غياب العقوبات 
ظاه��رة  ض��د  الممنهج��ة  الرادع��ة 
التس��ول أدت إلى تفاقمها، مؤكدين 
أن��ه وللقض��اء عل��ى ه��ذه الظاه��رة 
يج��ب أن تعمل األط��راف المجتمعية 
والجه��ات المعنية معًا، مش��يرين ل� 
»الوطن« إلى ضرورة تعديل القوانين 
لتكون أكثر شدة وغالظة للقضاء على 
الظاهرة، من خالل زيادة مدة الحبس 

ورفع قيمة الغرامة. 
وقال المحامي جمعة رافع عبار: »يقع 
على عات��ق المجتم��ع الع��بء األكبر 
في محاربة ظاهرة التس��ول؛ ألن هذه 
الظاه��رة تنتش��ر بتج��اوب وتع��اون 
الناس معها وتختفي بكف الناس عن 
إعطاء هؤالء المتس��ولين المال، ومن 
ث��م يجب عل��ى جميع أف��راد المجتمع 
المختص��ة  الجه��ات  م��ع  التع��اون 
الصل��ة  ذات  األهلي��ة  والجمعي��ات 
بالظاهرة للحد من انتشارها والقضاء 
عليها، وتفعيل دور المواطن والمقيم 
في الوقاية من ظاهرة التسول بعدم 
التبرع ألي ش��خص يطلب أو يستجدي 
الم��ال ف��ي الش��ارع أو عل��ى أب��واب 
المس��اجد أو المستش��فيات أو غيرها 
م��ن األماكن العامة، ب��ل يتم توجيه 
هذه األم��وال وإيداعها ف��ي صناديق 
خاص��ة ت��وزع حصيلته��ا على األس��ر 
المع��وزة من واقع البيانات الرس��مية 

عنهم«.
وأض��اف، أن المش��رع البحرين��ي عالج 
هذه الظاهرة وسن لها مواد التجريم 
والعقاب وذلك من خالل القانون رقم 
5 لس��نة 2007 وعلى وجه الخصوص 
المادة الخامس��ة: »إذا كان المتسول 
أس��رة  ضم��ن  يعي��ش  المتش��رد  أو 
ترع��اه فيت��م تس��ليمه إل��ى أس��رته 
وأخذ التعه��د الالزم على المس��ؤول 
عنه قانوًنا بعدم ممارس��ة المتسول 
أو المتش��رد هذا النش��اط م��رة أخرى 
وإال عوق��ب هذا المس��ؤول بغرامة ال 
تجاوز 100 دينار«، والمادة الس��ابعة 
م��ن ذات القان��ون القائل��ة  »يعاقب 
بالحبس مدة ال تجاوز س��نة وبغرامة 
ال تق��ل عن 50 دين��ارًا وال تجاوز 100 
دين��ار أو بإحدى هاتي��ن العقوبتين، 
كل م��ن ع��اد إلى ممارس��ة التس��ول 
أو التش��رد بع��د ش��موله بالرعاي��ة 
االجتماعي��ة« وأيضًا الم��ادة الثامنة 
م��ن ذات القان��ون الت��ي نص��ت على 
أنه »عاقب بالحب��س مدة ال تقل عن 
ثالث��ة أش��هر وبغرام��ة ال تق��ل عن 
خمس��ين دينارًا وال تج��اوز مائة دينار 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1- اس��تخدم حدث��ًا أو س��لمه للغي��ر 
بغ��رض التس��ول. 2- حرض ش��خصًا 

على التسول أو دفع به إلى التشرد«.
وزاد بالقول: »حبذا لو ش��دد المش��رع 
على العقوبة في هذه المسألة وذلك 
بوضع عقوبة رادعة للقضاء على تلك 
الظاه��رة الس��لبية بحي��ث يجمع بين 
عقوب��ة الحب��س والغرامة مع��ًا وفي 
ح��ال الع��ود أو التحريض يت��م زيادة  
مدة الحب��س بحيث ال تقل عن س��نة 

وبغرامة ال تقل عن 1000 دينار«.
م��ن جهته��ا قال��ت المحامي��ة ن��ور 
الش��ويخ: »الن��ص القانون��ي ال��وارد 
في قواني��ن البحرين يحت��اج لتعديل 
وتفصي��ل أكث��ر ك��ون ه��ذه ظاهرة 
التسول لها أشكال عدة ويجب ذكرها 
وذكر العقوبات التي تناس��ب الحالة، 
وهناك أم��ران يج��ب تعديلهما فيما 

يخص العقوبات وهما:
1- يعتبر التس��ول مخالف��ة قانونية 
وعقوبتها هي الحبس الذي اليقل عن 
3 أشهر أو غرامة تتراوح من 50 دينارًا 
إل��ى 1000 دين��ار، لكن واقعي��ًا فإن 
العقوبة تكون غرامة مالية في أغلب 

قضايا التسول.
2- تنفي��ذ العقوب��ة فهن��اك الكثي��ر 
من األش��خاص المتس��ولين يعملون 
بهذا األمر لس��نين طويل��ة ولو عينت 
الس��لطات المختصة أف��رادًا لمراقبة 
الوض��ع ووض��ع من��ح لم��ن يبل��غ عن 
متس��ولين لم��ا زاد عدد المتس��ولين 
ف��ي المملك��ة فه��ي تفتق��ر لعملية 
المراقبة بش��أن ه��ذه الظاه��رة. أما 
بالنسبة للحبس فهو أمر رادع لبعض 
وخصوص��ًا  المتس��ولين  األش��خاص 
م��ن الذين لديه��م س��وابق في ذات 
الموض��وع إذا كان المتس��ول لدي��ه 
الموضوع  س��ابقة قضائي��ة بنف��س 
فيجب أن يك��ون القان��ون رادعًا بحق 
بمعن��ى أن تك��ون زي��ادة ف��ي م��دة 

الحبس«.
 وبشأن الغرامة المالية قالت الشويخ: 

»بالنس��بة للغرامة المالي��ة يجب أن 
تب��دأ م��ن 200 دين��ار وحت��ى 1000 
لك��ي اليتجرأ المتس��ول عل��ى القيام 
بهذا الفع��ل، ويج��ب أن يكون هناك 
قان��ون مفص��ل ينظم ه��ذه الظاهرة 
وعقوباته��ا وم��ن أب��رز ه��ذه األمور 
هي معرفة س��بب التس��ول؟ والحالة 
المادية للمتس��ول؟ ودوافع التس��ول 
وازديادها وماهي جنس��ية المتس��ول 
فهن��اك الكثير من الجنس��يات األخرى 
التي تقوم بالتسول في البحرين، وفي 
حال تم القبض على المتسول يجب أن 
يتم مصادرة المال المتس��ول به لكي 
يكون درس��ًا له بعدم تكرار الفعل«. 
وش��ددت على دور السلطة في توعية 
األفراد ومنحه��م الصالحيات بتقديم 
بالغات للجه��ة المختصة في حال تم 
ضب��ط أح��د المتس��ولين وباإلمكان 
تش��جيعهم م��ن خ��الل منحه��م منح 

مالية لمنع انتشار هذه الظاهرة. 
من جانبه��ا قالت المحامية ش��يرين 
الغزال��ي: »إن العقوب��ة بالحب��س أو 
الغرامة ال تعتبر رادع��ة«، داعية إلى 
أن تكون العقوبة أقوى وتكون حبسًا 

مع غرامة وليس الحبس أو الغرامة.
وأضاف��ت أن المتس��ول يدخ��ل مبالغ 
كبي��رة في اليوم الواحد لذلك يجب أن 
تكون الغرامة متناسبة مع دخله وأن 
تبدأ م��ن 1000 دينار وأكثر، موضحة 
أن ازدياد حاالت التس��ول يعود لعدم 
وج��ود ال��ردع الكاف��ي، باإلضافة إلى 
ضع��ف التنفيذ، وعدم وج��ود دوريات 
مس��تمرة في األماكن التي يكثر فيها 
المتس��ولون مثل اإلش��ارات المرورية 

واألسواق.
فيم��ا أك��د المحام��ي محمد جاس��م 
ال��ذوادي، أن��ه مم��ا الش��ك في��ه أن 
التس��ول ظاه��رة منتش��رة منذ قديم 
األزل، إال أن المش��رع البحرين��ي اهتم 
بالقضاء عليها ب��دءًا من هرم النظام 
التش��ريعي »الدس��تور« حينم��ا ق��رر 
صراح��ة ف��ي الم��ادة الرابع��ة من��ه 
عل��ى مايل��ي »العدل أس��اس الحكم، 
والتع��اون والتراحم صل��ة وثقى بين 
والمس��اواة  والحري��ة  المواطني��ن، 
واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن 
بي��ن  الف��رص  االجتماع��ي وتكاف��ؤ 
للمجتمع تكفلها  المواطنين دعامات 

الدول��ة«، وبذل��ك اعتب��ر التضام��ن 
المقومات األساس��ية  االجتماعي من 

للمجتمع.
وأوض��ح، أن الدس��تور البحرين��ي ل��م 
يق��ف عند هذا الحد فس��حب، بل نص 
في الفق��رة )ج( من المادة الخامس��ة 
على ما يل��ي: »تكف��ل الدولة تحقيق 
الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين 
ف��ي حال��ة الش��يخوخة أو الم��رض أو 
العج��ز عن العمل أو اليت��م أو الترمل 
أو البطال��ة، كما تؤّم��ن لهم خدمات 
التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، 
وتعم��ل عل��ى وقايته��م م��ن براثن 

الجهل والخوف والفاقة«.
وبذل��ك نج��د أن الدس��تور البحريني 
اعتنى عناية خاص��ة بفكرة التضامن 
االجتماع��ي وتوفير الرعاي��ة الكافية 
لكافة أفراد المجتمع بمختلف أنواعها 
ومجاالته��ا، في س��بيل توفي��ر الحياة 
الكريمة لهم بما يتناسب مع مقدرات 

الدولة.
الدس��تور  ألح��كام  »تطبيق��ًا  وق��ال: 
ص��درت العديد م��ن القوانين، ومنها 
القانون رقم )5( لس��نة 2007 بش��أن 

مكافح��ة التس��ول والتش��رد، وال��ذي 
عرف التس��ول في الم��ادة األولى منه 
حينم��ا قرر بأنه ُيعد متس��واًل كل من 
وجد في الطريق الع��ام أو األماكن أو 
المح��ال العامة أو الخاصة يس��تجدي 
صدقة أو إحس��انًا من الغير حتى وإن 
كان غير صحيح البنية أو غير قادر على 
العمل. كما قرر في ذات المادة أشكال 
التس��ول، وقرر بأنه يعتبر من أعمال 

التسول ما يأتي: 
ألع��اب  أو  تافه��ة  س��لع  ع��رض   -1
اس��تعراضية أو غير ذلك من األعمال 
الت��ي ال تصلح م��وردًا جدي��ًا للعيش 

بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول. 
2- اصطناع اإلصابة بجروح أو عاهات 
أو اس��تعمال األطف��ال أو أية وس��يلة 
أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير 

على الجمهور الستدرار عطفه.
وأش��ار الذوادي، إلى أن ه��ذا القانون 
نظم مسألة التعامل مع كافة أشكال 
التس��ول والتش��رد، بدءًا م��ن حظرها 
صراح��ًة، وم��ن ث��م توفي��ر الرعاي��ة 
يس��لكها،  لم��ن  والالزم��ة  الخاص��ة 
وانتهاء بالنص على معاقبة مرتكبها 

في حالة العود للتسول مرة أخرى.
كما صدر القانون رقم )4( لسنة 2021 
بإص��دار قان��ون العدال��ة اإلصالحية 
العدال��ة اإلصالحية  به��دف تحقي��ق 
لألطف��ال، ورعايته��م وحمايتهم من 
س��وء المعاملة، واعتبرت المادة )12( 
م��ن ه��ذا القان��ون بأن الطف��ل يعد 
معرض��ًا للخط��ر إذا كان متس��واًل أو 
مش��ردًا، بالمعن��ى الوارد ف��ي قانون 

مكافحة التسول والتشرد. 
كم��ا نص��ت الم��ادة )40( م��ن ذات 
القانون على: يقصد بس��وء المعاملة 
في تطبي��ق أحكام ه��ذا القانون، كل 
فع��ل أو امتن��اع من ش��أنه أن يؤدي 
إلى أذًى مباش��ر أو غير مباش��ر للطفل 
يحول دون تنش��ئته ونم��وه على نحو 
س��ليم وآمن وصح��ي، ويش��مل ذلك 
س��وء المعاملة الجس��دية أو النفسية 
أو الجنس��ية أو اإلهمال أو االس��تغالل 

االقتصادي. 
البيئ��ة  أن  إل��ى  ال��ذوادي،  ولف��ت 
التشريعية في البحرين كافية للقضاء 
على ظاهرة التس��ول بكاف��ة أنواعها 
وأش��كالها، إال أن هذه الظاهرة التزال 
موجودة، ب��ل األمر من ذل��ك نجد أن 
أساليب ممارسة التس��ول قد تغيرت 
وب��رزت بعدة أش��كال تخال��ف ما كان 
مألوف��ًا علي��ه ف��ي الس��ابق، والجدير 
بالذك��ر أن ذل��ك األم��ر يرج��ع لعدة 
عوام��ل، أبرزه��ا يكم��ن ف��ي الطمع 
األش��خاص،  بع��ض  عن��د  والجش��ع 
والظ��روف االقتصادي��ة والمعيش��ية 
لبعض األسر، وقلة التوعية والتثقيف 
ه��ذه  لمكافح��ة  المجتم��ع  ألف��راد 
الظاهرة والتعاطف معها، والتساهل 
نص��وص  وتطبي��ق  المراقب��ة  ف��ي 
القانون بش��كل حازم، وع��دم تطوير 
النصوص القانونية لتشمل ما استجد 
م��ن ظواه��ر حديث��ة، باإلضاف��ة إلى 
وجود ش��ريحة من الوافدين في البالد 

بشكل غير قانوني.
وأوضح، أنه يمك��ن القضاء على هذه 
الظاه��رة، بزي��ادة الوع��ي والتثقيف 
ألف��راد المجتم��ع بوس��ائل مكافح��ة 
التش��رد، وزيادة المراقبة والتش��ديد 
ف��ي تطبيق نص��وص القان��ون دون 
ته��اون، والمراجعة الدورية لنصوص 
القانون لمواكب��ة التطورات الحديثة، 
والمراجع��ة الدورية لوض��ع الوافدين 

في البالد ومعيشتهم فيها.
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المواطن يساهم بدرجات متفاوتة في تفشي الظاهرة.. محامون:

ضرورة تغليظ عقوبات التسول بالحبس والغرامة معًا

شيرين الغزالي نور الشويخ جمعة عبار محمد الذوادي

نور الشويخ: ضرورة تعديل القانون ليتناسب مع أشكال التسول 

عبار: يجب وضع عقوبة رادعة وشديدة للقضاء على الظاهرة 

شيرين الغزالي: العقوبة بالحبس أو الغرامة غير رادعة

الذوادي: التشديد في تطبيق القانون دون تهاون ومراجعة وضع الوافدين

تحديث التدقيق على الشهادات الجامعية خطوة رائدة
 مريم الجالهمة: التحقق من كفاءة 

المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيصًا
ثمن��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
عذب��ي  مري��م  الدكت��ورة  الصحي��ة 
الجالهمة، قرار مجلس الوزراء برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
بش��أن  اهلل،  حفظ��ه  ال��وزراء  مجل��س 
عل��ى  للتدقي��ق  الش��امل  التحدي��ث 
والمؤه��الت  الجامعي��ة  الش��هادات 
العلمي��ة. وقال��ت الجالهم��ة إّن ه��ذا 
التحدي��ث س��وف يس��اهم في تس��ريع 
عملية التحقق من الش��هادات الصادرة 
ع��ن مؤسس��ات التعلي��م العال��ي من 
داخ��ل المملك��ة وخارجه��ا، وبالتال��ي 
تيس��ير عملية التوظيف في القطاعات 
الحكومي��ة والخاص��ة، م��ع االهتم��ام 
بالتدقيق بالشكل الالزم على المؤهالت 
العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية 

في مجاالت الطب والهندسة وغيرها.
ونوه��ت بالمب��ادرات المتوالي��ة م��ن 

فري��ق البحرين في االس��تمرار بتطوير 
الخدمات الحكومية وتيس��ير اإلجراءات 
بما يدعم أه��داف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه،  الب��الد 
الس��مو  صاح��ب  توجيه��ات  وُيحّق��ق 
الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
وأش��ارت الجالهم��ة إل��ى دور الهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الش��امل  التحدي��ث  ضم��ن  الصحي��ة 
الجامعي��ة  للتدقي��ق ف��ي الش��هادات 
والمؤه��الت العلمية، حيث إنها تتولى 
مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين 
الصحيي��ن قبل منحهم ترخيص مزاولة 
المهن��ة في مملكة البحرين وذلك بعد 
خضوعهم إلى امتحان لمنح التراخيص، 
ومن خالل طلب الشهادات والمؤهالت، 
السابقة،  والمزاولة  الخبرات  ش��هادات 

شهادة حسن سير وس��لوك من الجهة 
أو الهيئ��ات المرخص��ة في آخ��ر مكان 
عمل ب��ه المهني، من أجل التحقق من 
عدم وجود مخالف��ة مهنية أو عقوبات 
تأديبية س��ابقة، وباإلضافة إلى نسخة 

من ترخيص المزاولة الحالي له.
وأوضح��ت الجالهمة أّنه بعد اس��تالم 
الهيئة كاف��ة المس��تندات المطلوبة، 
فإنها تقوم بالتحق��ق من صحتها عبر 
التدقيق من المصدر، مفيدة بأنه يجوز 
للهيئ��ة في ح��ال عدم وض��وح بعض 
المس��تندات أن تطلب أية مس��تندات 

أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وبّينت أنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل 
مهني ثبت قيامه بتقديم أية مستندات 
مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة 
من دول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، وذلك م��ا يؤّكد بأّن اإلجراءات 
المطبقة كافية للتحقق من الشهادات 

إلى جانب الخبرة والسلوك.

