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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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تشرف سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ 
باسمه  التنسيقي  المجلس  رئــيــس  الــمــحــرق  محافظة 
وباسم كل أعضاء المجلس بالتعبير عن جزيل االمتنان 
والفخر بجهود القيادة الرشيدة التي شملت دعوة جاللة 
الفاتيكان  بابا  فرنسيس  البابا  لقداسة  المعظم  الملك 
وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر 
الشريف لزيارة مملكة البحرين في شهر نوفمبر القادم، 
لــالطــالع على  التاريخية فرصة  الــزيــارة  هــذه  أن  مــؤكــدا 
النسيج اإلنساني المتميز في المملكة واللحمة الوطنية 
للمقيمين على هذه  والطوائف  األديــان  كل  التي تشمل 

األرض الطيبة. 
وأشـــاد فــي الــوقــت ذاتــه بــالــزيــارات األخــويــة التي قام 
السعودية  العربية  للمملكة  المعظم  الملك  جاللة  بها 
من  عنها  تأتى  ومــا  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  ولــدولــة 
األخوية  العالقات  وتنمية  تعزيز  في  تسهم  نتائج طيبة 
أهمية  عــن  معبرا  المشترك،  التعاون  مــســارات  وتطوير 
قرارات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
تضمنت  التي  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
رســوم  تحصيل  ووقــف  المرنة  بالفيزا  العمل  وقــف  قــرار 
في  يساعد  مــا  العقارية  المشاريع  مــن  التحتية  البنية 
من  التعافي  في  ويسهم  التحديات  من  العديد  مواجهة 
ظاهرة  مــن  والــحــد  العمل  ســوق  وتنظيم  الجائحة  آثــار 

التسول. 
وزير  بإعالن  واعتزازه  المحافظ عن فخره  كما عبر 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
خــالل   %30 بنسبة  للجريمة  الــعــام  الــمــعــدل  انــخــفــاض 
في  المجالس  وممثلي  أصحاب  مع  المجتمعي  اللقاء 
وزارة  بذلتها  الــتــي  الكبيرة  بالجهود  مشيدا  البحرين، 

الداخلية. 
الــذي عقدته  التنسيقي  المجلس  ذلــك خــالل  جــاء 
خليفة  بــن  عــبــداهلل  العميد  بحضور  المحرق  محافظة 
الــجــيــران نــائــب الــمــحــافــظ وأعـــضـــاء الــمــجــلــس ممثلي 
الوزارات والهيئات الرسمية واألهالي، الذي أكد فيه نائب 

المحافظ أن المحافظة تتطلع قريبا إلى إعالن نتيجة 
المعايير  لتطبيق  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  مــنــظــمــة  تــقــيــيــم 
واالشتراطات على منطقتي البسيتين والساية ووسمها 
إلى  والتقدير  الشكر  جزيل  مقدما  الصحية،  بالمدينة 
جميع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع 
المدني لمساهمتهم بتحقيق الوصول إلى هذه النتيجة 

المشرفة. 
أســامــة المحري  العقيد  قــدم  الــجــانــب األمــنــي  وفــي 
رئيس مركز شرطة سماهيج إيجازا أمنيا شمل الحديث 
االخــتــنــاقــات  مــن  للتخفيف  الــمــتــخــذة  اإلجــــــراءات  عــن 
ــة، داعـــيـــا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أهــمــيــة اتــبــاع  ــروريــ ــمــ الــ
الــتــعــلــيــمــات الـــمـــروريـــة لــلــحــد مـــن هــــذه الــمــشــكــلــة. كما 
للمرور  الــعــامــة  بــــاإلدارة  متمثلة  الــداخــلــيــة  وزارة  قــامــت 
إلى  بالنسبة  أمــا  المرورية.  والثقافة  للتوعية  بحمالت 
المكثفة  الحمالت  بــأن  العقيد  فطمأن  التسول  ظاهرة 
مستمرة.  والمتسولين  النظامية  غير  العمالة  لضبط 
المواطنين  تعاون  أهمية  إلــى  العقيد  دعــا  الختام  وفــي 

والمقيمين بالتبليغ الفوري للجهات المعنية.
من جهته، أوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة 
للثقافة  الــبــحــريــن  بهيئة  الــوطــنــي  الـــتـــراث  إدارة  مــديــر 
واآلثار أن العمل على ترميم وصيانة نادي البحرين جاٍر 
شــؤون  وزارة  مــع  بالتنسيق  الموضوعة  الخطة  بحسب 
الشباب والرياضة، على أن يتم االنتهاء من تطويره قبل 
نهاية العام الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته وجود تخطيط 
مشترك مع وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ 

عدد من المشاريع التنموية في محافظة المحرق. 
المهندس  استعرض  األشــغــال  وزارة  مشاريع  وحــول 
الطرق  وصــيــانــة  المشاريع  إدارة  مــديــر  عــلــوي  سيد  بــدر 
المحرق شملت  بمحافظة  القائمة  المشاريع  من  عــددا 
قــرب االنــتــهــاء مــن فتح طــرق جــديــدة فــي الــحــد مجمع 
االنتهاء  ليتم  ريــا  شــارع  لتطوير  العمل  واستئناف   111
إلى  باإلضافة  القادم،  ديسمبر  في  األولــى  المرحلة  من 
إلى  وأشــار  الكبرى،  المحرق  لحديقة  منفذ جديد  فتح 
أنه يتم التحضير حاليا لطرح المناقصة للجسر الرابع 
من  بالتخفيف  سيسهم  والــذي  والمنامة  المحرق  بين 

االختناقات المرورية بشكل كبير فور إنجازه. 
وضمن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلنــشــاء مــالعــب الــفــرجــان أكـــد الــمــهــنــدس صــالــح ناجي 
الشباب  شــؤون  وزارة  فــي  المنشآت  إدارة  مدير  العثمان 
وتم  المبادرة،  لتطبيق هذه  العمل مستمر  أن  والرياضة 
حتى اآلن االنتهاء من إنشاء أربعة مالعب في عدة مواقع 
والبسيتين  المحرق  ديــار  شملت  المحرق  محافظة  في 

وسماهيج. 
ــاد الـــدكـــتـــور حــســن كــمــال  ــ ــي خـــتـــام الــمــجــلــس أشـ وفــ
والدكتور إبراهيم مطر ممثلي األهالي بالمجلس بجهود 
مــديــريــة شــرطــة مــحــافــظــة الــمــحــرق فــي الــحــفــاظ على 
استتباب األمن واألمان في كل أرجاء المحافظة، ولهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار على جهودهم الكبيرة في حفظ 

وحماية كل ما يعبر عن التاريخ العريق للمحرق.

} جانب من اللقاء.

تن�سيقي المحرق ي�سيد بجهود القيادة وقراراتها ال�سديدة في خدمة المواطنين
ط����رح م��ن��اق�����س��ة ال��ج�����س��ر ال���راب���ع ب��ي��ن ال��م��ح��رق وال��م��ن��ام��ة ق��ري��ب��ا

} محافظ المحرق.

ــــل وزيــــــــــــر شـــــــؤون  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
المهندس  والــزراعــة  البلديات 
ــارك فـــــي مــكــتــبــه  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وائــــــــل الـ
بـــــشـــــؤون الــــبــــلــــديــــات، رئـــيـــســـة 
الــبــرنــامــج الــقــطــري لــبــرنــامــج 
للمستوطنات  المتحدة  األمــم 
البحرين  مملكة  فــي  البشرية 
)الــمــوئــل( فــرنــانــدا لــونــاردونــي، 
ومــــســــؤول الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة 
ــم الــمــتــحــدة  ــ فـــي بــرنــامــج األمـ
اإلنــــــمــــــائــــــي الـــــســـــيـــــدة جـــهـــان 
الـــــمـــــربـــــاطـــــي وذلـــــــــــك لـــبـــحـــث 
ــادرات الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــبـــــلـــــديـــــات  شـــــــــــــؤون  وزارة 
ــج األمـــــم  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ والــــــــزراعــــــــة وبـ
اإلنمائي  والبرنامج  المتحدة 

للمستوطنات البشرية.
أشـــــــــــــــاد الـــــــــــوزيـــــــــــر خــــــالل 
ــاون الــمــســتــمــر  ــعـ ــتـ ــالـ ــاء بـ ــقـ ــلـ الـ
والــــمــــبــــادرات الــمــشــتــركــة بــيــن 
والزراعة  البلديات  شؤون  وزارة 
ــج األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
حيث  البشرية،  للمستوطنات 
النتائج  الــكــثــيــر مــن  عــنــه  نــتــج 

الــمــهــمــة عــلــى صــعــيــد تــطــويــر 
ــام بــالــمــواقــع  ــمـ ــتـ ــمـــدن واالهـ الـ
مشددا  والحضرية  العمرانية 
تولي  البحرين  أن مملكة  على 
التنمية  بمبدأ  اهتمامًا خاصًا 
أهم  إحــدى  كونها  المستدامة 

ركائز التنمية الشاملة.
وأكد الوزير على أن حكومة 
ــريــــن بـــرئـــاســـة  ــبــــحــ ــلـــكـــة الــ مـــمـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
وضعت برامجها التنموية وفق 
رؤيــــة مــتــكــامــلــة لــجــعــل الــمــدن 
والـــمـــســـتـــوطـــنـــات الــبــحــريــنــيــة 
وقـــادرة  وآمــنــة  للجميع  شاملة 

على الصمود واإلستدامة.
وأضاف »يؤثر تغير المناخ 
ــــي جــمــيــع  ــل الـــــــــدول فـ ــ عـــلـــى كـ
القارات األمر الذي يؤثر سلبا  

عــلــى االقـــتـــصـــاديـــات الــوطــنــيــة 
ويؤثر على الحياة، وعليه فقد 
البحرين  مملكة  الـــتـــزام  ــاء  جـ
بأهداف اتفاقية األمم االطارية 
 )COP26( المناخ  تغير  بشأن 
من خالل قرار مجلس الوزراء 
الســتــراتــيــجــيــة مــضــاعــفــة عــدد 
البحرين  مملكة  فــي  األشــجــار 
بحلول العام 2035، وتوجيهات 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 

خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ولــــــي الـــعـــهـــد األمـــــيـــــن رئـــيـــس 
التوسع  بشأن  ــوزراء  الـ مجلس 
ــاريــــع الـــتـــشـــجـــيـــر فــي  ــي مــــشــ ــ فـ
والتقاطعات  الشوارع  مختلف 
والــمــشــاريــع الــبــلــديــة »مــشــددا 
البلديات  شــؤون  وزارة  أن  على 
والــــزراعــــة ، وضـــعـــت بــرامــجــهــا 
)الخاص،  القطاعين  لتحفيز 
عبر  عمليا  للتفاعل  واألهلي( 
عـــدد مــن الــبــرامــج والــحــمــالت 
المنشودة  األهــــداف  لتحقيق 
من خالل هذه اإلستراتيجية«.

مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أشــــــــــادت 
ــي بــــعــــمــــل مــمــلــكــة  ــ ــ ــاردونـ ــ ــ ــونـ ــ ــ لـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــن بـ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
في  حققتها  الــتــي  وبــالــنــتــائــج 
البشرية  المستوطنات  مجال 
والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة، مــؤكــدًة 
البرنامج على مواصلة  حرص 
الــتــعــاون مــع الـــــوزارة فــي شتى 
البرامج والمجاالت بما يحقق 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 

والرفاهية للبشرية.

وزير البلديات ي�سيد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للم�ستوطنات الب�سرية

} وزير البلديات يستقبل رئيسة البرنامج القطري لبرنامج األمم المتحدة.