 »نهرا«: بدائل متوفرة ألدوية
الحساسية والرشح في الصيدليات

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا« الدكت��ورة مريم 
الجالهمة، أن أدوية الحساس��ية والرش��ح التي نفذت 
من األسواق تتوافر بدائل مطابقة من حيث التركيب 
الكيميائ��ي وبديل��ة له��ا ف��ي مختل��ف الصيدلي��ات 
تستخدم لذات الغرض ولكن بأسماء تجارية مختلفة، 

فيما ستصل إلى المملكة كميات إضافية قريبًا.
وأش��ارت إلى أنه بش��أن ما أثير عن وج��ود نقص في 
الصيدليات الخاصة لبعض األدوية مثل »أدفيل كولد 
س��اينس، ويونيفيد اكس��ترا و س��الينال«، فإن جميع 
األدوي��ة المذكورة له��ا بدائل مطابق��ة متوفرة في 

جميع الصيدليات األخرى.
وأهاب��ت الهيئ��ة بالجمي��ع الرج��وع إل��ى الصيدل��ي 
إلرش��ادهم إلى الدواء البديل أو المطابق، كما تنش��ر 
الهيئة قائمة بجمي��ع األدوية عبر الموقع اإللكتروني 
للهيئة ويمكن ألي متصفح االطالع عليها والبحث عن 
الدواء المطلوب وسيظهر له اسم الصيدلية والبدائل 

المتوفرة.
وأوضح��ت أّن الهيئ��ة اتخ��ذت ع��ددًا م��ن اإلجراءات 

األدوي��ة  وتس��جيل  وترخي��ص  اس��تيراد  لتس��هيل 
والمس��تحضرات الصحي��ة واألجه��زة الطبية لضمان 
س��رعة دخولها وتداولها في البحرين، حيث إّن جميع 
طلبات األدوية غير المسجلة يسمح باستيرادها بشكل 
مؤقت لحين تس��جيلها لضمان توفرها في المملكة، 
كما أن أية أدوية غير مس��جلة مطلوب استيرادها من 
قبل الوكالء تم التس��هيل الستيرادها من خالل القرار 
رق��م 32 الصادر ع��ن المجلس األعل��ى للصحة إذا لم 

يكن لها بديل مسجل.
وش��ددت الجالهمة على أن الهيئة حريصة على توافر 
جميع األدوية والمس��تحضرات الطبية، واتخذت عددًا 
من اإلجراءات المتعلقة بتجديد التس��جيل والتسجيل 
المؤقت، حيث يتم الس��ماح بإدخال األدوية إذا كانت 
مس��جلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في إحدى 
الهيئات الدولية المعروفة على أن يس��تكمل المركز 

الصيدالني إدخال الدواء لمدة سنة من اإلجراءات. 
كما أصدرت الهيئة، تعميمًا يس��هل إجراءات تسجيل 
األدوية الجنيس��ة. كما تتابع الهيئة مع كافة الوكالء 
مواعيد وصول األدوية غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.

سماهر سيف اليزل «

شدد محامون، على أن غياب العقوبات 
ظاه��رة  ض��د  الممنهج��ة  الرادع��ة 
التس��ول أدت إلى تفاقمها، مؤكدين 
أن��ه وللقض��اء عل��ى ه��ذه الظاه��رة 
يج��ب أن تعمل األط��راف المجتمعية 
والجه��ات المعنية معًا، مش��يرين ل� 
»الوطن« إلى ضرورة تعديل القوانين 
لتكون أكثر شدة وغالظة للقضاء على 
الظاهرة، من خالل زيادة مدة الحبس 

ورفع قيمة الغرامة. 
وقال المحامي جمعة رافع عبار: »يقع 
على عات��ق المجتم��ع الع��بء األكبر 
في محاربة ظاهرة التس��ول؛ ألن هذه 
الظاه��رة تنتش��ر بتج��اوب وتع��اون 
الناس معها وتختفي بكف الناس عن 
إعطاء هؤالء المتس��ولين المال، ومن 
ث��م يجب عل��ى جميع أف��راد المجتمع 
المختص��ة  الجه��ات  م��ع  التع��اون 
الصل��ة  ذات  األهلي��ة  والجمعي��ات 
بالظاهرة للحد من انتشارها والقضاء 
عليها، وتفعيل دور المواطن والمقيم 
في الوقاية من ظاهرة التسول بعدم 
التبرع ألي ش��خص يطلب أو يستجدي 
الم��ال ف��ي الش��ارع أو عل��ى أب��واب 
المس��اجد أو المستش��فيات أو غيرها 
م��ن األماكن العامة، ب��ل يتم توجيه 
هذه األم��وال وإيداعها ف��ي صناديق 
خاص��ة ت��وزع حصيلته��ا على األس��ر 
المع��وزة من واقع البيانات الرس��مية 

عنهم«.
وأض��اف، أن المش��رع البحرين��ي عالج 
هذه الظاهرة وسن لها مواد التجريم 
والعقاب وذلك من خالل القانون رقم 
5 لس��نة 2007 وعلى وجه الخصوص 
المادة الخامس��ة: »إذا كان المتسول 
أس��رة  ضم��ن  يعي��ش  المتش��رد  أو 
ترع��اه فيت��م تس��ليمه إل��ى أس��رته 
وأخذ التعه��د الالزم على المس��ؤول 
عنه قانوًنا بعدم ممارس��ة المتسول 
أو المتش��رد هذا النش��اط م��رة أخرى 
وإال عوق��ب هذا المس��ؤول بغرامة ال 
تجاوز 100 دينار«، والمادة الس��ابعة 
م��ن ذات القان��ون القائل��ة  »يعاقب 
بالحبس مدة ال تجاوز س��نة وبغرامة 
ال تق��ل عن 50 دين��ارًا وال تجاوز 100 
دين��ار أو بإحدى هاتي��ن العقوبتين، 
كل م��ن ع��اد إلى ممارس��ة التس��ول 
أو التش��رد بع��د ش��موله بالرعاي��ة 
االجتماعي��ة« وأيضًا الم��ادة الثامنة 
م��ن ذات القان��ون الت��ي نص��ت على 
أنه »عاقب بالحب��س مدة ال تقل عن 
ثالث��ة أش��هر وبغرام��ة ال تق��ل عن 
خمس��ين دينارًا وال تج��اوز مائة دينار 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- اس��تخدم حدث��ًا أو س��لمه للغي��ر 
بغ��رض التس��ول. 2- حرض ش��خصًا 

على التسول أو دفع به إلى التشرد«.
وزاد بالقول: »حبذا لو ش��دد المش��رع 
على العقوبة في هذه المسألة وذلك 
بوضع عقوبة رادعة للقضاء على تلك 
الظاه��رة الس��لبية بحي��ث يجمع بين 
عقوب��ة الحب��س والغرامة مع��ًا وفي 
ح��ال الع��ود أو التحريض يت��م زيادة  
مدة الحب��س بحيث ال تقل عن س��نة 

وبغرامة ال تقل عن 1000 دينار«.
م��ن جهته��ا قال��ت المحامي��ة ن��ور 
الش��ويخ: »الن��ص القانون��ي ال��وارد 
في قواني��ن البحرين يحت��اج لتعديل 
وتفصي��ل أكث��ر ك��ون ه��ذه ظاهرة 
التسول لها أشكال عدة ويجب ذكرها 
وذكر العقوبات التي تناس��ب الحالة، 
وهناك أم��ران يج��ب تعديلهما فيما 

يخص العقوبات وهما:
1- يعتبر التس��ول مخالف��ة قانونية 
وعقوبتها هي الحبس الذي اليقل عن 
3 أشهر أو غرامة تتراوح من 50 دينارًا 
إل��ى 1000 دين��ار، لكن واقعي��ًا فإن 
العقوبة تكون غرامة مالية في أغلب 

قضايا التسول.
2- تنفي��ذ العقوب��ة فهن��اك الكثي��ر 
من األش��خاص المتس��ولين يعملون 
بهذا األمر لس��نين طويل��ة ولو عينت 
الس��لطات المختصة أف��رادًا لمراقبة 
الوض��ع ووض��ع من��ح لم��ن يبل��غ عن 
متس��ولين لم��ا زاد عدد المتس��ولين 
ف��ي المملك��ة فه��ي تفتق��ر لعملية 
المراقبة بش��أن ه��ذه الظاه��رة. أما 
بالنسبة للحبس فهو أمر رادع لبعض 
وخصوص��ًا  المتس��ولين  األش��خاص 
م��ن الذين لديه��م س��وابق في ذات 
الموض��وع إذا كان المتس��ول لدي��ه 
الموضوع  س��ابقة قضائي��ة بنف��س 
فيجب أن يك��ون القان��ون رادعًا بحق 
بمعن��ى أن تك��ون زي��ادة ف��ي م��دة 

الحبس«.
 وبشأن الغرامة المالية قالت الشويخ: 

»بالنس��بة للغرامة المالي��ة يجب أن 
تب��دأ م��ن 200 دين��ار وحت��ى 1000 
لك��ي اليتجرأ المتس��ول عل��ى القيام 
بهذا الفع��ل، ويج��ب أن يكون هناك 
قان��ون مفص��ل ينظم ه��ذه الظاهرة 
وعقوباته��ا وم��ن أب��رز ه��ذه األمور 
هي معرفة س��بب التس��ول؟ والحالة 
المادية للمتس��ول؟ ودوافع التس��ول 
وازديادها وماهي جنس��ية المتس��ول 
فهن��اك الكثير من الجنس��يات األخرى 
التي تقوم بالتسول في البحرين، وفي 
حال تم القبض على المتسول يجب أن 
يتم مصادرة المال المتس��ول به لكي 
يكون درس��ًا له بعدم تكرار الفعل«. 
وش��ددت على دور السلطة في توعية 
األفراد ومنحه��م الصالحيات بتقديم 
بالغات للجه��ة المختصة في حال تم 
ضب��ط أح��د المتس��ولين وباإلمكان 
تش��جيعهم م��ن خ��الل منحه��م منح 

مالية لمنع انتشار هذه الظاهرة. 
من جانبه��ا قالت المحامية ش��يرين 
الغزال��ي: »إن العقوب��ة بالحب��س أو 
الغرامة ال تعتبر رادع��ة«، داعية إلى 
أن تكون العقوبة أقوى وتكون حبسًا 

مع غرامة وليس الحبس أو الغرامة.
وأضاف��ت أن المتس��ول يدخ��ل مبالغ 
كبي��رة في اليوم الواحد لذلك يجب أن 
تكون الغرامة متناسبة مع دخله وأن 
تبدأ م��ن 1000 دينار وأكثر، موضحة 
أن ازدياد حاالت التس��ول يعود لعدم 
وج��ود ال��ردع الكاف��ي، باإلضافة إلى 
ضع��ف التنفيذ، وعدم وج��ود دوريات 
مس��تمرة في األماكن التي يكثر فيها 
المتس��ولون مثل اإلش��ارات المرورية 

واألسواق.
فيم��ا أك��د المحام��ي محمد جاس��م 
ال��ذوادي، أن��ه مم��ا الش��ك في��ه أن 
التس��ول ظاه��رة منتش��رة منذ قديم 
األزل، إال أن المش��رع البحرين��ي اهتم 
بالقضاء عليها ب��دءًا من هرم النظام 
التش��ريعي »الدس��تور« حينم��ا ق��رر 
صراح��ة ف��ي الم��ادة الرابع��ة من��ه 
عل��ى مايل��ي »العدل أس��اس الحكم، 
والتع��اون والتراحم صل��ة وثقى بين 
والمس��اواة  والحري��ة  المواطني��ن، 
واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن 
بي��ن  الف��رص  االجتماع��ي وتكاف��ؤ 
للمجتمع تكفلها  المواطنين دعامات 

الدول��ة«، وبذل��ك اعتب��ر التضام��ن 
المقومات األساس��ية  االجتماعي من 

للمجتمع.
وأوض��ح، أن الدس��تور البحرين��ي ل��م 
يق��ف عند هذا الحد فس��حب، بل نص 
في الفق��رة )ج( من المادة الخامس��ة 
على ما يل��ي: »تكف��ل الدولة تحقيق 
الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين 
ف��ي حال��ة الش��يخوخة أو الم��رض أو 
العج��ز عن العمل أو اليت��م أو الترمل 
أو البطال��ة، كما تؤّم��ن لهم خدمات 
التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، 
وتعم��ل عل��ى وقايته��م م��ن براثن 

الجهل والخوف والفاقة«.
وبذل��ك نج��د أن الدس��تور البحريني 
اعتنى عناية خاص��ة بفكرة التضامن 
االجتماع��ي وتوفير الرعاي��ة الكافية 
لكافة أفراد المجتمع بمختلف أنواعها 
ومجاالته��ا، في س��بيل توفي��ر الحياة 
الكريمة لهم بما يتناسب مع مقدرات 

الدولة.
الدس��تور  ألح��كام  »تطبيق��ًا  وق��ال: 
ص��درت العديد م��ن القوانين، ومنها 
القانون رقم )5( لس��نة 2007 بش��أن 

مكافح��ة التس��ول والتش��رد، وال��ذي 
عرف التس��ول في الم��ادة األولى منه 
حينم��ا قرر بأنه ُيعد متس��واًل كل من 
وجد في الطريق الع��ام أو األماكن أو 
المح��ال العامة أو الخاصة يس��تجدي 
صدقة أو إحس��انًا من الغير حتى وإن 
كان غير صحيح البنية أو غير قادر على 
العمل. كما قرر في ذات المادة أشكال 
التس��ول، وقرر بأنه يعتبر من أعمال 

التسول ما يأتي: 
ألع��اب  أو  تافه��ة  س��لع  ع��رض   -1
اس��تعراضية أو غير ذلك من األعمال 
الت��ي ال تصلح م��وردًا جدي��ًا للعيش 

بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول. 
2- اصطناع اإلصابة بجروح أو عاهات 
أو اس��تعمال األطف��ال أو أية وس��يلة 
أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير 

على الجمهور الستدرار عطفه.
وأش��ار الذوادي، إلى أن ه��ذا القانون 
نظم مسألة التعامل مع كافة أشكال 
التس��ول والتش��رد، بدءًا م��ن حظرها 
صراح��ًة، وم��ن ث��م توفي��ر الرعاي��ة 
يس��لكها،  لم��ن  والالزم��ة  الخاص��ة 
وانتهاء بالنص على معاقبة مرتكبها 

في حالة العود للتسول مرة أخرى.
كما صدر القانون رقم )4( لسنة 2021 
بإص��دار قان��ون العدال��ة اإلصالحية 
العدال��ة اإلصالحية  به��دف تحقي��ق 
لألطف��ال، ورعايته��م وحمايتهم من 
س��وء المعاملة، واعتبرت المادة )12( 
م��ن ه��ذا القان��ون بأن الطف��ل يعد 
معرض��ًا للخط��ر إذا كان متس��واًل أو 
مش��ردًا، بالمعن��ى الوارد ف��ي قانون 

مكافحة التسول والتشرد. 
كم��ا نص��ت الم��ادة )40( م��ن ذات 
القانون على: يقصد بس��وء المعاملة 
في تطبي��ق أحكام ه��ذا القانون، كل 
فع��ل أو امتن��اع من ش��أنه أن يؤدي 
إلى أذًى مباش��ر أو غير مباش��ر للطفل 
يحول دون تنش��ئته ونم��وه على نحو 
س��ليم وآمن وصح��ي، ويش��مل ذلك 
س��وء المعاملة الجس��دية أو النفسية 
أو الجنس��ية أو اإلهمال أو االس��تغالل 

االقتصادي. 
البيئ��ة  أن  إل��ى  ال��ذوادي،  ولف��ت 
التشريعية في البحرين كافية للقضاء 
على ظاهرة التس��ول بكاف��ة أنواعها 
وأش��كالها، إال أن هذه الظاهرة التزال 
موجودة، ب��ل األمر من ذل��ك نجد أن 
أساليب ممارسة التس��ول قد تغيرت 
وب��رزت بعدة أش��كال تخال��ف ما كان 
مألوف��ًا علي��ه ف��ي الس��ابق، والجدير 
بالذك��ر أن ذل��ك األم��ر يرج��ع لعدة 
عوام��ل، أبرزه��ا يكم��ن ف��ي الطمع 
األش��خاص،  بع��ض  عن��د  والجش��ع 
والظ��روف االقتصادي��ة والمعيش��ية 
لبعض األسر، وقلة التوعية والتثقيف 
ه��ذه  لمكافح��ة  المجتم��ع  ألف��راد 
الظاهرة والتعاطف معها، والتساهل 
نص��وص  وتطبي��ق  المراقب��ة  ف��ي 
القانون بش��كل حازم، وع��دم تطوير 
النصوص القانونية لتشمل ما استجد 
م��ن ظواه��ر حديث��ة، باإلضاف��ة إلى 
وجود ش��ريحة من الوافدين في البالد 

بشكل غير قانوني.
وأوضح، أنه يمك��ن القضاء على هذه 
الظاه��رة، بزي��ادة الوع��ي والتثقيف 
ألف��راد المجتم��ع بوس��ائل مكافح��ة 
التش��رد، وزيادة المراقبة والتش��ديد 
ف��ي تطبيق نص��وص القان��ون دون 
ته��اون، والمراجعة الدورية لنصوص 
القانون لمواكب��ة التطورات الحديثة، 
والمراجع��ة الدورية لوض��ع الوافدين 

في البالد ومعيشتهم فيها.
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المواطن يساهم بدرجات متفاوتة في تفشي الظاهرة.. محامون:

ضرورة تغليظ عقوبات التسول بالحبس والغرامة معًا

شيرين الغزالي نور الشويخ جمعة عبار محمد الذوادي

نور الشويخ: ضرورة تعديل القانون ليتناسب مع أشكال التسول 

عبار: يجب وضع عقوبة رادعة وشديدة للقضاء على الظاهرة 

شيرين الغزالي: العقوبة بالحبس أو الغرامة غير رادعة

الذوادي: التشديد في تطبيق القانون دون تهاون ومراجعة وضع الوافدين

تحديث التدقيق على الشهادات الجامعية خطوة رائدة
 مريم الجالهمة: التحقق من كفاءة 

المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيصًا
ثمن��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
عذب��ي  مري��م  الدكت��ورة  الصحي��ة 
الجالهمة، قرار مجلس الوزراء برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
بش��أن  اهلل،  حفظ��ه  ال��وزراء  مجل��س 
عل��ى  للتدقي��ق  الش��امل  التحدي��ث 
والمؤه��الت  الجامعي��ة  الش��هادات 
العلمي��ة. وقال��ت الجالهم��ة إّن ه��ذا 
التحدي��ث س��وف يس��اهم في تس��ريع 
عملية التحقق من الش��هادات الصادرة 
ع��ن مؤسس��ات التعلي��م العال��ي من 
داخ��ل المملك��ة وخارجه��ا، وبالتال��ي 
تيس��ير عملية التوظيف في القطاعات 
الحكومي��ة والخاص��ة، م��ع االهتم��ام 
بالتدقيق بالشكل الالزم على المؤهالت 
العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية 

في مجاالت الطب والهندسة وغيرها.
ونوه��ت بالمب��ادرات المتوالي��ة م��ن 

فري��ق البحرين في االس��تمرار بتطوير 
الخدمات الحكومية وتيس��ير اإلجراءات 
بما يدعم أه��داف المس��يرة التنموية 
الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه،  الب��الد 
الس��مو  صاح��ب  توجيه��ات  وُيحّق��ق 
الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
وأش��ارت الجالهم��ة إل��ى دور الهيئ��ة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الش��امل  التحدي��ث  ضم��ن  الصحي��ة 
الجامعي��ة  للتدقي��ق ف��ي الش��هادات 
والمؤه��الت العلمية، حيث إنها تتولى 
مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين 
الصحيي��ن قبل منحهم ترخيص مزاولة 
المهن��ة في مملكة البحرين وذلك بعد 
خضوعهم إلى امتحان لمنح التراخيص، 
ومن خالل طلب الشهادات والمؤهالت، 
السابقة،  والمزاولة  الخبرات  ش��هادات 

شهادة حسن سير وس��لوك من الجهة 
أو الهيئ��ات المرخص��ة في آخ��ر مكان 
عمل ب��ه المهني، من أجل التحقق من 
عدم وجود مخالف��ة مهنية أو عقوبات 
تأديبية س��ابقة، وباإلضافة إلى نسخة 

من ترخيص المزاولة الحالي له.
وأوضح��ت الجالهمة أّنه بعد اس��تالم 
الهيئة كاف��ة المس��تندات المطلوبة، 
فإنها تقوم بالتحق��ق من صحتها عبر 
التدقيق من المصدر، مفيدة بأنه يجوز 
للهيئ��ة في ح��ال عدم وض��وح بعض 
المس��تندات أن تطلب أية مس��تندات 

أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وبّينت أنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل 
مهني ثبت قيامه بتقديم أية مستندات 
مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة 
من دول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربية، وذلك م��ا يؤّكد بأّن اإلجراءات 
المطبقة كافية للتحقق من الشهادات 

إلى جانب الخبرة والسلوك.

 »نهرا«: بدائل متوفرة ألدوية
الحساسية والرشح في الصيدليات

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحي��ة »نهرا« الدكت��ورة مريم 
الجالهمة، أن أدوية الحساس��ية والرش��ح التي نفذت 
من األسواق تتوافر بدائل مطابقة من حيث التركيب 
الكيميائ��ي وبديل��ة له��ا ف��ي مختل��ف الصيدلي��ات 
تستخدم لذات الغرض ولكن بأسماء تجارية مختلفة، 

فيما ستصل إلى المملكة كميات إضافية قريبًا.
وأش��ارت إلى أنه بش��أن ما أثير عن وج��ود نقص في 
الصيدليات الخاصة لبعض األدوية مثل »أدفيل كولد 
س��اينس، ويونيفيد اكس��ترا و س��الينال«، فإن جميع 
األدوي��ة المذكورة له��ا بدائل مطابق��ة متوفرة في 

جميع الصيدليات األخرى.
وأهاب��ت الهيئ��ة بالجمي��ع الرج��وع إل��ى الصيدل��ي 
إلرش��ادهم إلى الدواء البديل أو المطابق، كما تنش��ر 
الهيئة قائمة بجمي��ع األدوية عبر الموقع اإللكتروني 
للهيئة ويمكن ألي متصفح االطالع عليها والبحث عن 
الدواء المطلوب وسيظهر له اسم الصيدلية والبدائل 

المتوفرة.
وأوضح��ت أّن الهيئ��ة اتخ��ذت ع��ددًا م��ن اإلجراءات 

األدوي��ة  وتس��جيل  وترخي��ص  اس��تيراد  لتس��هيل 
والمس��تحضرات الصحي��ة واألجه��زة الطبية لضمان 
س��رعة دخولها وتداولها في البحرين، حيث إّن جميع 
طلبات األدوية غير المسجلة يسمح باستيرادها بشكل 
مؤقت لحين تس��جيلها لضمان توفرها في المملكة، 
كما أن أية أدوية غير مس��جلة مطلوب استيرادها من 
قبل الوكالء تم التس��هيل الستيرادها من خالل القرار 
رق��م 32 الصادر ع��ن المجلس األعل��ى للصحة إذا لم 

يكن لها بديل مسجل.
وش��ددت الجالهمة على أن الهيئة حريصة على توافر 
جميع األدوية والمس��تحضرات الطبية، واتخذت عددًا 
من اإلجراءات المتعلقة بتجديد التس��جيل والتسجيل 
المؤقت، حيث يتم الس��ماح بإدخال األدوية إذا كانت 
مس��جلة في دول مجلس التعاون أو مسجلة في إحدى 
الهيئات الدولية المعروفة على أن يس��تكمل المركز 

الصيدالني إدخال الدواء لمدة سنة من اإلجراءات. 
كما أصدرت الهيئة، تعميمًا يس��هل إجراءات تسجيل 
األدوية الجنيس��ة. كما تتابع الهيئة مع كافة الوكالء 
مواعيد وصول األدوية غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/14/watan-20220914.pdf?1663131123
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/1026101
https://alwatannews.net/article/1026058
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لت عليها طبيعيًا  عثر في محافظة أضم الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، على صخرة، تشكَّ
خارطة الجزيرة العربية بشكل مطابق إلى حد كبير. 
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أوليــاء أمــور الطلبــة المصابيــن بالتوحد فــي المدارس 
الحكوميــة يأملــون زيــادة أعــداد المعلميــن لتغطيــة 

االحتياجات التعليمية لهذه الفئة.
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 الحدائق الملكية 
تطالب بعدم ترك 

سندويتشات المربى

الملكية  الحدائ��ق  قال موظف��و 
البريطاني��ة الي��وم اإلثنين، إنه 
ملك��ة  مش��يعي  عل��ى  يتعي��ن 
بريطانيا إليزابيث الثانية، الذين 
يترك��ون ت��ذكارات لتكريمه��ا، 
أال يترك��وا سندويش��ات مرب��ى 
البرتق��ال ف��ي حديق��ة »جري��ن 
ب��ارك«، وذل��ك بس��بب »التأثير 
الس��لبي على الحي��اة البرية في 
الحديقة«، حس��بما أفادت وكالة 
أي��ه  »ب��ي  البريطاني��ة  األنب��اء 

ميديا«.
 وبع��د الح��وار الفكاه��ي، الذي 
دار بي��ن الش��خصية الكرتوني��ة 
ال��دب »بادينغت��ون« والملك��ة 
إليزابيث، الذي ت��م تصويره في 
العتالئه��ا  البالتين��ي  اليوبي��ل 
العرش في وقت س��ابق من هذا 
العام، حيث كانت سندويتش��ات 
مربى البرتقال موضوعًا رئيس��ًا 
للح��وار، ترك بعض المش��يعين 
الوجب��ة الخفيفة المفضلة لتلك 
إلى جانب  المحبوبة  الش��خصية 
باقات الزهور في قصر باكنغهام 
المجاورة  الخضراء  الحديقة  وفي 

له.
ومع ذل��ك، قالت منظم��ة رويال 
باركس، المس��ؤولة عن حديقة 
»فل��ورال تريبيوت ج��اردن« في 
ب��ارك: »نطلب  حديق��ة جري��ن 
ت��رك  ع��دم  األش��خاص  م��ن 
البرتق��ال  سندويتش��ات مرب��ى 
الس��لبي عل��ى  التأثي��ر  بس��بب 

الحياة البرية في الحديقة«.

 الروبوت »أميكا« يطمئن 
برسالة: لن نسيطر على العالم

يظهر في الكثير من أفالم الخيال العلمي روبوتات تتحكم وتس��يطر على 
العال��م، إال أن الروبوت أميكا، الذي يصن��ف بأنه األكثر تقدمًا في العالم، 
أك��د أنه من غير المرج��ح أن تتحول تلك الحبكة الس��ينمائية إلى حقيقة 

واقعة.
طمأن الروبوت أميكا البش��رية قائاًل: »لن تسيطر الروبوتات على العالم 
أبدًا، فال داعي للقلق«، مشيرًا إلى أن الروبوتات موجودة فقط »لمساعدة 
وخدم��ة البش��ر ولن تح��ل بدياًل لهم«، بحس��ب ما نش��رته »ديلي ميل« 

البريطانية.
يب��دو الروبوت أميكا نابضًا بالحياة بش��كل مخي��ف ويمكنه أداء مجموعة 
م��ن تعابي��ر الوجه م��ن بينها الغمز وتحريك الش��فتين وكش��ط األنف، 
تمامًا مثل أي ش��خص حقيقي. ولكن على حين ال يس��تطيع أميكا المشي 
في الوقت الحالي، فإن ش��ركة Engineered Arts ذكرت أنها تعمل على 
نسخة يمكنها المشي، مع مالحظة أن تصميم الروبوت أميكا جاء معياريًا 

وقابل للتحديث.
ونش��رت ش��ركة Engineered Arts، التي قامت بتطوير اإلنس��ان اآللي 
أمي��كا، مقطع فيديو على قناتها على منصة يوتيوب، يظهر فيه الروبوت 

أميكا في محادثة مع الباحثين. 

 أسرة كندية تجوب العالم 
قبل إصابة أبنائها بالعمى  

قبل تراجع بصر 3 من أبنائهما أو فقدانه في أس��وأ األحوال، يس��عى زوجان 
كنديان إلى أخذ أبنائهما األربعة في زيارة لمختلف دول العالم.

وبحس��ب ش��بكة »س��ي إن إن« األمريكية، أصي��ب 3 من أبناء هذه األس��رة 
الكندي��ة بم��رض نادر وخطير ف��ي العيون، فيم��ا يخوض الزوج��ان إيديث 
ليماي وسباس��تيان بيتيليي سباقا مع الزمن لرؤية أقصى قدر من المقاصد 
السياحية حول العالم. وهذا المرض الجيني معروف باسم »التهاب الشبكة 
الصباغي«، ويؤدي إلى تراجع أو فقدان البصر مع مرور الوقت، فيما ال يوجد 
عالج ناجع له حتى اآلن، واكتش��ف الزوجان المرتبط��ان منذ 12 عامًا، أن 3 
من أبنائهما مصابون به. األس��رة الكندية تسابق الزمن لزيارة العالم قبل 
إصاب��ة أبنائه��م بالعمى. وقال��ت األم، التي تقر بحالة العج��ز أمام مرض 
أبنائها الثالثة، إن االضطراب الصحي يتفاقم مع مرور الوقت، وليس هناك 
عالج في الوقت الحالي لهذا المرض، ويتوقع األطباء أن يفقد األبناء الثالثة 

بصرهم بشكل كامل في أواسط العمر.

وأضافت أنها تس��عى إلثراء ذاكرة أبنائها حتى يروا أكثر األش��ياء الممكنة 
قب��ل تراجع البص��ر أو فقدانه، وحتى اآلن زارت األس��رة ناميبيا وبوتس��وانا 
وتركيا وتنزانيا وزامبيا، وتس��عى اآلن إلى زيارة بلدان أخرى مثل إندونيسيا 

ودول جنوب شرق آسيا.

هندي يسرق كلية زوجته ويبيعها بسبب 2000 روبية
اتهمت س��يدة هندية زوجها بسرقة إحدى كليتيها 
وبيعها في الس��وق السوداء، بعد أن عجزت أسرتها 
 عن دف��ع المهر البالغ 2000 روبية، حس��بما ذكرت 

»الديلي ميل«.
وقال��ت رانجيت��ا كون��دو, الت��ي تنح��در م��ن قرية 
كوداميت��ا ف��ي والية أوديش��ا الهندي��ة، أن زوجها 
براس��انت كوندو، مواطن من بنغالديش كان يقيم 

في قريتها كمهاجرغير شرعي، سرق إحدى كليتيها 
وباعها قبل أربع سنوات.

وأوضحت أنها عرفت بفعلة زوجها بمحض الصدفة، 
بعد أن زارت طبيبًا أللم أصابها في بطنها، وكشفت 

صور األشعة أن لديها كلية واحدة فقط.
وبحس��ب رانجيتا كوندو فإن الحادثة تعود إلى عام 
2018؛ حي��ث نقلها زوجها إلى المستش��فى إلجراء 

عملي��ة جراحي��ة إلزالة حص��وات الكل��ى، لكنه رتب 
إلزالة إحدى كليتيها، وبيعها في الس��وق الس��وداء، 
وبع��د أن بحثت عن المش��تري علمت أنه من قرية 

مجاورة لها.
وقالت رانجيتا: إنها تزوجت براس��انت منذ 12 عامًا 
ولديهم��ا طفالن، ترك المنزل منذ ثمانية ش��هور، 

وهرب مع امرأة أخرى.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

اضحك مع فلول 2011
الزميل فريد أحمد حس��ن كتب مقااًل قال فيه إن من يسمون أنفسهم 
»معارضة« يضحكونني حين يفس��رون كل شيء وفق أهوائهم، ال يهم 
المنطق والعقل، المهم أن التفس��ير يتماش��ى مع مزاجهم وما يودون 

ويرغبون.
تعاَل يا »بوحمد« لنتس��لى بتفس��يراتهم المضحكة معًا، فقد فسرت 
فلول 2011 مقال »الحكومة والصحافة« الذي كتبته أنتقد فيه تعامل 
الحكوم��ة م��ع الصحافة أنن��ا اآلن نعض أصابعنا حس��رة على صحيفة 
أغلق��ت كانت تمثل »التعّددية«، واليوم أكل��ت بقية الصحف يوم أكل 
»الث��ور األبيض« وانقلب الس��حر على الس��احر ووووو.. مما يعني وفق 
تفس��يراتهم أنهم كانوا على حق، ولكننا وقفنا ضدهم، واليوم نتحسر 
على تلك األيام... ضحكت وتذكرت أغنية أصالة الجديدة »يا تهيوآته«.
فع��اًل حالة تدعو للش��فقة، أال يفهمون، أال يعقل��ون، أال يتدبرون أننا 
نتحدث ع��ن التعددية ضمن اإلطار الوطني؟ لْم َتُك تس��مية ش��هداء 
الواجب »قتلى« لها عالقة ب��آراء تعددية، كانت خيانًة وطنيًة بامتياز، 
ل��م تكْن فبركات األخبار وتزويرها س��مًة من س��مات التعددية، كانت 

حربًا على الوطن في أيام المحن.
المس��اكين من قلة المتابعين وانصراف الناس من حولهم وفش��لهم 
الفش��ل الذريع، ومن حرجهم أمام كوادره��م التي صدقتهم وتبعتهم 
وضيعت نفس��ها، يري��دون أن يخففوا من حرجهم، فقال��وا انظروا كنا 

على حق بس »الحّظ عاثر«!! 
ال ي��ا عم��ي... تفس��يراتكم بلُّوها واش��ربوا ماَءها، وفرحتك��م الزائفة 

تناسب كل أوهامكم وسرابكم، هنيئًا لكم بها.
أواًل الش��عب البحرين��ي والحكومة لديهم إطارهم السياس��ي الش��رعي 
المقن��ن الذي يتحركون ضم��ن حدوده القانوني��ة، ال مزايدة وال خالف 
على أن االثنين يتمسكان بهذه األطر، واالختالف في الرؤى يبقى ويظل 
ضمن تلك األطر، وذلك هو الحال منذ زمن طويل ال من اليوم واألمس، 
لم يخرج من اإلطار السياسي أحد غيركم ِمّمن أنكره وتجاوزه وبداًل من 
اختالف��ه مع الحكوم��ة اختلف مع الحكم، وبدا يح��وم حول اإلطار يجرب 
حظه في كس��ره وخرقه المرة تلو األخرى لوال أن كان الشعب البحريني 

له بالمرصاد، وكان واعيًا لكل تلك المحاوالت الخبيثة.
ال عالق��ة ال من قريب وال من بعيد بخالف الصحافة اليوم مع الحكومة، 
وه��و خ��الف طبيعي جدًا ل��رؤى وطني��ة مختلفة لكل منهم��ا، كلٌّ يرى 
أن رؤيت��ه هي األصلح رغم أنهما تس��عيان لتحقي��ق ذات الهدف، هذا 
الخ��الف بين الصحافة الوطنية والحكومة ال عالقة له بخالف صحافتكم 
وخطابك��م وقناتك��م اإليرانية المس��ماة اللؤلؤة، الصحاف��ة الوطنية 

والحكومة عودان في حزمة واحدة وجنود في جيش وطني واحد.
لن��ا مطلق الحرية المكفولة دس��توريًا أن نقول إننا ال نتفق مع طريقة 
إدارة الحكومة لهذا الش��أن أو ذاك بدليل نش��ر جريدة الوطن للمقال، 
ونحتمي بدستورنا وبدعم من جاللة الملك المعظم للحرية الَمُصوَنة 

دستوريًا.
الصحاف��ة والحكومة يتنافس��ان على تقديم األفض��ل والتعددية التي 
ننش��دها ل��ن تخرج ع��ن األه��داف الوطنية مهم��ا تباين��ت اآلراء، ولنا 
الحري��ة الكاملة في انتقاد أو حتى رفض أس��لوب الحكومة في تغطية 
أخبارها، وهذه من مكاسبنا التي كانت ومازالت أهدافًا وطنية نتمسك 
بها ونحارب م��ن أجل الحفاظ عليها.. إنما )اش��عرفكم أنتم باألهداف 

الوطنية(؟!