ــتـــور حــســن بن  بـــرعـــايـــة الـــدكـ
عــــبــــداهلل فــــخــــرو رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة الجمعية البحرينية لتنمية 
أعـــمـــال مؤتمر  تــفــتــتــح  الــطــفــولــة 
»الطفولة والتكنولوجيا.. الفرص 
والتحديات« غدا االثنين الموافق 
17 أكتوبر 2022م في قاعة الرفاع 
بفندق الريجنسي، بحضور نخبة 
الذين  والمشاركين  األساتذة  من 
يمثلون الوزارات المعنية والمراكز 

المختصة وذوي االهتمام. 
المؤتمر  هـــذا  انــعــقــاد  ويــأتــي 
تحقيقا لمجموعة من األهداف؛ 

منها: 
الــــــــفــــــــرص  تــــــــحــــــــديــــــــد   -1
الطفولة  التي تواجه  والتحديات 

في العصر الرقمي.
العالجية  الخطط  وضــع   -2
ــبـــة  ــاسـ ــنـ ــمـ ــول الـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ وإيـــــــجـــــــاد الـ
ــة  ــيـ ــفـــسـ ــنـ ــة اآلثـــــــــــــار الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــمـ ــ لـ
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
نتيجة  والــتــعــلــيــمــيــة  والــصــحــيــة 

اإلفراط في استخدام الحاسوب.
المسؤولية  على  التركيز   -3
لحماية  والــمــجــتــمــعــيــة  األســـريـــة 
األطـــفـــال مــن مــخــاطــر اإلنــتــرنــت 
واإلفراط في استخدام الحاسوب.

وســيــشــهــد الــمــؤتــمــر طـــرح ما 
بحثية  عمل  أوراق   10 على  يزيد 
تــتــنــاول عـــدة عــنــاويــن وتـــركـــز في 
مــجــمــلــهــا عــلــى عـــنـــوان الــمــؤتــمــر، 

ورغــــــــبــــــــة مــــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة 
رأي  ــى  ــ ــلــ ــ عــ ــول  ــ ــصــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ بــ
الــمــوضــوع  حـــول  المعنيين 
ــا الـــطـــلـــبـــة  ــ ــ ــاؤنـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهــــــــــم أبـ
ــم الــــخــــبــــرات  ــهــ ــتــ ــاركــ ــمــــشــ لــ
ــن واقــــــــع تـــجـــربـــتـــهـــم مــع  ــ مـ
الــتــكــنــولــوجــيــا ســيــتــضــمــن 
المؤتمر ورشة عمل بعنوان 
»كيف أخضع هؤالء الطلبة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــلـــتـــفـــوق«، 
ــا مــجــمــوعــة  ــهـ ــيـ يـــــشـــــارك فـ
ــات  ــبـ ــالـ ــطـ مــــن الـــطـــلـــبـــة والـ
ــمــــدارس،  ــالــ الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن بــ
ــيـــف الـــمـــؤتـــمـــر  ــتـــضـ ــيـــسـ وسـ
االختصاصيين  مــن  نخبة 
العلمية  الخبرات  أصحاب 
والــعــمــلــيــة الـــذيـــن ســيــثــرون 
أوراق  مـــن خـــالل  الــمــؤتــمــر 
ــرح  ــل الـــمـــقـــدمـــة. صـ ــمـ ــعـ الـ
شهاب  فــؤاد  الدكتور  بذلك 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 

للمؤتمر.

ح�������س���ن ف�����خ�����رو ي�����رع�����ى م���وؤت���م���ر 
ال���ط���ف���ول���ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا غ���دا

} د. حسن بن عبداهلل فخرو.

أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين الهجوم 
اإلرهابي الذي استهدف حافلة ركاب بمنطقة لفولي 
الــصــومــال  بجمهورية  مقديشو  مــديــنــة  ضــاحــيــة  فــي 
عدد  وإصــابــة  مقتل  إلــى  وأدى  الشقيقة،  الفيدرالية 
بالغ  عــن  معربة  أطــفــال،  بينهم  مــن  المدنيين،  مــن 
الضحايا  وذوي  الــمــواســاة ألهــالــي  وصـــادق  الــتــعــازي 
وتمنياتها  الفيدرالية،  الصومال  جمهورية  وحكومة 
العمل  المصابين جراء هذا  العاجل لجميع  الشفاء 

اإلرهابي اآلثم.
البحرين  مملكة  وقـــوف  الخارجية  وزارة  وتــؤكــد 
مكافحتها  فــي  الــفــيــدرالــيــة  الــصــومــال  جمهورية  مــع 
تتخذها  الــتــي  اإلجــــراءات  لكافة  وتأييدها  لــإرهــاب 
في سبيل استتباب أمنها واستقرارها، مجددة موقف 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــرافـــض لـــإرهـــاب بــكــافــة صـــوره 

وأشكاله.
كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة 
الذي  اآلثم  اإلرهابي  للتفجير  بشدة  البحرين 
استهدف حافلة ركاب مدنية في منطقة موبتي 
وسط جمهورية مالي، وتسبب في وفاة وإصابة 
ومواساتها  تعازيها  بالغ  عـن  معبرة  العشرات، 
لــلــحــكــومــة والــشــعــب الــمــالــي الــصــديــق، وألســر 
الشفاء  وتمنياتها  ــاء،  ــريـ األبـ الــضــحــايــا  وذوي 

العاجل لجميع المصابين.
المجتمع  دعوتها  الخارجية  وزارة  وجددت 
الدولي إلى مساعدة جمهورية مالي الصديقة 
ــاب، ودعــــم جــهــودهــا في  ــ فــي حــربــهــا ضــد اإلرهــ
واالستقرار  األمن  واستتباب  المدنيين  حماية 

والسلم في البالد.

ال�����ب�����ح�����ري�����ن ت������دي������ن ال���ه���ج���وم���ي���ن 
الإره����اب����ي����ي����ن ف����ي ال�������س���وم���ال وم���ال���ي

الملك وولي العهد رئي�ص الوزراء  يهنئان الرئي�ص العراقي..  ويوؤكدان حر�ص المملكة على تطوير العالقات الثنائية
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بعث 
الــبــالد  مــلــك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الرئيس  إلى فخامة  المعظم برقية تهنئة 
رئيس  رشيد  جمال  عبداللطيف  الدكتور 
رئيسا  انتخابه  بمناسبة  العراق  جمهورية 

جديدا لجمهورية العراق.
وأعرب جاللته في البرقية عن خالص 
لفخامته  متمنيا  المناسبة،  بهذه  تهانيه 
ــام عــمــلــه  ــهـ ــداد فــــي مـ ــ ــسـ ــ كــــل الـــتـــوفـــيـــق والـ
الـــرئـــاســـي لــتــحــقــيــق طــمــوحــات وتــطــلــعــات 
شعب جمهورية العراق الشقيق في تحقيق 

مزيد من التقدم والتطور واالزدهار.
وأشاد جاللته بمستوى عمق العالقات 
التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين 
حرص  مؤكدًا  الشقيق،  العراق  وجمهورية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى تــنــمــيــة وتــطــويــر 
ــذه الـــعـــالقـــات األخـــويـــة الــمــتــمــيــزة بين  هــ
البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق 
مــصــالــحــهــمــا الــمــشــتــركــة ويـــعـــود بــالــنــفــع 
لفخامته  شعبيهما، راجيا  عــلــى  والــخــيــر 
موفور الصحة والسعادة ولجمهورية العراق 

وشعبه الشقيق دوام األمن واالستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
فخامة  إلــى  تهنئة  برقية  الــــوزراء  مجلس 
الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد 
انتخابه  بمناسبة  العراق  جمهورية  رئيس 

رئيسًا جديدًا لجمهورية العراق.
عــن أطيب  البرقية  فــي  وأعـــرب ســمــوه 
لفخامته  متمنيًا  المناسبة،  بهذه  تهانيه 
الرئاسي  والسداد في مهام عمله  التوفيق 
بـــمـــا يــحــقــق طـــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات شــعــب 
من  مزيٍد  نحو  الشقيق  العراق  جمهورية 

النماء والتطور. 
ونّوه سموه بما يربط مملكة البحرين 
وجــمــهــوريــة الـــعـــراق الــشــقــيــق مــن عــالقــات 
أخــويــة تــاريــخــيــة مــتــمــيــزة، مـــؤكـــدًا حــرص 
مملكة البحرين على مواصلة تطوير هذه 
العالقات بما يحقق مصالحهما المشتركة 
شعبيهما  عــلــى  والـــخـــيـــر  بــالــنــفــع  ويـــعـــود 
الشقيقين، راجًيا لفخامته موفور الصحة 
والـــســـعـــادة، ولــجــمــهــوريــة الــــعــــراق وشــعــبــه 

} رئيس جمهورية العراق.} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.} جاللة الملك المعظم.الشقيق دوام األمن واالستقرار.

مملكة  تــعــاطــف  عــن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
جراء  التركية  الجمهورية  مع  وتضامنها  البحرين 
بارطن  بــواليــة  للتعدين  منجم  فــي  انفجار  حــادث 
ــة الــعــديــد  ــابـ ــبـــالد، أســفــر عـــن وفــــاة وإصـ شــمــالــي الـ

تعازيها  عــن خــالــص  األشــخــاص، معبرة  مــن 
وللحكومة  الضحايا  وذوي  ألســر  ومواساتها 
المصاب  هــذا  فــي  الصديق  التركي  والشعب 
األليم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

البحري�ن تع�زي تركي�ا ف�ي �سحاي�ا منج�م التعدين

اجتمع الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 
الدكتور رضا حجازي وزير  التربية والتعليم، مع 
الــفــنــي بجمهورية  والــتــعــلــيــم  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، وذلـــــك عــلــى هــامــش 
مشاركتهما في مؤتمر ركائز الثالث المقام تحت 
رعــايــة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ الــدكــتــور سلطان 
بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى 

لالتحاد حاكم إمارة الشارقة بدولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الـــشـــقـــيـــقـــة، حـــيـــث تــم 
وتطوير  تعزيز  سبل  بحث  االجتماع  خــالل 
التعاون في المجاالت التعليمية والتربوية 
المشاريع  وأهـــم  الشقيقين،  البلدين  بين 
والبرامج والخطط التربوية التي تنفذ في 

كال البلدين.

وزي�����را ال��ت��رب��ي��ة ف���ي ال��ب��ح��ري��ن وم�����س��ر 
ي��ب��ح��ث��ان ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي

اأمين عام حكماء الم�سلمين:

ملتقى البحرين للحوار ر�سالة �سالم ومحطة جديدة في م�سيرة الأخوة الإن�سانية
أكـــــــد األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــمـــجـــلـــس حـــكـــمـــاء 
أن  عبدالسالم،  محمد  المستشار  المسلمين، 
تحت  يعقد  الـــذي  لــلــحــوار،  الــبــحــريــن  ملتقى 
رعــايــة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
المعظم  الـــبـــالد  مــلــك  آل خــلــيــفــة  عــيــســى  بـــن 
خــــالل الــفــتــرة مـــن الــثــالــث حــتــى الـــرابـــع من 
مجلس  بين  بالتعاون  المقبل،  نوفمبر  شهر 
للشؤون  األعلى  والمجلس  المسلمين  حكماء 
ــز الـــمـــلـــك حـــمـــد الــعــالــمــي  ــركــ اإلســــالمــــيــــة ومــ
للعالم  ســالم  رســالــة  يمثل  السلمي  للتعايش 
في ظل ما تعانيه البشرية من تحديات تتطلب 

توحيد الجهود الصادقة لمواجهتها.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مملكة 
الــبــحــريــن بــقــيــادة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، في 
تعزيز قيم الحوار والوحدة الوطنية والتعايش 

البحرين  مملكة  أرض  تشهده  ومــا  المشترك، 
من تنوع ديني وثقافي جعلها نموذجا حضاريًا 
رائدا في التعايش السلمي ودعم قيم التعارف 
وقــبــول اآلخـــر. وقـــال إن أنــظــار الــعــالــم تتوجه 
ــادم نـــحـــو مــمــلــكــة  ــ ــقـ ــ مــطــلــع شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر الـ
البحرين حيث لقاء أبرز رمزين دينيين فضيلة 
اإلمـــام األكــبــر د. أحــمــد الــطــيــب، شيخ األزهــر 
المسلمين،  حــكــمــاء  مجلس  رئــيــس  الــشــريــف 
ورأس  الفاتيكان  بابا  فرنسيس،  البابا  وقداسة 
عدد  ومشاركة  بحضور  الكاثوليكية،  الكنيسة 
ــوز وزعـــمـــاء األديــــــان فـــي الــعــالــم  ــ كــبــيــر مـــن رمـ
عدد  لمناقشة  وذلك  واإلعالميين  والمفكرين 
من محاور تعزيز التعايش واألخوة اإلنسانية. 
وأوضح المستشار عبدالسالم أن هذا الملتقى 
األخــوة  رحلة  فــي  ومهمة  جــديــدة  يعد محطة 