مرحاض يكتشف أمراض الكلى والسكري
ابتك��رت ش��ركة ناش��ئة ف��ي مج��ال 
التكنولوجيا أول مرحاض عالي التقنية 
االصطناع��ي  ال��ذكاء  عل��ى  يعتم��د 
والتحلي��ل الطيف��ي لتوفي��ر مراقب��ة 
األمراض  م��ن  لمجموع��ة  مس��تمرة 
المرتبطة باإلنس��ان، ليك��ون وبذلك 
بدي��اًل فع��ااًل للتحلي��ل الكيميائي أو 
المجه��ري. المرح��اض ال��ذي طورته 
ش��ركة Olive Diagnostics، يمكن��ه 
القيام في كل مرة تحتاج بها الدخول 
إل��ى الحمام، بعملي��ة تحليل وفحص 
للب��ول؛ بحثًا ع��ن العالم��ات المبكرة 
لإلصاب��ة بمرض الس��كري، والفش��ل 
الكل��وي المزم��ن، وس��رطان المثانة 
والتهابات المسالك البولية والجفاف.

وتمتل��ك أجهزة االستش��عار المثبتة 
ف��ي مقع��د المرح��اض الق��درة على 
قي��اس الطريق��ة الت��ي ينعكس بها 

الض��وء عن تدف��ق البول ف��ي الوقت 
الفعل��ي، مم��ا يس��مح بالتش��خيص 
الدقي��ق لمجموع��ة م��ن األم��راض، 
ويحل��ل المرحاض بصرًيا 3000 جزيء 
موجودة في الب��ول، يتفاعل كل منها 
م��ع ت��رددات مختلف��ة م��ن الض��وء. 

التقني��ة الجدي��دة تس��تخدم بالفعل 
حالي��ًا للمرضى المس��نين في مرافق 
المعيشة المساعدة في هولندا، حيث 
تجمع المزيد والمزيد من البيانات في 

كل مرة يستخدمون فيها المرحاض.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي للش��ركة 

المط��ورة للمرحاض ج��اي جولدمان: 
نح��اول اكتش��اف األم��راض قب��ل أن 
تذه��ب إل��ى الطبيب.وأض��اف: نح��ن 
نمكن المجتمع الطب��ي من البدء في 
ممارس��ة الطب الوقائي مقابل الطب 
التفاعل��ي. ويرس��ل المطي��اف، الذي 
يس��مي Olive KG 64 ت��رددًا ضوئيًا 
عب��ر الب��ول أثن��اء تحركه، الكتش��اف 
الجزيئ��ات ويس��تخدم البيان��ات التي 
يجمعها لتحديد المش��كالت الصحية. 
ويحت��وي المستش��عر، ال��ذي يمك��ن 
تركيبه عل��ى أي مرحاض، على أضواء 
من جانب ومستقبل ضوئي من جهة 
أخرى، والذي يقيس مقدار الضوء الذي 
يت��م نقله إلي��ه. ويكتش��ف المطياف 
البروتين وخاليا الدم الحمراء والنترات 
الب��ول  وكثاف��ة  الحموض��ة  ودرج��ة 

باإلضافة إلى الخصائص األخرى.
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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

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/14/watan-20220914.pdf?1663131123
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/14/watan-20220914.pdf?1663131123
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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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المنامة - بنا

عينـــت الكلية الملكيـــة للجراحين 
في إيرلندا قائد الخدمات الطبية 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، رئيًســـا لمجلس 
الشـــرق  لمنطقـــة  الممتحنيـــن 

األوسط.
ويأتـــي هـــذا التعييـــن الـــذي مـــن 
رئيًســـا  اللـــواء  يصبـــح  خاللـــه 
للكليـــة  العضويـــة  المتحانـــات 
بإيرلنـــدا  للجراحيـــن  الملكيـــة 
لمنطقة الشـــرق األوسط، في ظل 
التعاون بين المؤسســـتين، حيث 
كانـــت الكليـــة مقصـــًدا لعديد من 
األطبـــاء والجراحين المنتســـبين 
لمـــا  الملكيـــة  الطبيـــة  للخدمـــات 
تقدمـــه الكليـــة من تدريـــب فائق 
الجامعـــة  هـــذه  فـــي  الجـــودة 

العريقة. 
والشـــيخ خالـــد بـــن علـــي عضـــو 
فـــي مجلـــس المحافظيـــن للكلية 
بإيرلنـــدا-  للجراحيـــن  الملكيـــة 

البحرين.
ومنـــذ إنشـــاء الكليـــة فـــي مملكة 
 ،2004 عـــام  فـــي  البحريـــن 
الطبيـــة  الخدمـــات  واكبـــت 
بدعـــم  مبادراتهـــا  الملكيـــة 
للطلبـــة  التعليميـــة  المســـيرة 
والمتدربيـــن، حيث يخدم العديد 
واألطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن 
كمدربيـــن ومعلمين فـــي مختلف 

التخصصات بالكلية.
ويضـــاف إلى ذلـــك تعيين رئيس 

لألطبـــاء  المســـتمر  التعليـــم 
بالخدمات الطبية الملكية، العقيد 
طبيب نايـــف عبدالرحمـــن لوري، 
عضًوا بمجلس الممتحنين للكلية 
بالشرق األوسط، ويدل ذلك على 
الـــدور الريـــادي لمملكـــة البحرين 

في مجال التدريب الطبي.
ويأتي هذا التعاون بين الخدمات 
الطبيـــة الملكية والكليـــة الملكية 
بتعييـــن  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
لمجلـــس  رئيـــس  كأول  اللـــواء 
الممتحنين في الشـــرق األوســـط، 
وسيشـــرف هـــذا المجلـــس علـــى 
التـــي  التخصصيـــة  االمتحانـــات 
تمنـــح العضويـــة والزمالـــة للكلية 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
حيـــث تعتبـــر العضويـــة بالكليـــة 
التدريـــب  ركائـــز  مـــن  الملكيـــة 
المهني لألطباء خالل مســـيرتهم 
العمليـــة فـــي جمهوريـــة إيرلنـــدا 
والدول األخرى، ما يمكن الطبيب 
مواصلـــة تحصيله األكاديمي في 

التخصصات العليا.
ومـــن هذا المنطلـــق، أعرب اللواء 
عـــن اعتزازه بهـــذا التعييـــن الذي 
جاء ثمـــرة الجهـــود المبذولة في 
رفـــع مســـتويات الكفـــاءة للقطاع 
الصحـــي بالمملكة من خالل دعم 
لألطبـــاء  األكاديميـــة  المســـيرة 
وتحصيلهـــم  مهاراتهـــم  وصقـــل 
العمليـــة  يخـــدم  بمـــا  األكاديمـــي 

الصحية بمملكة البحرين.

خالد بن علي رئيًسا للممتحنين في “الملكية للجراحين”

خفض الصراعات األسرية وتفعيل زيارات أبناء المطلقين
تشارك مملكة البحرين المجتمع الخليجي االحتفال بيوم األسرة الخليجية الذي 
يصــادف الرابــع عشــر من شــهر ســبتمبر من كل عــام، والذي تقدمت بــه المملكة 
العربية السعودية كمقترح خالل االجتماع السابع للجنة وزراء شؤون التنمية 
االجتماعيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي يــوم 21 ســبتمبر من 

العام الماضي، لالحتفاء باألسرة الخليجية وإبراز أهمية دورها في المجتمع.

وزارة  تقـــود  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنميـــة االجتماعيـــة مســـيرة العمل 
الشـــراكة  ضـــوء  فـــي  االجتماعـــي 
المجتمعية مع القطاعات الحكومية 
دورا  لتـــؤدي  والخاصـــة  واألهليـــة 
حيويا مهمـــا في مياديـــن ومجاالت 
والمبـــادرات  المشـــاريع  عبـــر  األســـر 
المتعددة التـــي تقدمها، حيث تعتبر 
مكاتب اإلرشاد األســـري في المراكز 
الموزعـــة علـــى جميـــع  االجتماعيـــة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  محافظـــات 

ضمـــن هـــذه المشـــاريع والمبـــادرات، 
حيث حرص فريق العمل على الدفع 
بعجلـــة بنـــاء قاعـــدة توعويـــة صلبة 
راســـخة لـــدى أفـــراد المجتمـــع عـــن 
طبيعـــة اإلرشـــاد األســـري وخدمات؛ 
ســـعيًا ألن تتحقق االستفادة الكاملة 
مـــن هـــذه الخدمـــات، وذلـــك لبلـــوغ 
أعلـــى مســـتويات الصحـــة النفســـية 
واالســـتقرار  والرضـــا  والســـعادة 
األســـري، فضـــالً عـــن خفـــض نســـبة 
األســـرية  والصراعـــات  المشـــكالت 

ســـواًء كانـــت أســـرية أو زوجيـــة أو 
تربويـــة أو اجتماعيـــة أو شـــخصية، 
مناهـــج؛  عـــدة  اتبـــاع  طريـــق  عـــن 
للوصـــول لألهداف التي يســـعى إلى 
تحقيقهـــا كالمنهـــج الوقائي والمنهج 
العالجـــي والمنهـــج اإلنمائـــي، حيث 
إلـــى  يســـعى  األســـري  اإلرشـــاد  إن 
نشـــر الثقافة األســـرية فـــي المجتمع 
مـــن خـــالل برامجـــه المختلفـــة، مـــن 
واإلنمائيـــة  التوعويـــة  المحاضـــرات 

األفـــراد  لتزويـــد  وذلـــك  والوقائيـــة، 
بمهارات إيجابيـــة فعالة تمكنهم من 
التمتع باالستقرار والسعادة والرضا، 
ومن ثم المحافظة على بناء األسرة 

البحرينية والمجتمع. 
تفعيـــل  إلـــى  الـــوزارة  بـــادرت  كمـــا 

المعنـــي  األســـرية  الرعايـــة  برنامـــج 
بشـــأن  القضائيـــة  األحـــكام  بتنفيـــذ 
زيـــارات أبناء المطلقين والمنفصلين 
االجتماعيـــة  المراكـــز  خـــالل  مـــن 
بـــدالً من مراكـــز الشـــرطة، وذلك من 
منطلـــق رؤيـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك 
االعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  ابراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
فـــي تحقيـــق  مـــن ســـموها  وإيمانـــًا 
األمان واالســـتقرار النفســـي لألسرة 
المجلـــس  وجـــه  حيـــث  البحرينيـــة، 
األعلى للمرأة التخـــاذ هذه الخطوة؛ 
وذلك ســـعيًا إلـــى توفير مناخ أفضل 
وراحة نفسية ألبناء المطلقين، وقد 
تولى قسم اإلرشاد األسري اإلشراف 

على تنفيذ هذا البرنامج.

وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، 
فـــإن دار األمان توفـــر للمتعرضات 
للعنـــف األســـري اإليـــواء المؤقـــت 
والحماية الالزمة للنساء المعنفات 
وأوالدهن القصر، إلى جانب توفير 
مختلف أنواع الخدمات المعيشية 
واالجتماعية والصحية والقانونية، 
حيث يمثل هذا المشـــروع نموذجًا 
للشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الوزارة 

والجمعيات األهلية.
وال تزال وزارة التنمية االجتماعية 
مســـتمرة فـــي تقديـــم خدماتها في 
رعايـــة وحمايـــة وتطويـــر األســـرة 
من جميع الجوانب، وتسعى لطرح 
مزيـــد مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
التـــي ترتقـــي بمســـتوى الخدمـــات 

المقدمة.

المنامة -  وزارة التنمية االجتماعية

“التنمية االجتماعية”: 
طرح مزيد من 

المبادرات لحماية 
وتطوير األسرة  

أدوية بديلة للحساسية والرشح في مختلف الصيدليات
وصول كميات إضافية إلى أسواق المملكة قريباً... الجالهمة:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الجالهمـــة،  عذبـــي  مريـــم  الصحيـــة 
أن أدويـــة الحساســـية والرشـــح التي 
نفـــذت مـــن األســـواق تتوافـــر بدائـــل 
مطابقة من حيث التركيب الكيميائي 
وبديلـــة لها فـــي مختلـــف الصيدليات 
في مملكـــة البحرين تســـتخدم لذات 
تجاريـــة  بأســـماء  ولكـــن  الغـــرض، 

مختلفة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى 
أنه بشأن ما أثير عن وجود نقص في 
الصيدليـــات الخاصة لبعـــض األدوية 
مثل “أدفيل كولد ساينس، و يونيفيد 

اكســـترا و ســـالينال”، فتـــود الهيئة أّن 
توضـــح أّن جميـــع األدويـــة المذكورة 
لهـــا بدائل مطابقـــة متوفرة في جميع 

الصيدليات األخرى.
وأهابـــت الهيئة بالمواطنيـــن الرجوع 
إلـــى الصيدلي إلرشـــادهم إلى الدواء 
البديـــل أو المطابق، كما تنشـــر الهيئة 
قائمـــة بجميـــع األدويـــة عبـــر الموقـــع 
ألي  ويمكـــن  للهيئـــة  اإللكترونـــي 
متصفـــح االطالع عليهـــا والبحث عن 
الـــدواء المطلـــوب وســـيظهر له اســـم 

الصيدلية والبدائل المتوفرة.
الهيئـــة  أّن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل 

استيراد وترخيص وتسجيل األدوية 
والمســـتحضرات الصحيـــة واألجهزة 
دخولهـــا  ســـرعة  لضمـــان  الطبيـــة؛ 
إن  حيـــث  البحريـــن،  فـــي  وتداولهـــا 
جميـــع طلبات األدوية غير المســـجلة 
مؤقـــت  بشـــكل  باســـتيرادها  يســـمح 
توفرهـــا  لضمـــان  تســـجيلها؛  لحيـــن 
فـــي المملكة، كمـــا أن أيـــة أدوية غير 
مســـجلة مطلوب اســـتيرادها من قبل 
الســـتيرادها  التســـهيل  تـــم  الـــوكالء 
مـــن خالل القرار رقـــم 32 الصادر عن 
المجلـــس األعلى للصحـــة إذا لم يكن 

لها بديل مسجل.
وشـــددت الجالهمـــة علـــى أن الهيئـــة 

حريصـــة علـــى توافـــر جميـــع األدوية 
واتخـــذت  الطبيـــة،  والمســـتحضرات 
عددًا من اإلجراءات المتعلقة بتجديد 
التســـجيل والتسجيل المؤقت، حيث 
يتم السماح بإدخال األدوية إذا كانت 
مســـجلة في دول مجلس التعاون أو 
مســـجلة فـــي إحدى الهيئـــات الدولية 
المعروفـــة علـــى أن يســـتكمل المركـــز 
الصيدالنـــي إدخال الدواء لمدة ســـنة 
مـــن اإلجـــراءات، كما أصـــدرت الهيئة 
تســـجيل  إجـــراءات  يســـهل  تعميمـــا 
األدوية الجنســـية. وتتابـــع الهيئة مع 
كافة الوكالء مواعيد وصول األدوية 

غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

اسامة العصفور

المنامة- وزارة الداخلية

شـــارك وفد من اإلدارة العامة 
للشرطة النسائية في المؤتمر 
العالمي للشرطة النسائية في 
دورته التاســـعة والخمســـين، 
والذي عقد في كندا بالتعاون 
مـــع شـــرطة نياجـــرا وبتنظيم 
من الجمعية العالمية للشرطة 

النسائية.
علـــي  منـــى  العميـــد  وأكـــدت 
عـــام  مديـــر  عبدالرحيـــم 
للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة 

المشـــاركة  أهميـــة  النســـائية 
المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل  فـــي 
تحت إطـــار التعـــاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مجـــال تمكين 
المـــرأة والمســـاهمة في أدائها 
لمختلـــف المهـــام والواجبـــات 
وتقديـــم الخدمات المتطورة، 
حيـــث يعـــد المؤتمـــر فرصـــة 
تجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
القيادات الشـــرطية النســـائية 

من مختلف دول العالم.

البحرين تشارك في مؤتمر الشرطة النسائية بكندا

نظام تبليغ خليجي ضد مقدمي المستندات المزورة
التحديث الشامل يسهل إجراءات التوظيف... “نهرا”:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثمنـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الجالهمـــة،  مريـــم  )نهـــرا(  الصحيـــة 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيـــق علـــى الشـــهادات الجامعيـــة 

والمؤهالت العلمية.
 وقالـــت الجالهمـــة إن هـــذا التحديث 
تســـريع عمليـــة  فـــي  ســـوف يســـاهم 
الصـــادرة  الشـــهادات  مـــن  التحقـــق 
عـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
وبالتالي تيســـير عملية التوظيف في 
القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، مع 

الـــالزم  بالشـــكل  بالتدقيـــق  االهتمـــام 
المتعلقـــة  العلميـــة  المؤهـــالت  علـــى 
مجـــاالت  فـــي  التخصصيـــة  بالمهـــن 

الطب والهندسة وغيرها.
 وفـــي هذا اإلطـــار، نوهـــت الجالهمة 
فريـــق  مـــن  المتواليـــة  بالمبـــادرات 
بتطويـــر  االســـتمرار  فـــي  البحريـــن 
وتيســـير  الحكوميـــة  الخدمـــات 
اإلجراءات بما يدعم أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ويحقق 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى دور الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 

الشـــامل  التحديـــث  ضمـــن  الصحيـــة 
الجامعيـــة  الشـــهادات  فـــي  للتدقيـــق 
والمؤهالت العلمية، حيث إنها تتولى 
مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين 
ترخيـــص  منحهـــم  قبـــل  الصحييـــن 
مزاولـــة المهنـــة فـــي مملكـــة البحرين 
وذلـــك بعـــد خضوعهـــم إلـــى امتحـــان 
لمنـــح التراخيـــص، ومن خـــالل طلب 
شـــهادات  والمؤهـــالت،  الشـــهادات 
الخبـــرات والمزاولة الســـابقة، شـــهادة 
حســـن ســـير وســـلوك مـــن الجهـــة أو 
الهيئـــات المرخصـــة فـــي آخـــر مـــكان 
عمل بـــه المهني، من أجل التحقق من 
عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات 
تأديبية سابقة، وباإلضافة إلى نسخة 

من ترخيص المزاولة الحالي له.

 وأوضحت الجالهمة بأنه بعد استالم 
الهيئـــة كافـــة المســـتندات المطلوبـــة، 
فإنهـــا تقوم بالتحقـــق من صحتها عبر 
التدقيـــق مـــن المصـــدر، مفيـــدة بأنـــه 
يجـــوز للهيئة فـــي حال عـــدم وضوح 
أيـــة  تطلـــب  أن  المســـتندات  بعـــض 
مســـتندات أخـــرى تراهـــا مهمـــة لمنح 

الترخيص.
تبليـــغ  نظـــام  يوجـــد  بأنـــه  وبّينـــت   
قيامـــه  ثبـــت  مهنـــي  لـــكل  خليجـــي 
بتقديـــم أية مســـتندات مـــزورة أو تم 
ســـحب ترخيصـــه مـــن أي دولـــة مـــن 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية، وذلك ما يؤّكد أن اإلجراءات 
المطبقة كافية للتحقق من الشهادات 

إلى جانب الخبرة والسلوك. 

المنامة - بنا

استعراض تجربة البحرين في مجال تطبيق العقوبات البديلة
تدعيم التعاون العربي بمجال تعزيز الحقوق بالعمل األمني

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  تـــرأس 
القانونيـــة العميـــد حمـــود ســـعد، وفد 
وزارة الداخلية المشـــارك في المؤتمر 
الثامن للمسؤولين عن حقوق اإلنسان 
بوزارات الداخلية العربية، والذي عقد 
بأكاديميـــة الشـــرطة بجمهوريـــة مصر 
العربية الشقيقة، بالتنسيق مع االمانة 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 

العرب.
وتم خـــالل المؤتمر، والـــذي يأتي في 
إطار العمل على تعزيز حقوق اإلنسان 
فـــي العمـــل األمنـــي وتدعيـــم التعاون 
العربـــي فـــي هـــذا المجـــال، مناقشـــة 
دور  ومنهـــا  األعمـــال،  جـــدول  بنـــود 
االســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي العمـــل األمنـــي، والئحة 
توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة 
األمـــن مع األزمـــات الصحيـــة وكيفية 
تعزيز احترام حقوق اإلنسان أثناءها، 
فـــي  الداخليـــة  وزارات  ومســـاهمة 

حماية األسرة.
كما تـــم خـــالل االجتماع، اســـتعراض 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
العقوبـــات  قانـــون  أحـــكام  تطبيـــق 
)فاعـــل  وبرنامـــج  البديلـــة  والتدابيـــر 
خير( وتجربة اإلدارة العامة لإلصالح 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  والتأهيـــل 
جائحـــة  خـــالل  الالزمـــة  الصحيـــة 

كورونا.
وعلـــى هامش المؤتمر، عقدت ورشـــة 
عمـــل حـــول احتـــرام حقوق اإلنســـان 
بالتعـــاون  الحدوديـــة،  المنافـــذ  فـــي 
بيـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس وزراء 
حـــرس  ووكالـــة  العـــرب،  الداخليـــة 
الحـــدود والســـواحل األوروبيـــة، كمـــا 
قامـــت الوفود المشـــاركة بزيـــارة أحد 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل المتطورة 
فـــي جمهورية مصـــر العربية لالطالع 
علـــى اإلجـــراءات المعمـــول بها ضمن 

مواثيق حقوق اإلنسان. 

الوكيـــل  أشـــاد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المساعد للشؤون القانونية بالمستوى 
المتطـــور لمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
المصريـــة ومـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات 
قانونيـــة وإنســـانية متطـــورة للنزالء، 
خـــالل تنفيذهـــم لعقوباتهـــم الســـالبة 
للحرية والرعاية االجتماعية المقدمة 

إلـــى  الفتـــا  عليهـــم،  المحكـــوم  ألســـر 
دورها فـــي تطويـــر منظومـــة التنفيذ 
العقابـــي فـــي إطـــار االلتـــزام بمبـــادئ 
حقوق اإلنسان، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أهمية توصيات المؤتمر في دعم 
العمـــل العربـــي المشـــترك فـــي مجـــال 

حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الداخلية

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

إعادة جدولة اليوم الدراسي للمراحل التعليمية بدءا من الغد ... “التربية”:

انصراف طالب االبتدائي: 12:35 ظهرا ... واإلعدادي: 1:30
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أعلن المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم محمد مبارك أنه تقرر إعادة جدولة اليوم 
بالمدارس  التعليمية  المراحل  لمختلف  الدراسي 
الحكومية ومواعيد انتظار الحافالت اعتباًرا من 
بما  الــجــاري،  سبتمبر   15 الموافق  الخميس  يــوم 
ويحافظ  األمــور،  وأولياء  الطلبة  يراعي مصلحة 
التنسيق  ويحقق  التعليمية،  العملية  جــودة  على 
الذي  بالشكل  الحكومية  الجهات  بين  والتكامل 
الحركة  فــي  الــالزمــة  الــمــرونــة  توفير  فــي  يسهم 

الــذروة، ويسهل  أوقات  المرورية، وخصوصًا في 
المدرسية  الحافالت  ووصــول  انتقال  عملية  من 
االنطالق  نقاط  من  والطالبات  الطالب  تقل  التي 
إلى المدارس الحكومية، ومن المدارس الحكومية 
إلى نقاط الوصول التي تم تحديدها، وذلك على 

النحو اآلتي:
في  االبتدائية  المرحلة  طلبة  إلــى  بالنسبة  أوالً: 
الطلبة  دوام  يكون  فسوف  الحكومية،  المدارس 
 12:35 حتى  صباًحا   7:05 الساعة  مــن  اعــتــبــاًرا 

ظهًرا.
في  اإلعــداديــة  المرحلة  طلبة  إلــى  بالنسبة  ثانيًا: 
الطلبة  دوام  يكون  فسوف  الحكومية،  المدارس 
اعتباًرا من الساعة 7:05 صباًحا حتى 1:30 ظهًرا.

في  الثانوية  المرحلة  طلبة  إلــى  بالنسبة  ثــالــثــًا: 
المدارس الحكومية، فسيكون دوام الطلبة اعتباًرا 
من الساعة 7:05 صباًحا حتى 2:15 ظهًرا، حيث 
ال تغيير في الوقت المقرر لمواعيد بداية ونهاية 

)06(الدوام المدرسي لهذه المرحلة التعليمية.

أعلنت شركة سبرنغ فيلدز، عن استيراد شحنة كبيرة قوامها يزيد عن 
5 آالف رأس من األغنام الصومالية، واألهوازية؛ بهدف تثبيت األسعار  

)18(وتعزيز األمن الغذائي في البحرين.
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أكــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر البنيــة التحتيــة الشــيخ خالــد بــن 
عبــدهللا آل خليفــة ثقة الحكومة وقدرتها على خفض العجز المالي والدين 
العام بفضل ما تم إرساؤه من مبادرات وإطالق خطة التعافي االقتصادي 
بإســتراتيجياتها الخمــس، مؤكــدا مضــي الحكومــة قدمــًا فــي توفير أفضل 
الفــرص والخدمــات للمواطنيــن والمقيميــن، وتحقيق زيادة فــي اإليرادات 

غير النفطية بنسبة 5 % على أساس سنوي. 

افتتاحية  فــي  ــد  خــال الــشــيــخ  وأوضــــح 
الصادر  الجديد   ”2022 “البحرين  تقرير 
مؤخرًا عن شركة األبحاث واالستشارات 
لألعمال  أكــســفــورد  مجموعة  العالمية 
يونيو  الحكومة شهدت في  أن   ،)OBG(
الماضي أكبر تعديالت وزارية في تاريخ 
البحرين، مع تغيير 17 وزيرا من أصل 22 

حقيبة وزارية، مما يجعل المملكة تملك 
أصغر مجلس وزراء من الناحية العمرية 
وأكثره تنوعا على اإلطالق، الفتا إلى أن 
الخروج  في  كبير  بشكل  سيساهم  ذلك 
االبتكار  إبداعية وتحفيز  تنموية  بأفكار 

والتقدم. 
الرئيسة  كلمته  فــي  خالد  الشيخ  وأكــد 

تــواصــل  الــبــحــريــن  مملكة  أن  بــالــتــقــريــر 
اإلنمائية  األهــداف  تنفيذ  تجاه  التزامها 

 ،SDGs المتحدة  لألمم  التابعة  لأللفية 
ــم مــؤخــرا إنــشــاء  ــيــل عــلــى ذلـــك ت ــدل وال
جانب  إلــى  المستدامة،  للتنمية  وزارة 
الحياد  باستهداف  الثابت  المملكة  تعهد 
 ،2060 العام  بحلول  الصفري  الكربوني 
المستقبلي  النمو  مسار  سيقود  والـــذي 
الشيخ  اإلستراتيجية.  وذكر  للصناعات 
ــد أن الــمــمــلــكــة ســجــلــت فــائــضــا في  خــال
أمريكي  دوالر  مليون   88 بلغ  الــمــوازنــة 
ــجــاري،  ــعــام ال فــي الــنــصــف األول مــن ال
من  الفترة  بنفس  مقارنة   %  52 بزيادة 
العام الماضي وذلك ألول مرة منذ العام 
2008، مدعومًا بزيادة االيرادات النفطية 
إلى جانب أجندة التطوير واإلصالحات 

على نطاق واسع.

 الشيخ خالد بن عبدالله

)19(

ــتــبــادل الــتــجــاري  ســجــل حــجــم ال
بنسبة  نمًوا  والبحرين  الهند  بين 
 ،2021-2022 ــعــام  ال فــي   54%
أميركي  1.65 مليار دوالر  بقيمة 
ليصل إلى أعلى مستوى له على 
ــالق واحـــتـــلـــت الــمــنــتــجــات  ــ اإلطــ
الــغــذائــيــة والـــزراعـــيـــة الــمــكــون 
بين  الثنائية  لــلــتــجــارة  الــرئــيــس 
مـــورًدا  الهند  تعتبر  إذ  الــبــلــديــن، 
والسكر  والــلــحــوم  لـــألرز  رئيسًيا 
والخضروات  والفواكه  والتوابل 

للبحرين. 
الــتــجــارة  تــرويــج  ونــظــم مجلس 
ــا  ــًثـ حـــديـ  )TPCI( الـــهـــنـــد  ــي  ــ فـ

الهندية  الــســفــارة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــيــة  ــغــذائ ــلــمــنــتــجــات ال ــعـــرض ل مـ
ــمــشــروبــات شــاركــت فــيــه 13  وال
شـــركـــة هــنــديــة مــتــخــصــصــة في 
ــمــشــروبــات، وحضر  األغــذيــة وال
بالبحرين  الهند  سفير  المعرض 
ــيــس  بـــيـــوش ســريــفــاســتــافــا ورئ
جــمــعــيــة الـــصـــداقـــة الــبــحــريــنــيــة 
ــهــنــديــة عــبــد الــرحــمــن جــمــعــة،  ال
45 من كبار  الفعالية  وشارك في 
تــجــار الــتــجــزئــة والــمــســتــورديــن 
ــار الــجــمــلــة  ــجــ ــ والـــمـــوزعـــيـــن وت
ومستوردي  الغذائية  للمنتجات 

المشروبات في المملكة.

1.65 مليار دوالر حجم التبادل 
التجاري بين البحرين والهند

)17(

تغيير 17 وزيرا من أصل 22 حقيبة وزارية 
سيحفز االبتكار بالمبادرات الحكومية

في افتتاحية تقرير “البحرين 2022” لمجموعة أكسفورد لألعمال.. خالد بن عبداهلل:

تفعيل 17 اتفاقية سياسية واقتصادية ودفاعية وصحية مع اليابان
المنامة- وزارة الخارجية

المشاورات  السادسة من  الجولة  ُعقدت 
واليابان  البحرين  مملكة  بين  السياسية 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  برئاسة 

الــســيــاســيــة الــشــيــخ عــبــد هللا بــن أحمد 
الخارجية  وزيـــر  ومــســاعــد  خليفة،  آل 
الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــشــرق األوســـط 
وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان ناجاوكا 
ــك بــمــقــر الـــــــوزارة في  ــ ــســوكــي، وذلـ كــان

طوكيو.
للتقدم  ارتياحهما  عن  الجانبان  وأعــرب 
الثنائي  التعاون  مستوى  في  الملموس 
بــالــتــزامــن مــع الــيــوبــيــل الــذهــبــي إلقــامــة 
البلدين  بــيــن  الــدبــلــومــاســيــة  ــعــالقــات  ال

أكثر  تفعيل  على  وحرصهما  الصديقين، 
موقعة  تفاهم  ومذكرة  اتفاقية   17 من 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في 
ــثــقــافــيــة  ــيــمــيــة وال ــتــعــل والـــصـــحـــيـــة وال

)05(والدفاعية والتقنية.

تدشين الموقع اإللكتروني ومركز االتصاالت النتخابات 2022
المنامة - بنا

أعلنت اإلدارة التنفيذية لالنتخابات 
2022 عن تدشين  النيابية والبلدية 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي الــرســمــي على 
الــدورة  النتخابات  اإلنترنت  شبكة 
vote.( السادسة، والذي يحمل عنوان

اإلعــالمــيــة  اللجنة  رئــيــس  وقـــال   .)bh
 ،2022 والــبــلــديــة  النيابية  لالنتخابات 
الموقع  إن  الــمــدوب،  أحــمــد  المستشار 
اإللكتروني إلى جانب مضمونه المحدث 
بالعملية  المتعلقة  الــمــعــلــومــات  بــأهــم 
االنــتــخــابــيــة كــالــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات، 
المقروءة  اإلعالمية  بالمواد  وتــزويــده 

والمرئية، واإلجراءات المتعلقة بالرقابة 
أعلى  لضمان  االنتخابية  العملية  على 
على  فسيحتوي  الشفافية،  مستويات 
مجموعة من الخدمات اإللكترونية التي 
تقديم  والمرشحين  للناخبين  ستتيح 
ــراض لــدى  ــ ــت طــلــبــات الــتــصــحــيــح واالعــ

)08(اللجان اإلشرافية.