اإلنسانية التي انطلقت من أبوظبي في الرابع 
من فبراير 2019 بتوقيع وإعالن اإلمام الطيب 
والــبــابــا فــرنــســيــس وثــيــقــة األخــــوة اإلنــســانــيــة، 

الوثيقة األهم في التاريخ اإلنساني الحديث.
أن تنظيم هــذا  إلـــى  الــعــام  ولــفــت األمــيــن 
الملتقى يأتي في إطار حرِص مملكة البحرين 
الــحـــــوار  لــمــد جـسـور  وتــوجــهــهــا االســتــراتــيــجــي 
ــوز الفكر  ــ بـــــيـــــن قـــــــادة األديـــــان والـــمـــذاهـــب ورمـ
ـــــالم، مــبــيــنــا أن الــتــعــايــش في  والــثــقــافــة واإلعــ
ــراث قــديــم مــتــجــدد فــي سلوك  الــبــحــريــن هــو تـ
التي  بالجهود  قيادتها، مشيدا  وحكمة  شعبها 
االسالمية  للشؤون  األعــلــى  المجلس  يبذلها 
مجلس  مع  الدائم  وتعاونه  البحرين  بمملكة 
حكماء المسلمين في تعزيز السلم والتعايش 

} محمد عبدالسالم.اإلنساني.
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019
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 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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تس��تضيف الجامع��ة الخليجية اليوم، 
المصم��م العالمي البروفيس��ور ريان 
الموصل��ي، ليق��دم جلس��ة ونق��اش 
مفتوح مع الجمهور بعنوان االتجاهات 
تصمي��م  ف��ي  المبتك��رة  العالمي��ة 
التجارية.  والعالم��ة  البصرية  الهوية 
وستكون هذه الجلسة مفتوحة لجميع 
المهتمين م��ن المؤسس��ات العامة 

والخاصة. 
ويعد الموصلي من أشهر المصممين 
في العال��م، حيث قام بتطوير ش��عار 
ألماني��ا الموح��د »النس��ر للحكوم��ة 
ش��عارات  صم��م  كم��ا  األلماني��ة«، 
والفتات لشركة فولكس فاغن و عّدل 
ش��عار »أودي«، وصمم ش��عار سيارة 
بوغاتي التي تعد من أغلى الس��يارات 

الموجودة في العالم.
كم��ا أش��رف عل��ى جمي��ع تصميمات 
شركة خطوط النقل العام والقطارات 
مش��اهدتها  يمك��ن  والت��ي   )BVG(

ف��ي محطات المترو ف��ي ألمانيا. كما 
صمم ش��عار خطوط مترو أنفاق دبي 
باإلم��ارات العربية المتح��دة وكذلك 
شغل البروفيسور ريان عبداهلل منصب 
عميد كلية الفنون الجميلة في اليبزك 
األلماني��ة وعمي��د ومؤس��س كلي��ة 
الفنون الجميلة في الجامعة األلمانية 

في القاهرة. وأش��ار رئي��س الجامعة 
البروفيسور مهند المشهداني، إلى أن 
هذه الفعالية تأتي ضمن اس��تضافة 
تدريبي��ة  دورة  لتقدي��م  الموصل��ي 
لمنتس��بي الجامعة والتي ستس��تمر 
يوم��ي اإلثني��ن والثالث��اء وس��يرافق 
الدورة مس��ابقة ليت��م بعدها تكريم 

أفضل 3 تصامي��م مميزة تم إنتاجها 
خالل هذه الفترة.

»طموحن��ا  أن  المش��هداني  وأض��اف 
األس��اتذة  م��ن  منتس��بينا  بتطوي��ر 
والطلب��ة والخريجين يكبر باس��تمرار، 
ودائمًا ما نربط هذا الطموح بسعينا 
المس��تمر لتقدي��م أنش��طة ودورات 
وبرامج فريدة بالتعاون مع مؤسسات 

عالمية وشخصيات مميزة«.
وبين أن الورش��ة ته��دف إلى ضمان 
استمرار نقل التجارب العالمية لطلبة 
الجامع��ة وخريجيها مما يس��اهم في 
تش��جيعهم عل��ى االطالع المس��تمر 
وتعزي��ز مهاراته��م ومواهبه��م، بما 
يتماش��ى مع التط��ورات التكنولوجية 
المتس��ارعة واحتياجات س��وق العمل 
االس��تراتيجية  الخط��ة  ومتطلب��ات 
للجامعة الخليجي��ة وكذلك متطلبات 
مجلس التعلي��م العالي وهيئة جودة 

التعليم والتدريب.
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 النعيمي يبحث تطوير 
التعاون التعليمي مع مصر

اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مع وزير التربية 
والتعليم والتعليم الفني المص��ري رضا حجازي، على هامش 
مش��اركتهما ف��ي مؤتمر ركائ��ز الثالث المق��ام تحت رعاية 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس 

األعلى لالتحاد حاكم إمارة الشارقة بدولة اإلمارات.
وت��م خالل االجتماع بحث س��بل تعزيز وتطوي��ر التعاون في 
المجاالت التعليمية والتربوية بين البلدين، وأهم المش��اريع 

والبرامج والخطط التربوية التي تنفذ في كال البلدين.

البروفيسور ريان الموصليالبروفيسور مهند المشهداني

 الجامعة الخليجية تستضيف 
المصمم العالمي ريان الموصلي اليوم

وفد من شرطة الموانئ البحرية 
يطلع على تقنيات »أسري« و»فوالذ«

انطالق��ًا من اس��تراتيجية الش��راكة المجتمعية، ق��ام وفد من 
 مديرية ش��رطة الموانئ البحرية ب��اإلدارة العامة ألمن المنافذ، 
بزيارتي��ن إلى الش��ركة العربية لبناء وإصالح الس��فن »أس��ري« 
وش��ركة فوالذ القابضة، التقى خاللهما بمس��ؤولي الش��ركتين 
وتفق��د عددا من المراف��ق. وتم زيارة غرف��ة العمليات الجديدة 
بشركة »أسري« واالطالع على أحدث التقنيات المستخدمة، كما 
جرى بحث آليات التعاون المش��ترك في إط��ار العمل على تعزيز 
الس��المة العامة. وأعربت مديرية ش��رطة المواني البحرية عن 
ش��كرها للمسؤولين بالش��ركتين على تعاونهم، األمر الذي من 

شأنه أن يسهم في تحقيق األهداف المشتركة.

 »الجمارك« توقع اتفاقية مستوى 
الخدمة مع »إي بي إم تيرمينالز البحرين«

أبرمت ش��ؤون الجمارك وشركة إي 
ب��ي إم تيرمينالز البحرين الش��ركة 
المش��غلة لميناء خليفة بن سلمان 
اتفاقي��ة مس��توى الخدم��ة، والتي 
تضم��ن مس��تويات متقدم��ة من 
لمختل��ف  الجمركي��ة  الخدم��ات 
العم��الء، بحض��ور رئي��س الجمارك  
الش��يخ أحمد ب��ن حم��د آل خليفة، 
ووكي��ل ال��وزارة لش��ؤون الموان��ئ 
والمالحة البحرية بوزارة المواصالت 
واالتصاالت الش��يخ أحمد بن عيسى 
آل خليفة، والمدير التنفيذي لشركة 
إي ب��ي إم تيرمينالز البحرين مورين 

بانرمان.
وأك��د رئي��س الجمارك، أن ش��ؤون 
الجم��ارك مس��تمرة بتقديم أفضل 
الحل��ول وتحقيق أنجع الممارس��ات، 

بتعزي��ز الش��راكة مع كاف��ة أطراف 
العملي��ة الجمركية، منّوه��ًا إلى أن 
توقيع االتفاقية يهدف إلى تبسيط 

اإلج��راءات الجمركي��ة وتوفير أحدث 
الخدمات وتنظيم وس��ائل االتصال 
وتعزيز العالقات مع كافة الشركاء.

وتأت��ي هذه االتفاقي��ة من منطلق 
االرتق��اء  ف��ي  الطرفي��ن  ورغب��ة 
بمستوى األداء المقدم للعمالء عن 

طريق تسهيل اإلجراءات للعمالء.
وته��دف االتفاقي��ة إل��ى الحص��ول 
على اتفاقية تب��ادل لتوفير خدمات 
متمي��زة للعم��الء، وتقديم رس��الة 
واضحة للعمالء وتحديد المسئولية 
للطرفي��ن، ووصف واض��ح ومختصر 
وقاب��ل للقي��اس لخدم��ة العمي��ل، 
باإلضافة إلى تصور مستوى الخدمة 

المقدمة بشكل واضح للعميل.
وحض��ر توقي��ع االتفاقي��ة، الوكيل 
المس��اعد لش��ؤون الموان��ئ، ب��در 
التنفي��ذي  والرئي��س  المحم��ود، 
للش��ؤون الحكومية واألمنية عيسى 

القطامي.

ضبط عمالة مخالفة في الجنوبية
ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل، عددًا من العمالة المخالفة 
بالمحافظة الجنوبية وذلك في حملة تفتيش��ية مشتركة على 
مواقع تجمع العمالة بالتعاون مع ش��ؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة ب��وزارة الداخلية، ومديرية ش��رطة محافظة الجنوبية 
وذل��ك لمخالفته��م أحكام قان��ون هيئة تنظيم س��وق العمل 

وقانون اإلقامة بمملكة البحرين. 
وتس��تمر الهيئ��ة ف��ي تنفي��ذ خطته��ا م��ع مختلف الش��ركاء 
الحكوميين، بتشديد الرقابة على المخالفين وتكثيف الحمالت 
التفتيشية بما يحقق االستقرار والعدالة والمرونة والتنافسية 
في س��وق العمل ويس��هم في القضاء على ظاهرة العمالة غير 
النظامية عبر تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل 
والعمالة الوافدة. وجددت الهيئة دعوتها جميع أفراد المجتمع 
إل��ى دعم جهود الجه��ات الحكومية للتصدي للممارس��ات غير 

القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية.

 وقفة في يوم 
المهندس البحريني 2022

في الخامس عش��ر من أكتوبر من 
المهندس��ون  يحتف��ل  ع��ام،  كل 
بيومهم والذي كانت بداية اإلعالن 
عنه ف��ي العام 2014 خالل اجتماع 
الخاص��ة  العمومي��ة  الجمعي��ة 
بجمعي��ة المهندس��ين البحرينية، 
ويأت��ي ي��وم المهن��دس البحريني 
والخب��رات  بالكف��اءات  ليفتخ��ر 
الهندس��ية الت��ي كان والزال له��ا 
الدور البارز في مختلف اإلس��هامات 
وخصوص��ًا في التخطي��ط واإلنجاز 

للعديد من المش��اريع واإلنشاءات الهندس��ية والصناعية لكبرى 
الشركات داخل وخارج المملكة.

وكما يفخر المهندسون بوجود اإلشادة والمتابعة الواضحة من 
ِقب��ل القي��ادة الحكيمة في مملكتنا فهو ما يع��زز من دفع عجلة 
التق��دم وخلق بيئة هندس��ية تس��عى دائمًا للتطوي��ر وإضافة 
لمس��ات المهندس البحرين��ي بمختلف تخصصات��ه حتى تكون 
انطالقت��ه واضحة ف��ي النهض��ة التنموي��ة والعمراني��ة داخل 
وخ��ارج مملكة البحرين. كما ال يفوتني اإلش��ارة إل��ى الدور البارز 
الذي تلعبه جمعية المهندس��ين البحرينية ف��ي االحتفاء بكافة 
المهندسين من خالل عقد مختلف الورش والمؤتمرات الهندسية 
مم��ا يؤهل المهندس وجعله الرقم األول في ميادين العمل في 
المملكة وكذلك  فرصة مش��اركة المهندسين والمهندسات في 

اللقاءات الهندسية سواء داخليًا أو على المستوى العالمي. 
وإن ما نشهده اليوم من نهضة في البنية التحتية لبلدنا الغالي 
ما هي إال شاهد على كفاءات وطنية ال مثيل لها، تستحق أن ُتمنح 
الدعم والتس��هيالت من حكومتنا الرشيدة لمواصلة هذا العطاء 
واإلبداع. فمن المؤسف ما نشهده اليوم من قبل مجلس تنظيم 
مزاولة المهن الهندسية المختص بترخيص المكاتب الهندسية 
ومنح إجازات العمل للمهندس��ين ف��ي المملكة بتمييز المواطن 
غير البحريني على الكفاءات البحرينية الحقة، حيث تبقى تراخيص 
البحرينيين في األمرين عالقة. بالطبع ال يمكن نكران أهمية دور 
المجلس في مواكب��ة التطورات في المجال الهندس��ي ومواكبة 
التحديات الهندس��ية ولك��ن يبقى ضم الكف��اءات لالنخراط في 
تس��يير العمل وعدم تحديث القوانين يشكل العائق األكبر لهم 
وبالتالي حرمانهم من المشاركة في تعمير هذا الصرح الغالي.