محمد الجيوسي

المحرر األقتصادي

“سبرنغ فيلدز” توفر 5000 رأس من 
األغنام لتثبيت األسعار بالبحرين

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/508314023514.pdf
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
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5083#pdf55406
https://www.bna.bh/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDl81K%2FZIMSAdcwv83Q5YPRE%3D
https://www.albiladpress.com/news/2022/5083/finance/775214.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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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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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المنامة - بنا

عينـــت الكلية الملكيـــة للجراحين 
في إيرلندا قائد الخدمات الطبية 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، رئيًســـا لمجلس 
الشـــرق  لمنطقـــة  الممتحنيـــن 

األوسط.
ويأتـــي هـــذا التعييـــن الـــذي مـــن 
رئيًســـا  اللـــواء  يصبـــح  خاللـــه 
للكليـــة  العضويـــة  المتحانـــات 
بإيرلنـــدا  للجراحيـــن  الملكيـــة 
لمنطقة الشـــرق األوسط، في ظل 
التعاون بين المؤسســـتين، حيث 
كانـــت الكليـــة مقصـــًدا لعديد من 
األطبـــاء والجراحين المنتســـبين 
لمـــا  الملكيـــة  الطبيـــة  للخدمـــات 
تقدمـــه الكليـــة من تدريـــب فائق 
الجامعـــة  هـــذه  فـــي  الجـــودة 

العريقة. 
والشـــيخ خالـــد بـــن علـــي عضـــو 
فـــي مجلـــس المحافظيـــن للكلية 
بإيرلنـــدا-  للجراحيـــن  الملكيـــة 

البحرين.
ومنـــذ إنشـــاء الكليـــة فـــي مملكة 
 ،2004 عـــام  فـــي  البحريـــن 
الطبيـــة  الخدمـــات  واكبـــت 
بدعـــم  مبادراتهـــا  الملكيـــة 
للطلبـــة  التعليميـــة  المســـيرة 
والمتدربيـــن، حيث يخدم العديد 
واألطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن 
كمدربيـــن ومعلمين فـــي مختلف 

التخصصات بالكلية.
ويضـــاف إلى ذلـــك تعيين رئيس 

لألطبـــاء  المســـتمر  التعليـــم 
بالخدمات الطبية الملكية، العقيد 
طبيب نايـــف عبدالرحمـــن لوري، 
عضًوا بمجلس الممتحنين للكلية 
بالشرق األوسط، ويدل ذلك على 
الـــدور الريـــادي لمملكـــة البحرين 

في مجال التدريب الطبي.
ويأتي هذا التعاون بين الخدمات 
الطبيـــة الملكية والكليـــة الملكية 
بتعييـــن  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
لمجلـــس  رئيـــس  كأول  اللـــواء 
الممتحنين في الشـــرق األوســـط، 
وسيشـــرف هـــذا المجلـــس علـــى 
التـــي  التخصصيـــة  االمتحانـــات 
تمنـــح العضويـــة والزمالـــة للكلية 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
حيـــث تعتبـــر العضويـــة بالكليـــة 
التدريـــب  ركائـــز  مـــن  الملكيـــة 
المهني لألطباء خالل مســـيرتهم 
العمليـــة فـــي جمهوريـــة إيرلنـــدا 
والدول األخرى، ما يمكن الطبيب 
مواصلـــة تحصيله األكاديمي في 

التخصصات العليا.
ومـــن هذا المنطلـــق، أعرب اللواء 
عـــن اعتزازه بهـــذا التعييـــن الذي 
جاء ثمـــرة الجهـــود المبذولة في 
رفـــع مســـتويات الكفـــاءة للقطاع 
الصحـــي بالمملكة من خالل دعم 
لألطبـــاء  األكاديميـــة  المســـيرة 
وتحصيلهـــم  مهاراتهـــم  وصقـــل 
العمليـــة  يخـــدم  بمـــا  األكاديمـــي 

الصحية بمملكة البحرين.

خالد بن علي رئيًسا للممتحنين في “الملكية للجراحين”

خفض الصراعات األسرية وتفعيل زيارات أبناء المطلقين
تشارك مملكة البحرين المجتمع الخليجي االحتفال بيوم األسرة الخليجية الذي 
يصــادف الرابــع عشــر من شــهر ســبتمبر من كل عــام، والذي تقدمت بــه المملكة 
العربية السعودية كمقترح خالل االجتماع السابع للجنة وزراء شؤون التنمية 
االجتماعيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي يــوم 21 ســبتمبر من 

العام الماضي، لالحتفاء باألسرة الخليجية وإبراز أهمية دورها في المجتمع.

وزارة  تقـــود  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنميـــة االجتماعيـــة مســـيرة العمل 
الشـــراكة  ضـــوء  فـــي  االجتماعـــي 
المجتمعية مع القطاعات الحكومية 
دورا  لتـــؤدي  والخاصـــة  واألهليـــة 
حيويا مهمـــا في مياديـــن ومجاالت 
والمبـــادرات  المشـــاريع  عبـــر  األســـر 
المتعددة التـــي تقدمها، حيث تعتبر 
مكاتب اإلرشاد األســـري في المراكز 
الموزعـــة علـــى جميـــع  االجتماعيـــة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  محافظـــات 

ضمـــن هـــذه المشـــاريع والمبـــادرات، 
حيث حرص فريق العمل على الدفع 
بعجلـــة بنـــاء قاعـــدة توعويـــة صلبة 
راســـخة لـــدى أفـــراد المجتمـــع عـــن 
طبيعـــة اإلرشـــاد األســـري وخدمات؛ 
ســـعيًا ألن تتحقق االستفادة الكاملة 
مـــن هـــذه الخدمـــات، وذلـــك لبلـــوغ 
أعلـــى مســـتويات الصحـــة النفســـية 
واالســـتقرار  والرضـــا  والســـعادة 
األســـري، فضـــالً عـــن خفـــض نســـبة 
األســـرية  والصراعـــات  المشـــكالت 

ســـواًء كانـــت أســـرية أو زوجيـــة أو 
تربويـــة أو اجتماعيـــة أو شـــخصية، 
مناهـــج؛  عـــدة  اتبـــاع  طريـــق  عـــن 
للوصـــول لألهداف التي يســـعى إلى 
تحقيقهـــا كالمنهـــج الوقائي والمنهج 
العالجـــي والمنهـــج اإلنمائـــي، حيث 
إلـــى  يســـعى  األســـري  اإلرشـــاد  إن 
نشـــر الثقافة األســـرية فـــي المجتمع 
مـــن خـــالل برامجـــه المختلفـــة، مـــن 
واإلنمائيـــة  التوعويـــة  المحاضـــرات 

األفـــراد  لتزويـــد  وذلـــك  والوقائيـــة، 
بمهارات إيجابيـــة فعالة تمكنهم من 
التمتع باالستقرار والسعادة والرضا، 
ومن ثم المحافظة على بناء األسرة 

البحرينية والمجتمع. 
تفعيـــل  إلـــى  الـــوزارة  بـــادرت  كمـــا 

المعنـــي  األســـرية  الرعايـــة  برنامـــج 
بشـــأن  القضائيـــة  األحـــكام  بتنفيـــذ 
زيـــارات أبناء المطلقين والمنفصلين 
االجتماعيـــة  المراكـــز  خـــالل  مـــن 
بـــدالً من مراكـــز الشـــرطة، وذلك من 
منطلـــق رؤيـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك 
االعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  ابراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
فـــي تحقيـــق  مـــن ســـموها  وإيمانـــًا 
األمان واالســـتقرار النفســـي لألسرة 
المجلـــس  وجـــه  حيـــث  البحرينيـــة، 
األعلى للمرأة التخـــاذ هذه الخطوة؛ 
وذلك ســـعيًا إلـــى توفير مناخ أفضل 
وراحة نفسية ألبناء المطلقين، وقد 
تولى قسم اإلرشاد األسري اإلشراف 

على تنفيذ هذا البرنامج.

وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، 
فـــإن دار األمان توفـــر للمتعرضات 
للعنـــف األســـري اإليـــواء المؤقـــت 
والحماية الالزمة للنساء المعنفات 
وأوالدهن القصر، إلى جانب توفير 
مختلف أنواع الخدمات المعيشية 
واالجتماعية والصحية والقانونية، 
حيث يمثل هذا المشـــروع نموذجًا 
للشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الوزارة 

والجمعيات األهلية.
وال تزال وزارة التنمية االجتماعية 
مســـتمرة فـــي تقديـــم خدماتها في 
رعايـــة وحمايـــة وتطويـــر األســـرة 
من جميع الجوانب، وتسعى لطرح 
مزيـــد مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
التـــي ترتقـــي بمســـتوى الخدمـــات 

المقدمة.

المنامة -  وزارة التنمية االجتماعية

“التنمية االجتماعية”: 
طرح مزيد من 

المبادرات لحماية 
وتطوير األسرة  

أدوية بديلة للحساسية والرشح في مختلف الصيدليات
وصول كميات إضافية إلى أسواق المملكة قريباً... الجالهمة:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الجالهمـــة،  عذبـــي  مريـــم  الصحيـــة 
أن أدويـــة الحساســـية والرشـــح التي 
نفـــذت مـــن األســـواق تتوافـــر بدائـــل 
مطابقة من حيث التركيب الكيميائي 
وبديلـــة لها فـــي مختلـــف الصيدليات 
في مملكـــة البحرين تســـتخدم لذات 
تجاريـــة  بأســـماء  ولكـــن  الغـــرض، 

مختلفة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى 
أنه بشأن ما أثير عن وجود نقص في 
الصيدليـــات الخاصة لبعـــض األدوية 
مثل “أدفيل كولد ساينس، و يونيفيد 

اكســـترا و ســـالينال”، فتـــود الهيئة أّن 
توضـــح أّن جميـــع األدويـــة المذكورة 
لهـــا بدائل مطابقـــة متوفرة في جميع 

الصيدليات األخرى.
وأهابـــت الهيئة بالمواطنيـــن الرجوع 
إلـــى الصيدلي إلرشـــادهم إلى الدواء 
البديـــل أو المطابق، كما تنشـــر الهيئة 
قائمـــة بجميـــع األدويـــة عبـــر الموقـــع 
ألي  ويمكـــن  للهيئـــة  اإللكترونـــي 
متصفـــح االطالع عليهـــا والبحث عن 
الـــدواء المطلـــوب وســـيظهر له اســـم 

الصيدلية والبدائل المتوفرة.
الهيئـــة  أّن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل 

استيراد وترخيص وتسجيل األدوية 
والمســـتحضرات الصحيـــة واألجهزة 
دخولهـــا  ســـرعة  لضمـــان  الطبيـــة؛ 
إن  حيـــث  البحريـــن،  فـــي  وتداولهـــا 
جميـــع طلبات األدوية غير المســـجلة 
مؤقـــت  بشـــكل  باســـتيرادها  يســـمح 
توفرهـــا  لضمـــان  تســـجيلها؛  لحيـــن 
فـــي المملكة، كمـــا أن أيـــة أدوية غير 
مســـجلة مطلوب اســـتيرادها من قبل 
الســـتيرادها  التســـهيل  تـــم  الـــوكالء 
مـــن خالل القرار رقـــم 32 الصادر عن 
المجلـــس األعلى للصحـــة إذا لم يكن 

لها بديل مسجل.
وشـــددت الجالهمـــة علـــى أن الهيئـــة 

حريصـــة علـــى توافـــر جميـــع األدوية 
واتخـــذت  الطبيـــة،  والمســـتحضرات 
عددًا من اإلجراءات المتعلقة بتجديد 
التســـجيل والتسجيل المؤقت، حيث 
يتم السماح بإدخال األدوية إذا كانت 
مســـجلة في دول مجلس التعاون أو 
مســـجلة فـــي إحدى الهيئـــات الدولية 
المعروفـــة علـــى أن يســـتكمل المركـــز 
الصيدالنـــي إدخال الدواء لمدة ســـنة 
مـــن اإلجـــراءات، كما أصـــدرت الهيئة 
تســـجيل  إجـــراءات  يســـهل  تعميمـــا 
األدوية الجنســـية. وتتابـــع الهيئة مع 
كافة الوكالء مواعيد وصول األدوية 

غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

اسامة العصفور

المنامة- وزارة الداخلية

شـــارك وفد من اإلدارة العامة 
للشرطة النسائية في المؤتمر 
العالمي للشرطة النسائية في 
دورته التاســـعة والخمســـين، 
والذي عقد في كندا بالتعاون 
مـــع شـــرطة نياجـــرا وبتنظيم 
من الجمعية العالمية للشرطة 

النسائية.
علـــي  منـــى  العميـــد  وأكـــدت 
عـــام  مديـــر  عبدالرحيـــم 
للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة 

المشـــاركة  أهميـــة  النســـائية 
المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل  فـــي 
تحت إطـــار التعـــاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مجـــال تمكين 
المـــرأة والمســـاهمة في أدائها 
لمختلـــف المهـــام والواجبـــات 
وتقديـــم الخدمات المتطورة، 
حيـــث يعـــد المؤتمـــر فرصـــة 
تجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
القيادات الشـــرطية النســـائية 

من مختلف دول العالم.

البحرين تشارك في مؤتمر الشرطة النسائية بكندا

نظام تبليغ خليجي ضد مقدمي المستندات المزورة
التحديث الشامل يسهل إجراءات التوظيف... “نهرا”:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثمنـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الجالهمـــة،  مريـــم  )نهـــرا(  الصحيـــة 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيـــق علـــى الشـــهادات الجامعيـــة 

والمؤهالت العلمية.
 وقالـــت الجالهمـــة إن هـــذا التحديث 
تســـريع عمليـــة  فـــي  ســـوف يســـاهم 
الصـــادرة  الشـــهادات  مـــن  التحقـــق 
عـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
وبالتالي تيســـير عملية التوظيف في 
القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، مع 

الـــالزم  بالشـــكل  بالتدقيـــق  االهتمـــام 
المتعلقـــة  العلميـــة  المؤهـــالت  علـــى 
مجـــاالت  فـــي  التخصصيـــة  بالمهـــن 

الطب والهندسة وغيرها.
 وفـــي هذا اإلطـــار، نوهـــت الجالهمة 
فريـــق  مـــن  المتواليـــة  بالمبـــادرات 
بتطويـــر  االســـتمرار  فـــي  البحريـــن 
وتيســـير  الحكوميـــة  الخدمـــات 
اإلجراءات بما يدعم أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ويحقق 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى دور الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 

الشـــامل  التحديـــث  ضمـــن  الصحيـــة 
الجامعيـــة  الشـــهادات  فـــي  للتدقيـــق 
والمؤهالت العلمية، حيث إنها تتولى 
مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين 
ترخيـــص  منحهـــم  قبـــل  الصحييـــن 
مزاولـــة المهنـــة فـــي مملكـــة البحرين 
وذلـــك بعـــد خضوعهـــم إلـــى امتحـــان 
لمنـــح التراخيـــص، ومن خـــالل طلب 
شـــهادات  والمؤهـــالت،  الشـــهادات 
الخبـــرات والمزاولة الســـابقة، شـــهادة 
حســـن ســـير وســـلوك مـــن الجهـــة أو 
الهيئـــات المرخصـــة فـــي آخـــر مـــكان 
عمل بـــه المهني، من أجل التحقق من 
عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات 
تأديبية سابقة، وباإلضافة إلى نسخة 

من ترخيص المزاولة الحالي له.

 وأوضحت الجالهمة بأنه بعد استالم 
الهيئـــة كافـــة المســـتندات المطلوبـــة، 
فإنهـــا تقوم بالتحقـــق من صحتها عبر 
التدقيـــق مـــن المصـــدر، مفيـــدة بأنـــه 
يجـــوز للهيئة فـــي حال عـــدم وضوح 
أيـــة  تطلـــب  أن  المســـتندات  بعـــض 
مســـتندات أخـــرى تراهـــا مهمـــة لمنح 

الترخيص.
تبليـــغ  نظـــام  يوجـــد  بأنـــه  وبّينـــت   
قيامـــه  ثبـــت  مهنـــي  لـــكل  خليجـــي 
بتقديـــم أية مســـتندات مـــزورة أو تم 
ســـحب ترخيصـــه مـــن أي دولـــة مـــن 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية، وذلك ما يؤّكد أن اإلجراءات 
المطبقة كافية للتحقق من الشهادات 

إلى جانب الخبرة والسلوك. 

المنامة - بنا

استعراض تجربة البحرين في مجال تطبيق العقوبات البديلة
تدعيم التعاون العربي بمجال تعزيز الحقوق بالعمل األمني

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  تـــرأس 
القانونيـــة العميـــد حمـــود ســـعد، وفد 
وزارة الداخلية المشـــارك في المؤتمر 
الثامن للمسؤولين عن حقوق اإلنسان 
بوزارات الداخلية العربية، والذي عقد 
بأكاديميـــة الشـــرطة بجمهوريـــة مصر 
العربية الشقيقة، بالتنسيق مع االمانة 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 

العرب.
وتم خـــالل المؤتمر، والـــذي يأتي في 
إطار العمل على تعزيز حقوق اإلنسان 
فـــي العمـــل األمنـــي وتدعيـــم التعاون 
العربـــي فـــي هـــذا المجـــال، مناقشـــة 
دور  ومنهـــا  األعمـــال،  جـــدول  بنـــود 
االســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي العمـــل األمنـــي، والئحة 
توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة 
األمـــن مع األزمـــات الصحيـــة وكيفية 
تعزيز احترام حقوق اإلنسان أثناءها، 
فـــي  الداخليـــة  وزارات  ومســـاهمة 

حماية األسرة.
كما تـــم خـــالل االجتماع، اســـتعراض 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
العقوبـــات  قانـــون  أحـــكام  تطبيـــق 
)فاعـــل  وبرنامـــج  البديلـــة  والتدابيـــر 
خير( وتجربة اإلدارة العامة لإلصالح 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  والتأهيـــل 
جائحـــة  خـــالل  الالزمـــة  الصحيـــة 

كورونا.
وعلـــى هامش المؤتمر، عقدت ورشـــة 
عمـــل حـــول احتـــرام حقوق اإلنســـان 
بالتعـــاون  الحدوديـــة،  المنافـــذ  فـــي 
بيـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس وزراء 
حـــرس  ووكالـــة  العـــرب،  الداخليـــة 
الحـــدود والســـواحل األوروبيـــة، كمـــا 
قامـــت الوفود المشـــاركة بزيـــارة أحد 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل المتطورة 
فـــي جمهورية مصـــر العربية لالطالع 
علـــى اإلجـــراءات المعمـــول بها ضمن 

مواثيق حقوق اإلنسان. 

الوكيـــل  أشـــاد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المساعد للشؤون القانونية بالمستوى 
المتطـــور لمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
المصريـــة ومـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات 
قانونيـــة وإنســـانية متطـــورة للنزالء، 
خـــالل تنفيذهـــم لعقوباتهـــم الســـالبة 
للحرية والرعاية االجتماعية المقدمة 

إلـــى  الفتـــا  عليهـــم،  المحكـــوم  ألســـر 
دورها فـــي تطويـــر منظومـــة التنفيذ 
العقابـــي فـــي إطـــار االلتـــزام بمبـــادئ 
حقوق اإلنسان، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أهمية توصيات المؤتمر في دعم 
العمـــل العربـــي المشـــترك فـــي مجـــال 

حقوق اإلنسان.
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عينـــت الكلية الملكيـــة للجراحين 
في إيرلندا قائد الخدمات الطبية 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالد بن 
علـــي آل خليفـــة، رئيًســـا لمجلس 
الشـــرق  لمنطقـــة  الممتحنيـــن 

األوسط.
ويأتـــي هـــذا التعييـــن الـــذي مـــن 
رئيًســـا  اللـــواء  يصبـــح  خاللـــه 
للكليـــة  العضويـــة  المتحانـــات 
بإيرلنـــدا  للجراحيـــن  الملكيـــة 
لمنطقة الشـــرق األوسط، في ظل 
التعاون بين المؤسســـتين، حيث 
كانـــت الكليـــة مقصـــًدا لعديد من 
األطبـــاء والجراحين المنتســـبين 
لمـــا  الملكيـــة  الطبيـــة  للخدمـــات 
تقدمـــه الكليـــة من تدريـــب فائق 
الجامعـــة  هـــذه  فـــي  الجـــودة 

العريقة. 
والشـــيخ خالـــد بـــن علـــي عضـــو 
فـــي مجلـــس المحافظيـــن للكلية 
بإيرلنـــدا-  للجراحيـــن  الملكيـــة 

البحرين.
ومنـــذ إنشـــاء الكليـــة فـــي مملكة 
 ،2004 عـــام  فـــي  البحريـــن 
الطبيـــة  الخدمـــات  واكبـــت 
بدعـــم  مبادراتهـــا  الملكيـــة 
للطلبـــة  التعليميـــة  المســـيرة 
والمتدربيـــن، حيث يخدم العديد 
واألطبـــاء  االستشـــاريين  مـــن 
كمدربيـــن ومعلمين فـــي مختلف 

التخصصات بالكلية.
ويضـــاف إلى ذلـــك تعيين رئيس 

لألطبـــاء  المســـتمر  التعليـــم 
بالخدمات الطبية الملكية، العقيد 
طبيب نايـــف عبدالرحمـــن لوري، 
عضًوا بمجلس الممتحنين للكلية 
بالشرق األوسط، ويدل ذلك على 
الـــدور الريـــادي لمملكـــة البحرين 

في مجال التدريب الطبي.
ويأتي هذا التعاون بين الخدمات 
الطبيـــة الملكية والكليـــة الملكية 
بتعييـــن  بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
لمجلـــس  رئيـــس  كأول  اللـــواء 
الممتحنين في الشـــرق األوســـط، 
وسيشـــرف هـــذا المجلـــس علـــى 
التـــي  التخصصيـــة  االمتحانـــات 
تمنـــح العضويـــة والزمالـــة للكلية 
الملكيـــة للجراحيـــن فـــي إيرلنـــدا 
حيـــث تعتبـــر العضويـــة بالكليـــة 
التدريـــب  ركائـــز  مـــن  الملكيـــة 
المهني لألطباء خالل مســـيرتهم 
العمليـــة فـــي جمهوريـــة إيرلنـــدا 
والدول األخرى، ما يمكن الطبيب 
مواصلـــة تحصيله األكاديمي في 

التخصصات العليا.
ومـــن هذا المنطلـــق، أعرب اللواء 
عـــن اعتزازه بهـــذا التعييـــن الذي 
جاء ثمـــرة الجهـــود المبذولة في 
رفـــع مســـتويات الكفـــاءة للقطاع 
الصحـــي بالمملكة من خالل دعم 
لألطبـــاء  األكاديميـــة  المســـيرة 
وتحصيلهـــم  مهاراتهـــم  وصقـــل 
العمليـــة  يخـــدم  بمـــا  األكاديمـــي 

الصحية بمملكة البحرين.

خالد بن علي رئيًسا للممتحنين في “الملكية للجراحين”

خفض الصراعات األسرية وتفعيل زيارات أبناء المطلقين
تشارك مملكة البحرين المجتمع الخليجي االحتفال بيوم األسرة الخليجية الذي 
يصــادف الرابــع عشــر من شــهر ســبتمبر من كل عــام، والذي تقدمت بــه المملكة 
العربية السعودية كمقترح خالل االجتماع السابع للجنة وزراء شؤون التنمية 
االجتماعيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فــي يــوم 21 ســبتمبر من 

العام الماضي، لالحتفاء باألسرة الخليجية وإبراز أهمية دورها في المجتمع.

وزارة  تقـــود  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنميـــة االجتماعيـــة مســـيرة العمل 
الشـــراكة  ضـــوء  فـــي  االجتماعـــي 
المجتمعية مع القطاعات الحكومية 
دورا  لتـــؤدي  والخاصـــة  واألهليـــة 
حيويا مهمـــا في مياديـــن ومجاالت 
والمبـــادرات  المشـــاريع  عبـــر  األســـر 
المتعددة التـــي تقدمها، حيث تعتبر 
مكاتب اإلرشاد األســـري في المراكز 
الموزعـــة علـــى جميـــع  االجتماعيـــة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  محافظـــات 

ضمـــن هـــذه المشـــاريع والمبـــادرات، 
حيث حرص فريق العمل على الدفع 
بعجلـــة بنـــاء قاعـــدة توعويـــة صلبة 
راســـخة لـــدى أفـــراد المجتمـــع عـــن 
طبيعـــة اإلرشـــاد األســـري وخدمات؛ 
ســـعيًا ألن تتحقق االستفادة الكاملة 
مـــن هـــذه الخدمـــات، وذلـــك لبلـــوغ 
أعلـــى مســـتويات الصحـــة النفســـية 
واالســـتقرار  والرضـــا  والســـعادة 
األســـري، فضـــالً عـــن خفـــض نســـبة 
األســـرية  والصراعـــات  المشـــكالت 

ســـواًء كانـــت أســـرية أو زوجيـــة أو 
تربويـــة أو اجتماعيـــة أو شـــخصية، 
مناهـــج؛  عـــدة  اتبـــاع  طريـــق  عـــن 
للوصـــول لألهداف التي يســـعى إلى 
تحقيقهـــا كالمنهـــج الوقائي والمنهج 
العالجـــي والمنهـــج اإلنمائـــي، حيث 
إلـــى  يســـعى  األســـري  اإلرشـــاد  إن 
نشـــر الثقافة األســـرية فـــي المجتمع 
مـــن خـــالل برامجـــه المختلفـــة، مـــن 
واإلنمائيـــة  التوعويـــة  المحاضـــرات 

األفـــراد  لتزويـــد  وذلـــك  والوقائيـــة، 
بمهارات إيجابيـــة فعالة تمكنهم من 
التمتع باالستقرار والسعادة والرضا، 
ومن ثم المحافظة على بناء األسرة 

البحرينية والمجتمع. 
تفعيـــل  إلـــى  الـــوزارة  بـــادرت  كمـــا 

المعنـــي  األســـرية  الرعايـــة  برنامـــج 
بشـــأن  القضائيـــة  األحـــكام  بتنفيـــذ 
زيـــارات أبناء المطلقين والمنفصلين 
االجتماعيـــة  المراكـــز  خـــالل  مـــن 
بـــدالً من مراكـــز الشـــرطة، وذلك من 
منطلـــق رؤيـــة قرينـــة جاللـــة الملـــك 
االعلـــى  المجلـــس  رئيســـة  المعظـــم 
للمرأة صاحبة السمو الملكي األميرة 
خليفـــة،  آل  ابراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة 
فـــي تحقيـــق  مـــن ســـموها  وإيمانـــًا 
األمان واالســـتقرار النفســـي لألسرة 
المجلـــس  وجـــه  حيـــث  البحرينيـــة، 
األعلى للمرأة التخـــاذ هذه الخطوة؛ 
وذلك ســـعيًا إلـــى توفير مناخ أفضل 
وراحة نفسية ألبناء المطلقين، وقد 
تولى قسم اإلرشاد األسري اإلشراف 

على تنفيذ هذا البرنامج.

وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، 
فـــإن دار األمان توفـــر للمتعرضات 
للعنـــف األســـري اإليـــواء المؤقـــت 
والحماية الالزمة للنساء المعنفات 
وأوالدهن القصر، إلى جانب توفير 
مختلف أنواع الخدمات المعيشية 
واالجتماعية والصحية والقانونية، 
حيث يمثل هذا المشـــروع نموذجًا 
للشـــراكة المجتمعيـــة بيـــن الوزارة 

والجمعيات األهلية.
وال تزال وزارة التنمية االجتماعية 
مســـتمرة فـــي تقديـــم خدماتها في 
رعايـــة وحمايـــة وتطويـــر األســـرة 
من جميع الجوانب، وتسعى لطرح 
مزيـــد مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
التـــي ترتقـــي بمســـتوى الخدمـــات 

المقدمة.

المنامة -  وزارة التنمية االجتماعية

“التنمية االجتماعية”: 
طرح مزيد من 

المبادرات لحماية 
وتطوير األسرة  

أدوية بديلة للحساسية والرشح في مختلف الصيدليات
وصول كميات إضافية إلى أسواق المملكة قريباً... الجالهمة:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــدت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
الجالهمـــة،  عذبـــي  مريـــم  الصحيـــة 
أن أدويـــة الحساســـية والرشـــح التي 
نفـــذت مـــن األســـواق تتوافـــر بدائـــل 
مطابقة من حيث التركيب الكيميائي 
وبديلـــة لها فـــي مختلـــف الصيدليات 
في مملكـــة البحرين تســـتخدم لذات 
تجاريـــة  بأســـماء  ولكـــن  الغـــرض، 

مختلفة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى 
أنه بشأن ما أثير عن وجود نقص في 
الصيدليـــات الخاصة لبعـــض األدوية 
مثل “أدفيل كولد ساينس، و يونيفيد 

اكســـترا و ســـالينال”، فتـــود الهيئة أّن 
توضـــح أّن جميـــع األدويـــة المذكورة 
لهـــا بدائل مطابقـــة متوفرة في جميع 

الصيدليات األخرى.
وأهابـــت الهيئة بالمواطنيـــن الرجوع 
إلـــى الصيدلي إلرشـــادهم إلى الدواء 
البديـــل أو المطابق، كما تنشـــر الهيئة 
قائمـــة بجميـــع األدويـــة عبـــر الموقـــع 
ألي  ويمكـــن  للهيئـــة  اإللكترونـــي 
متصفـــح االطالع عليهـــا والبحث عن 
الـــدواء المطلـــوب وســـيظهر له اســـم 

الصيدلية والبدائل المتوفرة.
الهيئـــة  أّن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
اتخذت عددًا من اإلجراءات لتسهيل 

استيراد وترخيص وتسجيل األدوية 
والمســـتحضرات الصحيـــة واألجهزة 
دخولهـــا  ســـرعة  لضمـــان  الطبيـــة؛ 
إن  حيـــث  البحريـــن،  فـــي  وتداولهـــا 
جميـــع طلبات األدوية غير المســـجلة 
مؤقـــت  بشـــكل  باســـتيرادها  يســـمح 
توفرهـــا  لضمـــان  تســـجيلها؛  لحيـــن 
فـــي المملكة، كمـــا أن أيـــة أدوية غير 
مســـجلة مطلوب اســـتيرادها من قبل 
الســـتيرادها  التســـهيل  تـــم  الـــوكالء 
مـــن خالل القرار رقـــم 32 الصادر عن 
المجلـــس األعلى للصحـــة إذا لم يكن 

لها بديل مسجل.
وشـــددت الجالهمـــة علـــى أن الهيئـــة 

حريصـــة علـــى توافـــر جميـــع األدوية 
واتخـــذت  الطبيـــة،  والمســـتحضرات 
عددًا من اإلجراءات المتعلقة بتجديد 
التســـجيل والتسجيل المؤقت، حيث 
يتم السماح بإدخال األدوية إذا كانت 
مســـجلة في دول مجلس التعاون أو 
مســـجلة فـــي إحدى الهيئـــات الدولية 
المعروفـــة علـــى أن يســـتكمل المركـــز 
الصيدالنـــي إدخال الدواء لمدة ســـنة 
مـــن اإلجـــراءات، كما أصـــدرت الهيئة 
تســـجيل  إجـــراءات  يســـهل  تعميمـــا 
األدوية الجنســـية. وتتابـــع الهيئة مع 
كافة الوكالء مواعيد وصول األدوية 

غير المتوفرة وأسباب تأخيرها.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

اسامة العصفور

المنامة- وزارة الداخلية

شـــارك وفد من اإلدارة العامة 
للشرطة النسائية في المؤتمر 
العالمي للشرطة النسائية في 
دورته التاســـعة والخمســـين، 
والذي عقد في كندا بالتعاون 
مـــع شـــرطة نياجـــرا وبتنظيم 
من الجمعية العالمية للشرطة 

النسائية.
علـــي  منـــى  العميـــد  وأكـــدت 
عـــام  مديـــر  عبدالرحيـــم 
للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة 

المشـــاركة  أهميـــة  النســـائية 
المؤتمـــرات  هـــذه  مثـــل  فـــي 
تحت إطـــار التعـــاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مجـــال تمكين 
المـــرأة والمســـاهمة في أدائها 
لمختلـــف المهـــام والواجبـــات 
وتقديـــم الخدمات المتطورة، 
حيـــث يعـــد المؤتمـــر فرصـــة 
تجـــارب  علـــى  لالطـــالع 
القيادات الشـــرطية النســـائية 

من مختلف دول العالم.

البحرين تشارك في مؤتمر الشرطة النسائية بكندا

نظام تبليغ خليجي ضد مقدمي المستندات المزورة
التحديث الشامل يسهل إجراءات التوظيف... “نهرا”:

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثمنـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الجالهمـــة،  مريـــم  )نهـــرا(  الصحيـــة 
قـــرار مجلـــس الـــوزراء برئاســـة ولـــي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيـــق علـــى الشـــهادات الجامعيـــة 

والمؤهالت العلمية.
 وقالـــت الجالهمـــة إن هـــذا التحديث 
تســـريع عمليـــة  فـــي  ســـوف يســـاهم 
الصـــادرة  الشـــهادات  مـــن  التحقـــق 
عـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي مـــن 
وخارجهـــا،  البحريـــن  مملكـــة  داخـــل 
وبالتالي تيســـير عملية التوظيف في 
القطاعـــات الحكوميـــة والخاصـــة، مع 

الـــالزم  بالشـــكل  بالتدقيـــق  االهتمـــام 
المتعلقـــة  العلميـــة  المؤهـــالت  علـــى 
مجـــاالت  فـــي  التخصصيـــة  بالمهـــن 

الطب والهندسة وغيرها.
 وفـــي هذا اإلطـــار، نوهـــت الجالهمة 
فريـــق  مـــن  المتواليـــة  بالمبـــادرات 
بتطويـــر  االســـتمرار  فـــي  البحريـــن 
وتيســـير  الحكوميـــة  الخدمـــات 
اإلجراءات بما يدعم أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك البالد 
الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب  المعظـــم 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، ويحقق 
توجيهات صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وأشـــارت الجالهمـــة إلـــى دور الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 

الشـــامل  التحديـــث  ضمـــن  الصحيـــة 
الجامعيـــة  الشـــهادات  فـــي  للتدقيـــق 
والمؤهالت العلمية، حيث إنها تتولى 
مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين 
ترخيـــص  منحهـــم  قبـــل  الصحييـــن 
مزاولـــة المهنـــة فـــي مملكـــة البحرين 
وذلـــك بعـــد خضوعهـــم إلـــى امتحـــان 
لمنـــح التراخيـــص، ومن خـــالل طلب 
شـــهادات  والمؤهـــالت،  الشـــهادات 
الخبـــرات والمزاولة الســـابقة، شـــهادة 
حســـن ســـير وســـلوك مـــن الجهـــة أو 
الهيئـــات المرخصـــة فـــي آخـــر مـــكان 
عمل بـــه المهني، من أجل التحقق من 
عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات 
تأديبية سابقة، وباإلضافة إلى نسخة 

من ترخيص المزاولة الحالي له.

 وأوضحت الجالهمة بأنه بعد استالم 
الهيئـــة كافـــة المســـتندات المطلوبـــة، 
فإنهـــا تقوم بالتحقـــق من صحتها عبر 
التدقيـــق مـــن المصـــدر، مفيـــدة بأنـــه 
يجـــوز للهيئة فـــي حال عـــدم وضوح 
أيـــة  تطلـــب  أن  المســـتندات  بعـــض 
مســـتندات أخـــرى تراهـــا مهمـــة لمنح 

الترخيص.
تبليـــغ  نظـــام  يوجـــد  بأنـــه  وبّينـــت   
قيامـــه  ثبـــت  مهنـــي  لـــكل  خليجـــي 
بتقديـــم أية مســـتندات مـــزورة أو تم 
ســـحب ترخيصـــه مـــن أي دولـــة مـــن 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربية، وذلك ما يؤّكد أن اإلجراءات 
المطبقة كافية للتحقق من الشهادات 

إلى جانب الخبرة والسلوك. 