المهندسة سمانه حيدري

سمانه حيدري

يمثل محطة جديدة في مسيرة األخوة اإلنسانية

 أمين حكماء المسلمين: 
ملتقى البحرين للحوار رسالة سالم للعالم

أك��د األمين الع��ام لمجلس حكماء 
المس��لمين، محمد عبد السالم، أن 
ملتقى البحري��ن للحوار، الذي يعقد 
تحت رعاية حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المعظم خ��الل الفترة 
م��ن الثالث حت��ى الرابع من ش��هر 
نوفمب��ر المقب��ل، بالتع��اون بي��ن 
مجلس حكماء المسلمين والمجلس 
األعلى للش��ؤون اإلس��المية ومركز 
المل��ك حم��د العالم��ي للتعاي��ش 
السلمي يمثل رس��الة سالم للعالم 
في ظ��ل م��ا تعانيه البش��رية من 
تحدي��ات تتطل��ب توحي��د الجهود 

الصادقة لمواجهتها.
وأش��اد بال��دور الكبير ال��ذي تقوم 
ب��ه مملك��ة البحرين بقي��ادة ملك 
الب��الد المعظ��م، ف��ي تعزي��ز قيم 

والتعايش  الوطنية  والوحدة  الحوار 
المشترك، وما تشهده أرض مملكة 
البحري��ن م��ن تنوع دين��ي وثقافي 
جعله��ا نموذجا حضاري��ًا رائدا في 

قي��م  ودع��م  الس��لمي  التعاي��ش 
التعارف وقب��ول اآلخر. وذكر األمين 
العام، أن أنظار العالم تتوجه مطلع 
ش��هر نوفمبر الق��ادم نحو البحرين 
حيث لقاء أبرز رمزين دينيين فضيلة 
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ األزهر الش��ريف رئيس مجلس 
حكماء المس��لمين، وقداس��ة البابا 
فرنس��يس، باب��ا الفاتي��كان ورأس 
بحض��ور  الكاثوليكي��ة،  الكنيس��ة 
ومشاركة عدد كبير من رموز وزعماء 
األدي��ان ف��ي العال��م والمفكري��ن 
عددا  لمناقش��ة  وذلك  واإلعالميين 
من محاور تعزيز التعايش واألخوة 

اإلنسانية.
وأوضح عبد السالم أن الملتقى يعد 
محط��ة جدي��دة ومهمة ف��ي رحلة 
األخوة اإلنس��انية التي انطلقت من 

أبوظبي في الرابع من فبراير 2019 
بتوقيع وإعالن اإلمام الطيب و البابا 
فرنس��يس وثيقة األخوة اإلنسانية، 
الوثيقة األهم في التاريخ اإلنساني 
الحدي��ث. ولفت األمي��ن العام إلى 
أن تنظي��م هذا الملتق��ى، يأتي في 
إط��ار ح��رِص البحري��ن وتوجهه��ا 
االس��تراتيجي لمد ج�س���ور الح�وار 
ب�ي���ن ق���ادة األدي��ان والمذاه��ب 
ورم��وز الفك��ر والثقاف��ة واإلعالم، 
مبين��ًا أن التعاي��ش ف��ي البحري��ن 
هو ت��راث قديم متجدد في س��لوك 
ش��عبها وحكم��ة قيادتها، مش��يدًا 
بالجه��ود الت��ي يبذله��ا المجل��س 
بمملكة  اإلسالمية  للشؤون  األعلى 
البحرين وتعاونه الدائم مع مجلس 
حكماء المسلمين في تعزيز السلم 

والتعايش اإلنساني.

محمد عبد السالم

االنتهاء من تطوير نادي البحرين قبل نهاية العام

 »تنسيقي المحرق«: حمالت ضبط 
العمالة غير النظامية والمتسولين مستمرة

عب��ر محاف��ظ محافظة المحرق س��لمان ب��ن هندي 
باس��مه وباس��م كافة أعض��اء المجلس التنس��يقي 
للمحافظة عن جزيل االمتنان والفخر بجهود القيادة 
الرش��يدة والتي ش��ملت دعوة جاللة الملك المعظم 
لقداس��ة البابا فرنس��يس باب��ا الفاتي��كان وفضيلة 
الشيخ الدكتور اإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ األزهر 
الش��ريف لزي��ارة مملك��ة البحرين في ش��هر نوفمبر 
الق��ادم، مؤك��دًا بأن ه��ذه الزي��ارة التاريخية فرصة 
لالطالع على النسيج اإلنس��اني المتميز في المملكة 
واللحمة الوطنية التي تش��مل كل األديان والطوائف 

للمقيمين على هذه األرض الطيبة. 
وأشاد في الوقت ذاته بالزيارات األخوية التي قام بها 
جالل��ة الملك المعظم للمملكة العربية الس��عودية 
ولدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة وم��ا أثمرته 
م��ن نتائج طيب��ة لتعزيز وتنمية العالق��ات األخوية 
وتطوي��ر مس��ارات التعاون المش��ترك، معب��رًا عن 
أهمية قرارات صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفه ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
والتي تضمنت قرار وقف العمل بالفيزا المرنة ووقف 
تحصيل رسوم البنية التحتية من المشاريع العقارية 
مما يس��اعد ف��ي مواجه��ة العدي��د م��ن التحديات 
ويساهم في التعافي من آثار الجائحة وتنظيم سوق 

العمل والحد من ظاهرة التسول. 

كم��ا عبر المحافظ ع��ن فخره واعت��زازه بإعالن وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
ع��ن انخفاض المع��دل العام للجريمة بنس��بة %30 
خالل اللقاء المجتمعي مع أصحاب وممثلي المجالس 
في البحرين، مش��يدًا بالجهود الكبي��رة التي بذلتها 
وزارة الداخلي��ة.  جاء ذلك خالل المجلس التنس��يقي 
الذي عقدته محافظة المحرق بحضور نائب المحافظ 
العميد عب��داهلل الجي��ران وأعضاء المجل��س ممثلي 
الوزارات والهيئات الرسمية واألهالي، والذي أكد فيه 
نائ��ب المحافظ بأن المحافظ��ة تتطلع قريبًا إلعالن 
نتيج��ة تقيي��م منظم��ة الصح��ة العالمي��ة لتطبيق 
المعايي��ر واالش��تراطات عل��ى منطقتي البس��يتين 
والس��اية ووس��مها بالمدينة الصحية، مقدمًا جزيل 
الش��كر والتقدي��ر إل��ى جمي��ع الجه��ات الحكومي��ة 
والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لمساهمتهم 

بتحقيق الوصول إلى هذه النتيجة المشّرفة. 
وفي الجانب األمني، قدم رئيس مركز شرطة سماهيج 
العقيد أس��امة المحري إيجازًا أمنيًا شمل الحديث عن 
اإلجراءات المتخذة للتخفيف من االختناقات المرورية، 
داعي��ًا في الوقت ذات��ه إلى أهمية اتب��اع التعليمات 
المروري��ة للحد من هذه المش��كلة. كما قامت وزارة 
الداخلي��ة متمثلة ب��اإلدارة العامة للم��رور بحمالت 
للتوعي��ة والثقاف��ة المرورية. أما بالنس��بة لظاهرة 

التس��ول فطم��أن العقي��د ب��أن الحم��الت المكثفة 
لضبط العمالة غير النظامية والمتسولين مستمرة. 
وفي الختام دعا العقيد إلى أهمية تعاون المواطنين 

والمقيمين بالتبليغ الفوري للجهات المعنية.
م��ن جهته، أوضح مدير إدارة الت��راث الوطني بهيئة 
البحرين للثقافة واآلثار الش��يخ محم��د بن خليفة آل 
خليف��ة، أن العمل على ترميم وصيانة نادي البحرين 
ج��اٍر حس��ب الخطة الموضوعة بالتنس��يق م��ع وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة على أن يتم االنتهاء من 
تطوي��ره قبل نهاي��ة العام الحالي. وأك��د في الوقت 
ذات��ه وج��ود تخطيط مش��ترك م��ع وزارة اإلس��كان 
والتخطي��ط العمران��ي لتنفي��ذ عدد من المش��اريع 

التنموية في محافظة المحرق. 
اس��تعرض مدي��ر  األش��غال  وزارة  وح��ول مش��اريع 
إدارة المش��اريع وصيانة الطرق ب��در علوي عددًا من 
المش��اريع القائم��ة بمحافظة المحرق ش��ملت قرب 
االنته��اء من فتح طرق جدي��دة في الحد مجمع 111، 
واستئناف العمل لتطوير شارع ريا ليتم االنتهاء من 
المرحلة األولى في ديس��مبر القادم، باإلضافة لفتح 
منفذ جدي��د لحديقة المحرق الكبرى. وأش��ار إلى أنه 
يت��م التحضير حالي��ًا لطرح المناقصة للجس��ر الرابع 
بين المحرق والمنامة والذي سيس��هم بالتخفيف من 

االختناقات المرورية بشكل كبير فور إنجازه. 

 »التكافل الدولية« تحصد أعلى  
تصنيف ائتماني لشركات التكافل في البحرين

االئتماني  التصني��ف  أكدت وكالة 
الق��وة  تصني��ف  بس��ت،  أم  أي��ه 
المالية A- »ممتاز« باإلضافة إلى 
التصنيف االئتماني بدرجة A- مع 
نظرة مس��تقبلية مستقرة لشركة 
 ،gig-takaful الدولي��ة  التكاف��ل 
ما يعك��س المتان��ة المالية التي 
تتمتع بها الش��ركة في البحرين، 
إذ تعد الشركة التكافلية الوحيدة 
في المملكة والمصنفة ضمن فئة 
.)-A( التصنيف المالي واالئتماني

وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن الوكالة، 
أن التصني��ف ال��ذي منح للش��ركة 
يعك��س متان��ة المرك��ز المال��ي 
التشغيلي  األداء  وكفاءة  للش��ركة 

والنظم اإلجرائي��ة المنضبطة في 
إدارة المخاطر المؤسسية، وكذلك 
وارتب��اط  االس��تراتيجي  الدع��م 

إج��راءات العمل مع الش��ركة األم 
ومجموع��ة الخلي��ج للتأمين. كما 
جاءت هذه التصنيفات لتؤكد على 
الدور الريادي للش��ركة في السوق 
المحل��ي البحرين��ي على مس��توى 

شركات التكافل.
وق��ال الرئيس التنفيذي للش��ركة 
عصام األنصاري: »اس��تطاع فريق 

العمل المضي قدمًا وتحقيق ذلك 
اإلنجاز المش��رف بدعم وتوجيهات 
من مصرف البحرين المركزي، وفي 
الوقت نفسة يؤكد ذلك التصنيف 
المتان��ة االقتصادية لمؤسس��ات 
المملك��ة المالي��ة والت��ي حرصت 
القي��ادة على تأكي��ده، خاصة وأن 
ذل��ك التصني��ف يأتي م��ن إحدى 
كبريات وكاالت التصنيف العالمية 
وهي مؤسسة«إيه إم بست والتي 
تعد م��ن إحدى أبرز وأعرق وكاالت 
التصني��ف الش��هيرة والمعتم��دة 
عالميًا والمتخصص��ة في تصنيف 

شركات التأمين«.
وأوض��ح أن »ه��ذا التصنيف، يأتي 

تقديرًا الس��تراتيجية العمل لدينا 
والمستندة على المبادئ السليمة 
المال��ي، باإلضافة إلى  لالنضباط 
الش��فافية وااللتزام التام بمبادئ 
حوكم��ة الش��ركات، كم��ا يعكس 
سجل أدائنا المنتظم على مدى 33 
عامًا، بنين��ا خاللها محفظة أعمال 

قوية تدار بصورة جيدة«.
وقال: »استطاعت الشركة أن تزيد 
م��ن حصتها ف��ي س��وق التأمين 
المحلي، إذ تس��تحوذ الشركة على 
ش��ريحة كبي��رة من الس��وق األمر 
ال��ذي أّهلها لنيل ثقة المتعاملين 
معها من أفراد ومؤسس��ات مالية 

وصناعية وحكومية أيضًا«.