المنامة - بنا

استعراض تجربة البحرين في مجال تطبيق العقوبات البديلة
تدعيم التعاون العربي بمجال تعزيز الحقوق بالعمل األمني

للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  تـــرأس 
القانونيـــة العميـــد حمـــود ســـعد، وفد 
وزارة الداخلية المشـــارك في المؤتمر 
الثامن للمسؤولين عن حقوق اإلنسان 
بوزارات الداخلية العربية، والذي عقد 
بأكاديميـــة الشـــرطة بجمهوريـــة مصر 
العربية الشقيقة، بالتنسيق مع االمانة 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 

العرب.
وتم خـــالل المؤتمر، والـــذي يأتي في 
إطار العمل على تعزيز حقوق اإلنسان 
فـــي العمـــل األمنـــي وتدعيـــم التعاون 
العربـــي فـــي هـــذا المجـــال، مناقشـــة 
دور  ومنهـــا  األعمـــال،  جـــدول  بنـــود 
االســـتراتيجية العربية لتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي العمـــل األمنـــي، والئحة 
توجيهية موحدة حول تعامل أجهزة 
األمـــن مع األزمـــات الصحيـــة وكيفية 
تعزيز احترام حقوق اإلنسان أثناءها، 
فـــي  الداخليـــة  وزارات  ومســـاهمة 

حماية األسرة.
كما تـــم خـــالل االجتماع، اســـتعراض 
تجربـــة مملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال 
العقوبـــات  قانـــون  أحـــكام  تطبيـــق 
)فاعـــل  وبرنامـــج  البديلـــة  والتدابيـــر 
خير( وتجربة اإلدارة العامة لإلصالح 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  والتأهيـــل 
جائحـــة  خـــالل  الالزمـــة  الصحيـــة 

كورونا.
وعلـــى هامش المؤتمر، عقدت ورشـــة 
عمـــل حـــول احتـــرام حقوق اإلنســـان 
بالتعـــاون  الحدوديـــة،  المنافـــذ  فـــي 
بيـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس وزراء 
حـــرس  ووكالـــة  العـــرب،  الداخليـــة 
الحـــدود والســـواحل األوروبيـــة، كمـــا 
قامـــت الوفود المشـــاركة بزيـــارة أحد 
مراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل المتطورة 
فـــي جمهورية مصـــر العربية لالطالع 
علـــى اإلجـــراءات المعمـــول بها ضمن 

مواثيق حقوق اإلنسان. 

الوكيـــل  أشـــاد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المساعد للشؤون القانونية بالمستوى 
المتطـــور لمراكـــز اإلصـــالح والتأهيـــل 
المصريـــة ومـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات 
قانونيـــة وإنســـانية متطـــورة للنزالء، 
خـــالل تنفيذهـــم لعقوباتهـــم الســـالبة 
للحرية والرعاية االجتماعية المقدمة 

إلـــى  الفتـــا  عليهـــم،  المحكـــوم  ألســـر 
دورها فـــي تطويـــر منظومـــة التنفيذ 
العقابـــي فـــي إطـــار االلتـــزام بمبـــادئ 
حقوق اإلنسان، الفتا في الوقت ذاته 
إلى أهمية توصيات المؤتمر في دعم 
العمـــل العربـــي المشـــترك فـــي مجـــال 

حقوق اإلنسان.

المنامة - وزارة الداخلية

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/508314023514.pdf
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
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/5083#pdf55406
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDuwtF7aN3tyN91dqqwisN8E%3D
https://www.albiladpress.com/news/2022/5083/bahrain/775152.html
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الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون السياســـية، الشيخ عبدهللا 
بن أحمد آل خليفة، مع رئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجية بمجلس النواب 
زيارتـــه  بمناســـبة  وذلـــك  اليابانـــي، 
كيوتشـــي  طوكيـــو  إلـــى  الرســـمية 

مينورو.
وتـــم خـــال االجتمـــاع، اســـتعراض 
والصداقـــة  التعـــاون  عاقـــات 
بيـــن  االســـتراتيجية  والشـــراكة 
البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف 
والبرلمانيـــة  السياســـية  المجـــاالت 
واالقتصاديـــة بمـــا يخـــدم المصالح 
المشـــتركة، هذا إلى جانب مناقشـــة 
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة ذات 

االهتمام المشترك.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  وأطلـــع 
للشؤون السياسية الجانب الياباني 

على أبـــرز اإلنجـــازات الديمقراطية 
التـــي  والبرلمانيـــة  والحقوقيـــة 
تشـــهدها مملكـــة البحريـــن، وعزمها 
علـــى إجـــراء االنتخابـــات النيابيـــة 
والبلديـــة في دورتها السادســـة في 
المقبـــل، وتأكيـــد مواقفهـــا  نوفمبـــر 
للتســـامح  الداعمـــة  الدبلوماســـية 
والسام اإلقليمي والدولي في ظل 
النهـــج الحكيم لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن 

عيسى آل خليفة. 
مـــن جانبـــه، أكـــد كيوتشـــي مينورو 
اليابانـــي  النـــواب  مجلـــس  حـــرص 
علـــى تعزيز الشـــراكة الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة، وتفعيل التعاون وتبادل 
الخبـــرات فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
بمـــا يعود بالخيـــر والنمـــاء على كا 

البلدين والشعبين الصديقين.

تعزيز الشراكة البرلمانية بين البحرين واليابان
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المنامة - وزارة الخارجية

التقـــى ســـفير مملكـــة البحرين 
الكعبـــي،  جمعـــة  مســـقط  فـــي 
مـــع وزير العمل بســـلطنة ُعمان 
محاد بن ســـعيد باعوين، وذلك 

بمقر الوزارة.
وتم خال اللقـــاء، بحث تنفيذ 
البحرينيـــة  اللجنـــة  توصيـــات 
الُعمانيـــة المشـــتركة في مجال 
المقترحـــة  واآلليـــة  العمـــل 
لتسهيل تنفيذ هذه التوصيات، 
وعـــدد مـــن القضايـــا المتعلقـــة 
بنشـــاط المؤسســـات الصغيـــرة 
العاملة  البحرينية  والمتوسطة 
معرًبـــا  ُعمـــان،  ســـلطنة  فـــي 
لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره  عـــن 
العمـــل على اهتمامـــه وحرصه 

علـــى تنفيـــذ توصيـــات اللجنة 
البحرينية الُعمانية المشتركة.

باعويـــن  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن 
بالعاقـــات األخويـــة الوطيـــدة 
البلديـــن  بيـــن  والمتميـــزة 
مختلـــف  فـــي  الشـــقيقين 
المجاالت، مؤكًدا أهمية تفعيل 
توصيـــات ومخرجـــات اللجنـــة 
البحرينية - الُعمانية المشتركة 
بمجـــال  المتعلقـــة  وخاصـــة 

العمل.
دعـــم  ســـبل  اللقـــاء  وتنـــاول 
األخويـــة  العاقـــات  وتطويـــر 
بيـــن البلدين الشـــقيقين وآفاق 
مجـــال  فـــي  بينهمـــا  التعـــاون 

العمل.

 استعراض آفاق التعاون 
مع عمان بمجال العمل

ألمانيا تدرب الدبلوماسيين البحرينيين
سعيا إلعدادهم في تمثيل وطنهم ورعاية مصالح مواطنيه

ألكاديميـــة  العـــام  المديـــر  اجتمعـــت 
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 
منيـــرة  الشـــيخة  الدبلوماســـية 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، مـــع مديـــر 
أكاديميـــة الخدمـــة الخارجية بوزارة 
خارجية جمهوريـــة ألمانيا االتحادية 
وذلـــك  مارشـــال،  كاريـــن  الصديقـــة 
فـــي مقـــر األكاديميـــة بمدينـــة برلين، 
بحضـــور ســـفير مملكـــة البحرين لدى 
جمهوريـــة ألمانيـــا االتحادية عبدهللا 

عبداللطيف.
الشـــيخة  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال 
منيـــرة بنت خليفـــة آل خليفة حرص 
أكاديمية محمـــد بن مبارك آل خليفة 
مـــد  علـــى  الدبلوماســـية  للدراســـات 
جســـور التعاون مع أكاديمية الخدمة 
باســـتضافة  مشـــيدة  الخارجيـــة، 

األكاديميـــة لعـــدد من الدبلوماســـيين 
مـــن مملكـــة البحريـــن ضمـــن الـــدورة 
التنفيذية للدبلوماســـيين من منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأعربت الشـــيخة منيـــرة بنت خليفة 
آل خليفة عن تطلـــع أكاديمية محمد 
للدراســـات  خليفـــة  آل  مبـــارك  بـــن 

الدبلوماسية إلى تعزيز أوجه التعاون 
الدبلوماســـي  التدريـــب  مجـــال  فـــي 
الخدمـــة  أكاديميـــة  مـــع  والمهنـــي 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  فـــي  الخارجيـــة 
االتحادية، وتكثيف تبـــادل الخبرات 
بيـــن الجانبيـــن، بما يصب فـــي تعزيز 
الدبلوماســـيين  وقـــدرات  مهـــارات 

وإعدادهـــم للتميز في تمثيل وطنهم 
ورعاية مصالح مواطنيه.

كمـــا أعـــرب الســـفير عبداللطيـــف عن 
اعتزازه بمســـتوى العاقات الوطيدة 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  التـــي تجمـــع 
االتحاديـــة  ألمانيـــا  وجمهوريـــة 
الصديقـــة، مشـــيدًا بمـــا وصلـــت إليه 
هـــذه العاقات من تقـــدم ونماء على 

مختلف األصعدة.
مـــن جانبهـــا، رحبت  الســـفيرة كارين 
المديـــر  ســـعادة  بزيـــارة  مارشـــال 
العـــام ألكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك 
آل خليفـــة للدراســـات الدبلوماســـية، 
معربـــًة عـــن تطلعها لتعزيـــز العاقات 
وتبادل الخبرات في مجال التدريب 
لألكاديميـــة  متمنيـــة  الدبلوماســـي، 

دوام التوفيق والنجاح.
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رئيسة النواب تقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث
برحيلها فقد العالم رمزية مؤثرة

قدمت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينـــل واجـــب العـــزاء إلـــى األســـرة 
المملكـــة  فـــي  والشـــعب  الحاكمـــة 
المتحـــدة، برحيـــل صاحبـــة الجالة 

الملكة اليزابيث الثانية.
وضمـــن زيارتهـــا مقر ســـفير المملكة 
المتحدة لدى مملكة البحرين رودي 
الثاثـــاء، أعربـــت  امـــس  درامونـــد، 
زينل عن خالص تعازيها ومواساتها 
بهـــذه المناســـبة، مؤكـــدة أن رحيـــل 
جالـــة الملكـــة يمثل فقـــدان رمزية 

عالمية مؤثرة.
وخال اللقاء نوهت رئيســـة النواب 

بالـــدور المحـــوري والدعم المســـتمر 
الملكـــة  جالـــة  بـــه  قامـــت  الـــذي 

إليزابيـــث الثانية في تعزيز التقارب 
والمملكـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 

المتحـــدة، مؤكدة الثقة بأن تســـتمر 
بيـــن  المشـــترك  التعـــاون  مســـيرة 
الجانبين، مع اعتاء صاحب الجالة 
الملك تشـــارلز الثالـــث، ملك المملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشـــمالية رئيس الكومنولث، عرش 

المملكة المتحدة.
العاقـــات  بعمـــق  زينـــل  وأشـــادت 
التاريخيـــة التـــي تجمـــع المملكتيـــن 
الصديقتين، والممتدة منذ ســـنوات 
طويلـــة، مـــا أســـهم فـــي تعزيـــز أطر 
مختلـــف  فـــي  والتنســـيق  التعـــاون 

المجاالت.

القضيبية - مجلس النواب

رئيسة مجلس النواب تقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية 

 ندوة للمعنيين بتنفيذ مشاريع
الخطـــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان

حرًصـــا من اللجنـــة التنســـيقية العليا 
وزارة  برئاســـة  اإلنســـان  لحقـــوق 
الخارجية على ضمان متابعة وتنفيذ 
لحقـــوق  الوطنيـــة  الخطـــة  مشـــاريع 

 )2026  -  2022( للفتـــرة  اإلنســـان 
حســـب الجدول الزمنـــي المحدد لها، 
عقـــد قطـــاع شـــؤون حقوق اإلنســـان 
الســـفير  برئاســـة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس  الســـيد،  أروى 
لجميـــع  نـــدوة  المرئـــي،  اإللكترونـــي 

نقـــاط االتصـــال المعنييـــن مـــن قبـــل 
المعنيـــة  والهيئـــات  الـــوزارات  كافـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  مشـــاريع  بتنفيـــذ 

لحقوق اإلنسان.
وتم خال الندوة، تقديم عرض حول 
“المنصـــة اإللكترونية الخاصة بتنفيذ 

مشـــاريع الخطة”، والتي قامت وزارة 
الخارجية بإطاقهـــا للجهات المعنية 
لتســـهيل عملية تحديـــث المعلومات 
فـــي  المنجـــزة  بالمشـــاريع  الخاصـــة 
حقوق اإلنســـان حســـب تخصص كل 

جهة.
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التقى ســـفير مملكة البحرين 
اإليطالية،  الجمهوريـــة  لـــدى 
ناصر البلوشـــي، فـــي مكتبه، 
نائب رئيس الغرفة التجارية 
المشتركة،  العربية اإليطالية 
بحضـــور  رامبينـــو،  بيتـــرو 
مديـــر مكتب مجلس التنمية 
االقتصاديـــة البحرينـــي فـــي 

روما دافيدي اليغرا.

وتم خال اللقاء، استعراض 
عاقـــات الصداقـــة والتعاون 
بيـــن  تجمـــع  التـــي  الوثيقـــة 
مملكة البحرين والجمهورية 
اإليطاليـــة الصديقـــة، وأوجه 
بيـــن  الممكنـــة  التعـــاون 
السفارة والغرفة والنشاطات 
المرتقبة للغرفة خال الفترة 

القادمة.

استعراض عالقات الصداقة 
والتعاون مع إيطاليا

تفعيل 17 اتفاقية سياسية واقتصادية ودفاعية وصحية مع اليابان
فرص استثمارية جاذبة أمام الشركات اليابانية في البحرين... “الخارجية”:

ُعقـــدت الجولة السادســـة من المشـــاورات السياســـية بين 
مملكـــة البحرين واليابان برئاســـة وكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبد هللا بن أحمد آل خليفة، 
ومســـاعد وزيـــر الخارجيـــة المدير العام لشـــؤون الشـــرق 
ناجـــاوكا  اليابـــان  خارجيـــة  بـــوزارة  وأفريقيـــا  األوســـط 

كانسوكي، وذلك بمقر الوزارة في طوكيو.
وخـــال االجتماع، أشـــاد وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون 
السياسية بعاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة 
والمتميـــزة بين مملكة البحرين واليابان، وما تشـــهده من 
تقدم ونماء في مختلف المجاالت، تفعيًا لمذكرة التفاهم 
حول المشاورات السياســـية الموقعة على هامش الزيارة 
التاريخية لملك الباد الُمعظم صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة، إلى طوكيو في 11 أبريل 2012.

وأعـــرب الجانبـــان عـــن ارتياحهمـــا للتقـــدم الملمـــوس في 
مســـتوى التعـــاون الثنائـــي بالتزامـــن مع اليوبيـــل الذهبي 
إلقامـــة العاقات الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن الصديقين، 
وحرصهما على تفعيل أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم 
موقعـــة في المجاالت السياســـية واالقتصادية والصحية 
والتعليميـــة والثقافيـــة والدفاعية والتقنيـــة، واهتمامهما 
بتبادل الخبرات في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول 
الرقمـــي وعلـــوم الفضـــاء، إلـــى جانـــب تنســـيق المواقـــف 
الدبلوماســـية فـــي تدعيم جهود األمن والســـام اإلقليمي 

والعالمي.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون االقتصادي وتشجيع 
التجـــارة البينيـــة واالســـتثمارات المشـــتركة، إلـــى جانـــب 
إطـــاع الجانـــب اليابانـــي علـــى إمكانات مملكـــة البحرين 

كوجهـــة اســـتثمارية جاذبة أمـــام الشـــركات اليابانية، في 
ظل تمتعها بموقع اســـتراتيجي مميز، وفرص استثمارية 
متنوعـــة في قطاعات الخدمات اللوجســـتية وتكنولوجيا 
والطاقـــة  الماليـــة،  المعلومـــات واالتصـــاالت والخدمـــات 

المتجددة.
حضر االجتماع، ســـفير مملكة البحرين في طوكيو أحمد 
الخارجيـــة،  فـــي وزارات  المســـؤولين  الدوســـري، وكبـــار 
والتجـــارة،  الصناعـــة  الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ومجلـــس التنميـــة االقتصادية، وشـــركة الخليـــج لصناعة 
البتروكيماويـــات )جيبك(، وشـــركة ألمنيوم البحرين )ألبا(، 
وممثليـــن عـــن الجانـــب الياباني مـــن وزارتـــي الخارجية، 
واالقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية 

اليابانية )جيترو(.

المنامة- وزارة الخارجية

العدد:  5083
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

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

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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

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/2022/5082/finance/775063.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/508314023514.pdf