عصام األنصاري

85 ألف ملف طبي للمرضى وأكثر من 11 ألف مراجع جديد سنويًا

 الرئيس التنفيذي لرام: تشغيل 40 عيادة
استشارية في تخصصات األسنان والجلدية والتجميل

وليد صبري «

كش��ف الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة »رام« الطبي��ة في 
البحري��ن د.محمد العمري عن أن »لدى المجموعة نحو 85 
ألف ملف طبي للمراجعين«، موضحًا أن »هناك نحو أكثر 11 
ألف مراجع جديد لعيادات المجموعة س��نويًا«، مش��يرًا إلى 
أن »فروع المجموعة تنتش��ر ف��ي كل من المملكة العربية 
الس��عودية ومملكة البحرين واإلم��ارات العربية المتحدة 

ومصر وأمريكا«.
وأضاف د.العمري في لقاء مع »الوطن« أن »مجموعة »رام« 
الطبي��ة تضم نح��و 40 عيادة استش��ارية ف��ي تخصصات 
األس��نان بأنواعها المختلفة وتخصصات الجلدية وجراحات 
التجميل«، مبينًا أن »هناك 22 عيادة استشارية في تخصص 
األسنان، بجميع أنواع العالج، خاصة التقويم، وعالج الجذور 
واألعص��اب، والتركيبات، وكذلك، جمي��ع التخصصات التي 

تندرج تحت أمراض األسنان«.
وق��ال إن »«رام« تض��م أفض��ل الكف��اءات الطبي��ة م��ن 
استشاريين وأخصائيين في تخصصات األسنان، والجلدية، 
وجراح��ات التجميل، وعالجات الليزر بالكامل، باإلضافة إلى 

أحدث األجهزة الطبية«.
وأوض��ح د.العم��ري أن »الطاب��ق األول ف��ي المبن��ى يضم 
عيادات األس��نان بتخصصاتها المختلف��ة، فيما تم افتتاح 
الطاب��ق الثاني ف��ي المجموعة منذ 3 س��نوات، حيث تضم 
نح��و 6 تخصصات طبية إضافية، من خ��الل نحو 18 عيادة 
استش��ارية، وتتوف��ر في��ه عي��ادات الجلدي��ة، بينم��ا من 
المرتق��ب ف��ي القريب افتت��اح عيادات جراح��ات التجميل، 
والنس��اء و الوالدة، والحجام��ة، والعظام، وعالج��ات الليزر 

العالجي والتجميلي بالكامل«.
وفي رد على س��ؤال ح��ول مدى اإلقبال عل��ى عيادات »رام« 
من البحرين، أوضح د.العم��ري أن هناك إقبااًل ملحوظًا من 
الجمهور والمرضى على عيادات »رام« المختلفة، وبالتالي 
متوس��ط ع��دد المراجعين لعي��ادات »رام« يصل إلى 300 
مريض يوميًا، ولدينا نحو 85 ألف ملف طبي للمراجعين في 
البحرين«، مبينًا أن »عدد ساعات العمل في العيادات يمتد 

إلى نحو 14 ساعة يوميًا«.
وتطرق د.العمري للحديث عن الخدمات واألس��عار، موضحًا 
أن »أس��عار رام متوفرة لدى الجميع ونح��ن حريصون على 
توفير أجود الخدمات بأفضل األسعار«، متحدثًا عن »افتتاح 
فرع جديد للمجموعة في إحدى المناطق الحيوية بالبحرين، 

يضم التخصصات الطبية الموجودة في الفرع األول«.
وفيم��ا يتعل��ق بتوظي��ف البحرينيين، أف��اد د.العمري بأن 
»رام« تفتح أبوابها لتوظيف البحرينيين، ونحن نوفر فرصًا 
وظيفية للبحرينيين، ونرح��ب بتوظيفهم وانضمامهم إلى 
كوادر المجموعة، حيث لدينا نحو 33 موظفًا بحرينيًا بنسبة 

بحرنة تصل إلى %30«.
ونوه إلى أن »المجموعة تش��جع أي بحرين��ي لديه الكفاءة 
والخب��رة واإلمكانيات والطاقة للعمل، أن يرس��ل الس��يرة 

الذاتي��ة إلينا، س��واء كان، طبيبًا، أو ممرض��ًا، أو إداريًا، من 
الجنسين، أو صاحب خبرة أو لديه أفكار ابتكارية«.

وف��ي رد على س��ؤال حول مدى االس��تفادة م��ن الخدمات 
الطبي��ة المتوف��رة ف��ي »رام« للنهوض بقطاع الس��ياحة 
العالجية ف��ي البحرين، أفاد الرئي��س التنفيذي لمجموعة 
»رام« الطبية في البحرين بأن »تخصص جراحات التجميل 
ف��ي المجموعة الطبية س��وف يع��د عامل جذب للس��ياحة 

العالجية في المملكة.

ونوه إلى أن »فروع المجموعة تنتش��ر في كل من المملكة 
العربي��ة الس��عودية، م��ن خ��الل 23 فرع��ًا على مس��توى 
المملكة، إضاف��ة إلى مملكة البحري��ن، واإلمارات العربية 
المتحدة ومصر، وأمريكا«. وأش��اد د.العم��ري »باإلنجازات 
الت��ي حققها القط��اع الصحي، في مج��ال تقديم الخدمات 
الصحية للمواطني��ن والمقيمين في مملكة البحرين، حيث 
حق��ق القطاع قفزات نوعية كبي��رة بفضل الدعم الحكومي 
الكبي��ر ال��ذي يلقاه بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم حفظه اهلل 
ورع��اه، وبدعم ومتابع��ة وتوجيه صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل ورعاه«. وأش��ار إل��ى أن »البحرين تتبنى 
استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير 
الخدمات الصحية بش��كل عام، وتوفير احتياجات المواطن 
والمقيم من العالج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم 
الحدي��ث، إضافة إل��ى الس��عي لتحقيق الج��ودة عبر وضع 
القواني��ن واللوائح الت��ي تضمن ج��ودة الخدمات الصحية 
المقدمة«. وقال إن »المجموعة تتوجه بالشكر إلى القيادة 
الرش��يدة الحكيمة على دعم االستثمار في البحرين، ونحن 
نتطلع إلى المش��اركة في أية اس��تثمارات متوفرة كما أننا 

من خالل المجموعة ندعم االستثمار في المملكة«.

الرئيس التنفيذي لمجموعة »رام« الطبية في البحرين خالل لقائه »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

 6 تخصصات طبية جديدة بالمجموعة عبر عيادات استشارية متميزة

افتتاح فرع جديد في إحدى المناطق الحيوية بالمملكة قريبًا 

»رام« تنتشر في السعودية والبحرين واإلمارات ومصر وأمريكا

جراحات التجميل في »رام« عامل جذب للسياحة العالجية

»رام« تفتح أبوابها لتوظيف البحرينيين.. ونسبة البحرنة نحو ٪30

المجموعة تدعم االستثمار في القطاع الصحي والطبي بالمملكة

»حسن الجوار« تناقش 
 مشاريعها الخيرية

لمساعدة المحتاجين

عق��د مجل��س إدارة جمعي��ة حس��ن الجوار 
الخيرية »الس��عودية البحرينية« برئاس��ة 
نائب رئي��س مجلس اإلدارة خال��د اليحيي 
بحض��ور   2022 لع��ام  الثان��ي  االجتم��اع 
ع��دد م��ن األعضاء. وق��دم اليحيي الش��كر 
واالمتن��ان نيابًة ع��ن مجل��س اإلدارة إلى 
المحس��نين لتبرعهم ودعمهم المس��تمر 
للجمعية.  من جانب��ه، صرح عضو مجلس 
اإلدارة رئيس اللجن��ة اإلعالمية بالجمعية 
جم��ال الياق��وت ب��أن المجل��س اس��تهل 
اجتماعه بمناقش��ة جدول األعمال وس��ط 
عدد من المش��اريع الخيري��ة التي نفذتها 
وتنفذه��ا الجمعية، واالطالع على الرس��م 
البياني األس��ري لل��وارد والمنصرف، وبيان 
األس��ر الموج��ودة بالجمعية، ث��م االطالع 
عل��ى بي��ان ال��وارد والمنص��رف للجمعية. 
ونوه إل��ى أن الجمعية وم��ن خالل مجلس 
اإلدارة تقوم بواجباتها الخيرية في مملكة 
البحرين لتحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة 
في إيصال الخدمات والمس��اعدات لألس��ر 
السعودية المحتاجة المقيمة إقامة دائمة 
ف��ي مملكة البحري��ن ورعايته��ا ومتابعة 
أحوالهم والسعي لتلبية احتياجاتهم بمن 
فيهم المواطن��ات البحرينيات ممن س��بق 
له��ن الزواج م��ن المواطنين الس��عوديين 
واألرامل والمطلقات، كم��ا تقوم الجمعية 
برعاي��ة األيت��ام وغيره��م مم��ن تنطب��ق 

عليهم المساعدات وصرف اإلعانات.

جمال الياقوت
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»فاتيل للضيافة« تقيم يوم التهيئة لطالبها
أقامت كلية »فاتي��ل« للضيافة يوم التهيئة 
لطالب الكلية للعام الدراس��ي 2023-2022، 
بحض��ور وزيرة الس��ياحة فاطم��ة الصيرفي، 
واألمين العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئي��س مجلس أمناء مجل��س التعليم العالي 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، 
والمستش��ار األول في السفارة الفرنسية في 
مملك��ة البحري��ن إيمانوي��ل ماي��ر، والمدير 
العام لكلية »فاتي��ل« للضيافة في البحرين، 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. وأكدت وزيرة 
السياحة أن طالب كلية »فاتيل« للضيافة هم 
قادة المستقبل في قطاع الفندقة والسياحة، 
مشيرة إلى أن الطالب سيسهمون في تطوير 

سمعة المملكة كوجهة سياحية.
ونوهت إل��ى توفر فرص وظيفي��ة وافرة في 
القط��اع للط��الب الطموحي��ن، كم��ا أن من 
المرتق��ب أن يحصل��وا عل��ى ف��رص لتمثيل 
مملك��ة البحري��ن ف��ي الخ��ارج م��ن ضم��ن 

دراستهم في كلية فاتيل.
وأكدت أن كلية فاتيل تعتبر أداة من األدوات 
اإلس��تراتيجية الت��ي يع��ول عليه��ا القطاع 
الس��ياحي والت��ي تس��اهم بش��كل نوعي في 
تفعي��ل قط��اع الضياف��ة بما يتماش��ى مع 
االس��تراتيجية الس��ياحة بالمملك��ة 2022-

.2026
م��ن جانبها، أعرب��ت األمين الع��ام لمجلس 
التعلي��م العال��ي نائب رئيس مجل��س أمناء 
مجلس التعليم العالي، عن شكرها وامتنانها 
لوزي��ر الس��ياحة عل��ى تعاونها م��ع مجلس 

التعليم العال��ي وحرصها على تنمية القطاع 
الس��ياحي في البحرين. كما تقدمت بالش��كر 
الجزيل للمدير العام لكلية »فاتيل« البحرين 
للشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، على جهوده 
لتطوي��ر الكلي��ة واالرتق��اء بمخرجاته��ا من 
الطلب��ة المهيئين لس��وق العم��ل وللقطاع 
الفندق��ي ف��ي البحرين. ورحب��ت، خالل كلمة 
ألقتها في يوم التهيئة للطلبة المس��تجدين 
بالطلب��ة  للضياف��ة،  »فاتي��ل«  كلي��ة  ف��ي 
المستجدين متمنية لهم كل التوفيق والنجاح 
في خوض تجربتهم الجديدة في الكلية. من 

جانبه، أع��رب المدير العام لكلي��ة »فاتيل« 
للضيافة في البحرين، الشيخ خالد بن خليفة 
آل خليف��ة، ع��ن ش��كره للجهود والمس��اعي 
المبذول��ة من قب��ل وزيرة الس��ياحة واألمين 
الع��ام لمجل��س التعلي��م العالي والس��فارة 
الفرنسية لالرتقاء بمنظومة التعليم العالي، 
معربا عن عميق تقديره وامتنانه لما تحظى 
به كلية »فاتيل« للضياف��ة في البحرين من 
دعم على كافة المس��تويات، وهو ما يعكس 
م��دى االهتم��ام بقطاع التعلي��م في مملكة 

البحرين. 
ون��وه إلى س��عي الكلية إلى تطوي��ر مختلف 
أركان العملي��ة التعليمية، وتحقيق أهدافها 
ف��ي جعل مملكة البحرين مركزا للتدريب في 
مجال قطاع الضيافة والس��ياحة على مستوى 
الشرق األوس��ط، وتحويلها لواحدة من أكثر 
كليات »فاتيل« الفرنسية للضيافة المنتشرة 

حول العالم تمّيزا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/16/watan-20221016.pdf?1665899951
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/1032046
https://alwatannews.net/article/1032005
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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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جميلة السماك تسرد مسيرتها المهنية لـ               :

أخدم البحرين في أي موقع ومازال لدي الكثير
ثامر طيفور  «

ف��ي فرجان المنام��ة العتيقة، التي امتزجت بها روائ��ح البهارات البحرينية، م��ع البخور الطيبة، وفي 
»البيت العود« الذي تلفه المودة، التكافل، االس��تقرار، وطيب��ة أهل البحرين، ترعرعت عضو مجلس 
النواب الس��ابق، الدكتورة جميلة الس��ماك، في أجواء كانت يس��ودها التكافل واالس��تقرار األس��ري. 
وس��ردت الس��ماك مس��يرتها ل�»الوطن«، مؤكدة أن التكاتف كان س��مة المجتمع في المنامة، حيث 
كانت بيئة العائلة ممتدة وال أحد يش��عر أنه محتاج إلى ش��يء، مشيرة إلى أن مشاغل الدنيا والعمل 

لم يأخذاها عن ش��غفها األول وهو العلم والقراءة، وأنها على اس��تعداد لخدمة البحرين في أي موقع 
ومازال لديها الكثير.

وتش��ير إلى أنها توجهت إلى المملكة العربية الس��عودية في عام 2008، وش��اركت بتأسيس كلية 
 عل��وم صحي��ة في مدينة الخب��ر، وعندما ب��دأت أجواء االس��تعداد لالنتخاب��ات النيابية ع��ام 2014، 
ط��رح علي األهل فكرة المش��اركة ف��ي االنتخابات، وعدت إل��ى البحرين وطلبت إج��ازة من الجامعة، 
وبالفع��ل ترش��حت لالنتخابات، وكتب اهلل لن��ا الفوز بأكثر من 70% من أص��وات الدائرة..وفيما يلي 

اللقاء:

كيف كانت البداية لجميلة السماك في فرجان المنامة؟
- نش��أت ف��ي بيئة محافظ��ة بالمنامة فري��ق الحمام، قرب 
مدرسة المنامة الثانوية ومدرسة فاطمة الزهراء وعائشة أم 
المؤمنين، أس��رتي من ناحية أمي وأبي من المنامة، عشت 
طفولة جميلة، كنا نس��كن في بيت أس��رة ممتدة، مع الوالد 

والوالدة والجد والجدة وأعمامي وأوالدهم.
ترعرع��ت بالبيت العود ف��ي بيئة من االس��تقرار والتكامل، 
ودع��م بعضن��ا البعض والتع��اون، وكانت حي��اة اجتماعية 
أس��رية جميلة. كنا نذهب للمدرسة مشيًا على األقدام، وكنا 
نخرج على ش��كل وفد كبير من بي��ت العائلة أنا وبنات عمي 

وبنات أخوالي والجيران، كنا يدًا واحدة ونتحرك كفريق.
هذه األجواء العائلية كيف انعكست على شخصيتك؟

- التكاتف كان س��مة المجتمع في المنام��ة، وكانت البيئة 
وكأنها عائلة ممتدة، ال أحد يشعر بأنه يحتاج شيئًا، الجميع 
موجودون لدعمك، الجد الجدة، األعمام، إنها عزوة حقيقية، 
ومج��ال دعم رائع لكل ش��خص للتفوق والتميز، وهذا ش��يء 
ال يمكن نس��يانه، وكنت أتمنى اس��تمرار ذل��ك، لكن الحياة 

تطورت والناس بدأت االنعزال.
اش��ترى والدي بيتًا قديم��ًا خلف المستش��فى القديم وأعاد 
بنائه، وانتقلنا إلى هذا المنزل، عائلة الس��ماك عائلة تمتد 
منازله��ا م��ن المستش��فى األمريك��ي لمنطق��ة القالل في 
المنامة بفريج المخارقة. وبنفس المنطقة التي عشنا فيها، 
كانت توجد الكنيس��ة المسيحية، ولم يكن هناك أي نوع من 
التفرقة والطائفية أو النعرات المذهبية، كنا أسرة واحدة، ال 
نميز بين مسيحي أو سني أو شيعي أو أي طائفة من الناس.
فالمنامة وعلى الرغم من تنوعها إال أنها متجانسة اجتماعيًا 
وهناك تكاتف وتعاون بين الس��كان، وكان لنا صديقات من 
جمي��ع الطوائف، جيراننا متنوعو األعراق واللغات، ورغم ذلك 

كان هناك تكاتف كبير بين الناس.
كان��ت الوال��دة تس��تقبل العوائل م��ن مختل��ف الطوائف، 
ومازالت إلى اليوم تس��تقبل نس��اء المنطق��ة، وعندما تأتي 
إل��ى بيوتنا بع��د أن تزوجنا وخرجن��ا من المنام��ة، ترفض 
المكوث وتصر على العودة الس��ريعة للمنامة، ألنها عاشت 
هذه األجواء وأحبتها، فالتزاور والتكاتف مازال موجودًا اليوم 

باألحياء القديمة.
الدراسة والتخصص، كيف بدأتي ولماذا التمريض؟

- درست االبتدائي في مدرسة فاطمة الزهراء االبتدائية، ثم 
مدرسة عائشة أم المؤمنين اإلعدادية، ثم المنامة الثانوية، 
وكان وال��دي متحفظًا، فلم يكن خيار الدراس��ة للفتاة متاحًا 
كما اآلن، إال أنني استطعت أن أكمل دراستي، وكانت رغبتي 

أن أدرس الطب لكن الوالد لم يوافق.
كانت زوجة عمي التي تسكن معنا ممرضة، حاولت الحديث 
م��ع الوالد، وأقنعت��ه بدراس��تي للتمريض، لقيتن��ع الوالد، 
وكن��ت أنا البنت الوحيدة بعد أوالد اثنين، وكان الوالد يخاف 

علي من التعب، ولذلك كان يرفض دراستي للطب.
إال أنه عندما رأى طبيعة عمل زوجة عمي وافق على أن أكون 
ممرضة، وكنت من أش��د المعجبين بعمله��ا،و كانت زوجة 
عمي رحمه��ا اهلل من أوائل الممرض��ات البحرينيات، وأصبح 

لدي حب لهذه المهنة لخدمة الناس.

كيف يمكنك أن تصفي هذا القرار، وكيف كانت دراستك؟
- درس��ت التمريض في كلية العل��وم الصحية، وأعجبت جدًا 
بالمهن��ة، وجعلتن��ي قريبة جدًا من الن��اس، وهذا التواصل 
كان متميزًا، حيث إن��ك تحتك بجميع من يحتاجون الخدمة، 
س��واء مرضى أو أطفااًل أو نس��اء أو مرافقين، وغيرهم، وكلما 

ساعدت الناس كنت أشعر بأني أقرب إليهم.
بع��د التوظيف، كانت مس��ؤولتي أس��ترالية وكنت متخرجة 
حديث��ًا، في المقابل��ة، قالت احتاج إلى واح��دة منكم تعمل 
في قس��م مكافحة الس��رطان، وكان في ذلك الوقت ال يوجد 
مستش��فى للس��رطان، فالجمي��ع كان متخوف��ًا من القس��م 

الجديد، وكانت تمر علينا الختيار األنسب لهذا القسم.
كنت متخرجة بتفوق من بكالوريوس التمريض، فاختارتني 
ألكون أول ممرضة تعمل في قس��م اإلنكولوجي، وهو قسم 
معالجة أمراض السرطان، واختارتني ألن لدي صبرًا وتحماًل، 

وعدم الجزع من صعوبة حالة المريًض.
كيف بدأ قسم أمراض الدم واألورام بمجمع السلمانية؟

- أخذوا في البداية أكبر غرفة في مستش��فى السلمانية في 
وحدة العناية القصيرة، وافتتحوها لعالج مرضى الس��رطان 
»الكيموثيربي« أو العالج الكيمياوي، ثم أرسلت إلى الكويت 
التي ب��دأت قبلنا الع��الج الكيمياوي، لدراس��ة طريقة حقن 
األدوية الكيمياوية،وتحضيرها، وقبل ذلك لم تكن الصيدلية 

هي من تحضر، بل الممرضة المتخصصة.
أخ��ذت دورة في الكويت لمدة 3 أش��هر، كانت حول التعامل 
مع مرضى الس��رطان، والكيموثيربي كنا نلبس لباسًا خاصًا، 
ونمش��ي وفق بروتوكول طبي،  وعند عودتي، كنت الوحيدة 
المؤهلة لذلك بالس��لمانية، أبلغت رئيس��ة القسم بضرورة 
تدريب أخريات. واقترحت على قس��م التمريض إجراء دورات 
ثقافة للممرضات، وتعليمه��ن كيف يقمن بتحضير العالج 
الكيمي��اوي، وبالفع��ل أعطون��ي أول ممرضة ألبدأ 
بتعليمها، ومن ثم نقلت المعرفة عبر ورش العمل.
ابتعثت لدراسة الماجستير في تمريض السرطان، 
وكان قس��مًا جديدًا في البحرين، ذهبت إلى إيرلندا 
وكان لديهم برنامج مدته س��نتين، وانتهيت منه، 

دبلومًا عليًا ثم الماجستير.
وأين كانت العائلة بالنسبة لك؟

- تزوجت وأنا في سنة أولى بكالوريوس، وفي السنة 
الثاني��ة أنجب��ت ابنتي األولى، وكن��ت محافظة على 
منزلي، وأجمع ما بين العمل والمنزل والدراس��ة، لم 
أهمل يومًا أسرتي، وحافظت على شغفي بالدراسة 
والعل��م، وكن��ت الموج��ه ألبنائ��ي، وحف��زت فيهم 

التوجه إلى العلم.
كأم، لدي أبناء، لم أتوقف عن الدراسة وطلب العلم، 

أصررت على دراسة الماجستير.
عندم��ا ذهب��ت إل��ى إيرلن��دا، كان ل��دي طفلتان، 
وحام��اًل بطفل��ي الثالث عل��ي، ودرس��ت وتفوقت، 
وت��م تكريم��ي عندما عدت في عي��د العلم على يد 
المغفور له بإذن اهلل صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليف��ة طيب اهلل ثراه، وذلك 

لتفوقي في دراستي.
هل طبقتي ما تعلمته بإيرلندا؟

- ف��ي إيرلن��دا، كان لديه��م مستش��فيات ضخم��ة لع��الج 
السرطان، وهم مشهورون جدًا بذلك، وأثناء تواجدي تعلمت 
كيفي��ة كتابة البروتوكوالت العالجية، ومس��اندة المرضى، 
وعندما عدت إلى البحرين قمت بإنشاء سياسات التعامل مع 
مرضى السرطان، ففي ذلك الوقت لم يكن يوجد أي سياسات 

في طريقة التعامل مع أمراض السرطان.
وبالتعاون مع أطباء البحري��ن وزمالئنا األجانب الموجودين 
بالمستش��فى، عملنا على إنش��اء السياس��ات، وم��ن ثم تم 
افتتاح مركز عالج أمراض الدم واألورام  في 1996، وكان في 
المبنى الجديد بالس��لمانية، عند مدخ��ل الطوارئ، وفي هذا 

المركز بدأنا نعمل بمركز كبير وليس وحدة صغيرة.
فور انتقالنا للمكان الجديد، تسلمت رئاسة التمريض لقسم 
السرطان، وتعلمت في رحلتي التدريبية والعملية كثيرًا من 
األمور، فالجانب النفس��ي له دور كبي��ر بالتعامل مع مرضى 
الس��رطان. ويجب دائمًا دفعه��م إلى اإليجابي��ة، فاإلصابة 
بالس��رطان ليس��ت نهاي��ة العال��م، ويس��تطيع المري��ض 
مقاومته، فالنفسية القوية تس��تطيع مواجهة هذا المرض 

بسهولة. 
كن��ت أخف��ي الكثير م��ن المش��اعر أم��ام المرض��ى، أحاول 
تش��جيعهم للخروج من المحنة، وكنت أحاول أن أكون داعمًا 
له��م، والكثير منهم تماثلوا للش��فاء بفضل اهلل ثم بفضل 
الع��الج المتط��ور ف��ي الس��لمانية والدعم النفس��ي الكبير.
البحري��ن تهت��م بتطوي��ر الخدم��ات والمنظوم��ة الصحية، 

خصوصًا في السلمانية.
بعد رئاستي لقس��م التمريض الخاص باألورام، تم ترقيتي 
ألن أكون رئيس��ة التمريض في قس��م الباطنية بأكمله في 

السلمانية، ومن ثم رقيت إلى رئيسة قسم التمريض.
هل توقفت هنا، أم فكرِت بتكملة التحصيل العلمي؟

- ل��م تأخذني الدني��ا والعمل عن ش��غفي األول وهو العلم 
والق��راءة، قدم��ت وقبل��ت لدراس��ة الدكت��وراه ف��ي اإلدارة 
الصحي��ة، وكنت من أوائل م��ن يتخصصون في ذلك، وبدأت 
الدراس��ة في أول س��نة، ثم اجتمعت مع الدكتور عزيز حمزة 
وكي��ل وزارة الصحة، وعرض علي أن أكون مديرًا إداريًا للطب 

النفسي، وذلك بعد علمه بأنني أدرس اإلدارة الصحية.
عينت في عام 2000، بعد بدء دراس��ة الدكتوراه، ثم سافرت 
ودرست لمدة سنة ونصف، جزء منها نظري وجزء منها بحثي، 
وبع��د ذلك، بدأت في العم��ل على بحث الدكت��وراه ، وفيما 
بعد ابتعثت لتكملة الدكتوراه بعد بدئي بالدراس��ة بسنة، 
ما ش��كل حافزًا أكبر للتفوق والعمل، وتخرجت بامتياز، وتم 

تكريمي مجددًا في عيد العلم في عام 2006.
عل��ى الصعيد العملي، كانت هناك خطة تطويرية في جميع 
أقس��ام وزارة الصحة، وتم اختياري ألكون مديرًا إداريًا للطب 
النفس��ي، كأول بحرينية بهذا المنص��ب، وكانت وقتها لدي 

خبرة كبيرة، تدرجت في الوظائف من ممرضة إلى مديرة.
اجته��دت ب��كل إخ��الص عل��ى تطوي��ر الطب النفس��ي في 
البحرين، وأهم إنجاز بالتعاون مع زمالئي، كان عمل دراس��ة 
لتطوير مبنى مستش��فى الطب النفس��ي، والذي كان يعاني 
م��ن الضغط وكثرة المرضى، فحولنا أحد الحدائق إلى مبنى 

ملحق بالمستشفى.
وبع��د حصولي عل��ى الدكتوراه، ت��م تعييني كمدي��ر إداري 
لجمي��ع المستش��فيات الحكومية، وفي عمل��ي الجديد كنت 

مسؤولة عن جميع المستشفيات العامة والمتخصصة.
كان هناك إدارتان، األولى لمستش��فى الس��لمانية، واألخرى 
لجمي��ع المراكز والمستش��فيات األخرى، وكن��ت مديرًا لهذا 
القطاع، من خالل دراستي، قمت بإدخال الكثير من اللمسات 

اإلدارية العلمية إلى عمل المستشفيات الحكومية.
همة عالية للتحصيل العلمي، كيف كنت تغذينها؟

- الدراس��ة ال يج��ب أن يعيقه��ا ش��يء، عن��دي ش��غف كبير 
لالطالع، لدي حب كبير للقراءة والكتب، أقرأ كل ما يقع تحت 

ي��دي، في الثانوي��ة كنت أقرأ الكثير، كن��ا نذهب إلى مكتبة 
الماحوزي بالمنامة وكنت كثيرة القراءة.

عندم��ا ب��دأت الدراس��ة بكلي��ة العل��وم الصحي��ة، كنت في 
المس��اء أذه��ب إلى مدرس��ة الح��ورة الثانوي��ة، حيث كانت 
هناك دورات مجانية تعطى مس��اء لمن يحب أن يدرس، مع 
أنن��ي كنت مختصة بالتمريض، إال أنن��ي كنت أحب االطالع، 
درس��ت الكتابة العربية، درس��ت الكتابة اإلنجليزية، درست 

المحاسبة وكانت تسمى ذلك الوقت »مسك دفاتر«.
فيم��ا كان أبناء جيلي يتجهون إل��ى اللعب كنت أجد متعتي 
الكبرى في الدراس��ة والق��راءة، لم أكن ألتفت إلى أي ش��يء 
آخر، أدرس بالجامعة، أرجع إلى الكورس��ات، ثم أرجع وأدرس، 

وكنت دائمًا أحب أن أتفوق، وأقبل التحدي.
بعد ترك العمل الحكومي، هل اتجهت للقطاع الخاص؟

- بعد الخروج من الحكومة في 2008، توجهت إلى المملكة 
العربية الس��عودية، وشاركت بتأس��يس كلية علوم صحية 
في مدينة الخبر، وكنت من المؤسس��ين لتلك الكلية، وحيث 
إنن��ي متخصص��ة بالتمري��ض واإلدارة الصحية، اس��تطعت 

المساعدة في ذلك، والدخول إلى المجال األكاديمي.
عمل��ت في الس��عودية 7 س��نوات، كن��ت نائب عمي��د كلية 
العلوم الصحية، ش��اركت بتأسيس الكلية من نقطة الصفر، 
واعتمدنا على المناهج البريطانية، من نفس الجامعة التي 
درست فيها في بريطانيا، واستطعنا استقطاب أعداد كبيرة 

من الفتيات السعوديات، وتخريج الكثير من األفواج.
أكاديمي��ة ناجح��ة بس��يرة مهنية كبي��رة، ما ال��ذي دفعك 

القتحام عالم السياسة عبر مجلس النواب؟ 
- كنت في الس��عودية وب��دأت أجواء االس��تعداد لالنتخابات 
النيابية ع��ام 2014، على الرغم من أنني أس��جل نجاحات في 
مجال عملي األكاديمي بالسعودية، إال أن قلبي وعقلي وروحي 
متعلقي��ن في البحرين، حت��ى أثناء وجودي ف��ي بلدي الثاني 
الس��عودية كنت أعك��س الش��خصية البحريني��ة المتواضعة 

الخلوقة الجادة المتعلمة.
وم��ع قرب االنتخابات، طرح علي األهل فكرة المش��اركة في 
االنتخابات، كانوا يرون بأن شخصيتي مناسبة، وبدأت فعاًل 
بالتفكي��ر في الموضوع، وعندما ب��دأت أدرس األرض، رأيت 
بأن لدي ش��غفًا وحبًا للعمل الع��ام، ومن الممكن أن أقدم 

المزيد للبحرين.
عدت إل��ى البحرين، وطلب��ت إجازة من الجامع��ة، وبالفعل 
أعلن��ت نزولي إل��ى االنتخابات، وبدأت أش��كل فريق العمل، 
تدرج��ي الوظيف��ي، واألع��داد الهائلة م��ن الموظفين في 
مستش��فيات البحرين، كان الكثير منهم يعرفونني شخصيًا 

بفضل العمل.
الدع��م كان كبيرًا ج��دًا من األهالي، فتش��جعت أكثر لخوض 
التجرب��ة، كت��ب اهلل لن��ا الفوز بأكث��ر من 70% م��ن أصوات 
الدائرة، اكتس��حت كام��رأة بحرينية االنتخاب��ات، وهذا إنجاز 
كبي��ر، األغلبي��ة كانوا يقف��ون معي، وكنت س��عيدة بخدمة 

بلدي.
ماه��و اله��م األول الذي حملت��ه جميلة الس��ماك تحت قبة 

البرلمان؟
- تح��ت قبة البرلمان، رك��زت على ملفات أساس��ية، أهمها 
المس��تندة على خبراتي، مثل قانون الصحة العامة، وأجرينا 
علي��ه الكثي��ر من التعدي��الت، وقان��ون الضم��ان الصحي، 
والتأمين الصحي، وال��ذي رأى النور في مايو 2018، ودافعنا 

عنه بقوة، وعدلنا على هذا القانون.
أه��م إنج��از اعتبره بالنس��بة لي ه��و قان��ون التعطل، حيث 
اقترحت زي��ادة مبلغ التعطل ف��ي القان��ون، ونجحنا بزيادة 
المتخرجين من الثانوي 50 دينارًا والجامعي 100 دينار، وتم 

تطبيق هذا القانون.
هن��اك الكثير من الملفات التي عملنا عليها، بصفتي عضوة 
في لجن��ة الخدم��ات، التي تحوي عل��ى الصح��ة والتأمينات 
االجتماعي��ة والكثير م��ن الملفات، وفي دورت��ي عملنا على 
الكثي��ر من القوانين، أنا فخورة بما أنجزناه، قدمنا مش��اريع 

بقوانين واقتراحات برغبة.
أين جميلة السماك اليوم؟

- متواج��دة دائم��ًا لخدمة بل��دي، وهذا ش��رف، أينما أكون 
وأظل أخدم البحرين، وأثناء وجودي بالبرلمان حظيت بشرف 
تعييني كعض��و استش��اري باألمانة العامة ل��دول مجلس 
التع��اون لدول الخلي��ج العربية حتى أنته��اء مدتي، وأثناء 
وج��ودي أيضًا في مجلس النواب تم تعييني كعضو مفوض 

في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.
م��ا زلت طموح��ة، وأريد أن أخ��دم بلدي ف��ي أي موقع كنت 
فيه، نظرتي ليس��ت العم��ل العادي، بل اإلتق��ان والجودة 
ف��ي العمل، هذه نظرتي لألمور وهدف��ي، مازال لدي الكثير 
من الطموح لخدمة البحرين، اآلن أعمل على استشارات في 
اإلدارة الصحي��ة، وأقدمها للكثير من المؤسس��ات الصحية، 
خدمة بلدي هي هدف لي، وحاولت خدمتها على أكمل وجه 

في كل موضع كنت فيه.

ترعرعت بـ»البيت العود« على التكافل واالستقرار األسري

التكاتف كان سمة المجتمع في المنامة وكلنا عائلة واحدة

والدي رفض دراستي الطب فأصبحت ممرضة

كنت أول ممرضة في قسم معالجة أمراض  السرطان 

د. جميلة السماك في متحدثة لـ»الوطن«

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/16/watan-20221016.pdf?1665899951
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/1032049
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أثنى االتحاد البرلماني الدولي على التزام 
مجلسي الشورى والنواب بتسليم التقارير 
والبيانـــات الدوريـــة، والمشـــاركة الفاعلـــة 
واإليجابيـــة مـــع الدراســـات والمســـوحات 
حـــول  االتحـــاد  يجريهـــا  التـــي  البيانيـــة 

مختلف الموضوعات.
وقـــّدم االتحـــاد البرلمانـــي الدولي الشـــكر 
والثناء لبرلمانات الدول التي تبدي تعاوًنا 
مثمـــًرا مع االتحاد وأمانتـــه العامة، مؤكًدا 
البحريـــن  لمملكـــة  البرلمانيـــة  الشـــعبة  أن 
تتجـــاوب بشـــكل ســـريع ومتواصـــل مـــع 

االتحاد.
جـــاء ذلـــك فـــي اجتمـــاع الجمعيـــة العامة 
الــــ 145 لالتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي، التي 

عقـــدت فـــي مدينـــة كيغالـــي بجمهوريـــة 
روانـــدا، حيث قّدمت الســـيدة آنـــدا فليب 
المستشـــار في االتحـــاد البرلماني الدولي، 
عرًضـــا حـــول البرلمانـــات المســـتجيبة مع 

برامج االتحاد.
واعتبر االتحاد البرلماني الدولي مجلسي 
الشـــورى والنـــواب مثـــااًل يحتـــذى بـــه في 
مجـــال مراعاة التوازن بين الجنســـين في 
وذلـــك  للمجلســـين،  العامتيـــن  األمانتيـــن 
مـــن خالل مـــا تقـــوم بهمـــا لجنتـــا التوازن 
بين الجنســـين في أمانتي المجلســـين من 
جهـــود كبيـــرة في تعزيـــز مبـــادئ التوازن، 
واالسترشـــاد باألدوات والمنشورات التي 

يقدمها االتحاد البرلماني الدولي.
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بالتزامن مع حلول موســـم االنفلونزا الموسمية ونزالت البرد 
قبيل حلول فصل الشـــتاء المتزامن مع تقلبات حالة الطقس 
وارتفـــاع نســـبة الرطوبـــة فـــي بداية الربـــع األخير مـــن العام 
الجاري، شهدت أغلب صيدليات المملكة شحا حادا واختفاء 
عـــدد مـــن علب مجموعـــة البانادول غالكســـو ســـميث كالين 
مثـــل “كولـــد آند فلو األخضـــر” الذي يســـتخدم لعالج أعراض 
الزكام واالنفلونزا وحاالت الرشـــح ونـــزالت البرد، و”بانادول 
ســـاينس” الـــذي يســـتخدم إلزالـــة احتقـــان الجيـــوب األنفية، 
و”بانـــادول كولـــد آنـــد فلـــو البرتقالـــي” الذي يســـتخدم لعالج 
أعـــراض الزكام واالنفلونزا والحمى وأعراض البرد والســـعال 
الصـــدري، و”بانادول نايت البنفســـجي” مســـكن آالم الصداع 
والحمـــى، و”بادانـــول داي كولـــد آند فلو األصفر” المســـتخدم 
لعالج انسداد وسيالن األنف والحمى والصداع وآالم الجسم 
والـــزكام. وعلل عدد مـــن العاملين في الصيدليـــات التجارية 
التي زارتها “البالد” مساء أمس في بمختلف مناطق المملكة 
منهـــا، الزنـــج، العدليـــة، المنامة، مدينـــة حمد، البـــالد القديم، 

الجفير، ســـبب نقص علب أقـــراص مجموعة أقراص بانادول 
غالكســـو؛ نظرًا لقلة توفر األدويـــة وارتفاع حجم الطلب في 
اآلونة األخيرة بالتزامن مع بدء موســـم االنفلونزا الموسمية 
ونـــزالت البرد في مطلع بداية الربع األخير من العام الجاري، 
حيـــث كان إقبال الشـــراء عاٍليا خالل آخـــر 10 أيام الماضية، 
ممـــا تســـبب ذلك فـــي نقص حاد وغيـــاب األدويـــة في أغلب 
متاجر الصيدليات التجارية في مختلف محافظات البحرين.

ولفـــت عدد مـــن الصيادلة إلـــى توفر بعـــض البدائل كأقراص 

“جنيســـة”، وهي أدوية مستوردة من بعض الدول الخليجية 
بإمكان المرضى استخدامها كبدائل للعالج وتسكين آالمهم.

وعـــاد نقـــص أدويـــة البانـــادول ومســـكنات عـــالج االنفلونـــزا 
والـــزكام مجـــددًا فـــي والصيدليـــات، بعد النقص الحـــاد الذي 
عانت منه غالبية الصيدليات في الشـــهور الماضية مع بداية 
موسم فصل الصيف في فترة شهري يوليو وحتى أغسطس 
الماضي، وذلك بسبب قلة استيراد األدوية من مصانع الدول 

األوروبية نتيجة قلة اإلنتاج والتصدير لعدد من الدول.

العصفور: البحرين تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس 25 أكتوبر الجاري
صرح الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن 
سماء مملكة البحرين ستكون على موعد مع 
أكثـــر الظواهـــر الفلكية أهمية فـــي هذا العام، 
حيث يترقب عشـــاق الفلك ظاهرة الكسوف 
الجزئـــي للشـــمس يـــوم الثالثـــاء الموافق 25 

أكتوبر 2022.
الســـاعة  فـــي  يبـــدأ  الكســـوف  أن  وأضـــاف   
المحلـــي،  التوقيـــت  بحســـب  مســـاء   01:32
وفـــي الســـاعة 02:44 مســـاء ســـيكون ذروة 
الكســـوف، حيـــث يغطي القمـــر أكبر جزء من 
قرص الشـــمس بنســـبة نحـــو 39 %، بعد ذلك 
يبدأ الكسوف بالتالشي تدريجيًا، حيث يبدأ 
القمـــر بالخروج تدريجيًا مـــن الناحية الثانية 
للشـــمس، ويواصـــل تحركـــه إلى أن ينحســـر 
نهائيـــًا فـــي الســـاعة 03:50 مســـاء، ويتزامن 
هـــذا الكســـوف مـــع لحظـــة والدة هالل شـــهر 
ربيـــع الثانـــي للعـــام 1444 هجريـــة فـــي تمام 

الساعة 01:48 مساء.  
الجزئـــي  الكســـوف  أن  العصفـــور  وأوضـــح 
منـــذ بدايتـــه وحتى نهايته ســـوف يســـتغرق 
ســـاعتين و18 دقيقة، وســـتكون فترة صالة 
الكســـوف فـــي مملكـــة البحريـــن من الســـاعة 

01:32 مساء إلى الساعة 03:50 مساء.

وأوضـــح العصفـــور أن هـــذا الكســـوف يبـــدأ 
من شـــمال غرب قارة أوروبـــا ويغطي معظم 
جزيـــرة  مـــن  الشـــرقية  واألجـــزاء  أوروبـــا 
جرينالند، كما يشمل أجزاء كبيرة من روسيا 
وغرب وجنوب آسيا ومنطقة الشرق األوسط 

والخليج العربي وشمال شرق إفريقيا.

المنامة - مكتب محمد العصفور

صورة أرشيفية للكسوف في مملكة البحرينمحمد رضا العصفور

المنامة - وزارة الخارجية

البحريـــن  مملكـــة  تعاطـــف  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
وتضامنهـــا مع الجمهورية التركية جـــراء حادث انفجار في 
منجم للتعدين بوالية بارطن شمالي البالد، وأسفر عن وفاة 
وإصابـــة العديد من األشـــخاص، معبرة عـــن خالص تعازيها 
والشـــعب  وللحكومـــة  الضحايـــا  وذوي  ألســـر  ومواســـاتها 
التركي الصديق في هذا المصاب األليم، وتمنياتها بالشـــفاء 

العاجل للمصابين.

البحرين تعزي تركيا في 
ضحايا انفجار منجم بارطن

المنامة - وزارة الخارجية

الهجـــوم  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الخارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
اإلرهابـــي الذي اســـتهدف حافلـــة ركاب بمنطقـــة لفولي في 
ضاحيـــة مدينة مقديشـــو بجمهوريـــة الصومـــال الفيدرالية 
الشـــقيقة، وأدى لمقتل وإصابة عدد من المدنيين من بينهم 
أطفـــال، معربـــة عن بالغ التعـــازي وصادق المواســـاة ألهالي 
وذوي الضحايـــا وحكومـــة جمهورية الصومـــال الفيدرالية، 
وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل 

اإلرهابي اآلثم. 
مـــع  البحريـــن  مملكـــة  وقـــوف  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
جمهوريـــة الصومـــال الفيدراليـــة فـــي مكافحتهـــا لإلرهـــاب 
فـــي ســـبيل  التـــي تتخذهـــا  لكافـــة اإلجـــراءات  وتأييدهـــا 
استتباب أمنها واستقرارها، مجددة موقف مملكة البحرين 

الرافض لإلرهاب بكافة صوره وأشكاله.

البحرين تدين الهجوم على 
حافلة ركاب في مقديشو

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عن إدانـــة مملكة البحرين بشـــدة 
للتفجير اإلرهابي اآلثم الذي اســـتهدف حافلة ركاب مدنية 
فـــي منطقـــة موبتـــي وســـط جمهوريـــة مالي، وتســـبب في 
وفاة وإصابة العشـــرات، معبرة عن بالغ تعازيها ومواســـاتها 
للحكومة والشـــعب المالي الصديق، وألســـر وذوي الضحايا 

األبرياء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجـــددت وزارة الخارجيـــة دعوتهـــا للمجتمـــع الدولـــي إلـــى 
مســـاعدة جمهورية مالي الصديقة في حربها ضد اإلرهاب، 
ودعـــم جهودهـــا فـــي حمايـــة المدنييـــن واســـتتباب األمـــن 

واالستقرار والسلم في البالد.

إدانة بحرينية لتفجير حافلة 
الركاب في مالي

إشادة بتسليم التقارير الدورية ومراعاة التوازن بين الجنسين
“البرلماني الدولي” أثنى على التزام “الشورى” و“النواب”

كيغالي - بنا

االتحاد البرلماني الدولي يثني على التزام مجلسي الشورى والنواب بتسليم التقارير والبيانات الدورية ومراعاة التوازن بين الجنسين في أمانتي المجلسين 

دعم الملك المعظم عزز وجود الشباب بمواقع صنع القرار

اختفاء 5 أصناف “بانادول” بالتزامن مع انتشار اإلنفلونزا

مستعرضاً مزايا مقترح تخفيض سن الترشح لـ“البلدي” و“النيابي”... العرادي:

صيادلة: النقص الحاد سببه قلة استيراد األدوية من أوروبا

أكـــد عضـــو مجلـــس الشـــورى علـــي العرادي 
فـــي  أكبـــر  دور  للشـــباب  يكـــون  أن  أهميـــة 
صناعـــة المســـتقبل، والعمـــل على إشـــراكهم 
القضايـــا،  كل  فـــي  لمرئياتهـــم  واالســـتماع 
وإتاحـــة المزيـــد من الفـــرص أمامهـــم إلبراز 
إمكانياتهـــم وتطلعاتهـــم للمشـــاركة الفاعلـــة 
فـــي بناء المجتمـــع وتقدمه، مثمنـــًا في هذا 
البـــالد  أسســـهملك  الـــذي  بالنهـــج  الســـياق 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفـــة، لدعـــم الشـــباب وتعزيـــز 
تواجدهـــم فـــي مواقع المســـؤولية وصناعة 

القرار.
وأشـــار العرادي إلى أن التقدم الذي يعيشـــه 
شـــباب البحرين في كافة المجاالت، يعكس 
حجـــم الدعـــم الملكـــي الســـامي، والحـــرص 
رئيـــس مجلـــس  العهـــد  ولـــي  يوليـــه  الـــذي 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي مســـاندة 
الشـــباب وإدمـــاج احتياجاتهـــم وتطلعاتهـــم 
في البرامج والخطط الحكومية، وإعطائهم 

الفرص في تبوء المراكز القيادية.

المتناميـــة  للجهـــود  العـــرادي  وتطـــرق 
واالهتمـــام البالغ، والمبـــادرات النوعية التي 
قادها ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فـــي أخذ القطـــاع الشـــبابي نحو 
مراتب متقدمة من التميز، وإبراز إمكانيات 
شـــباب الوطن، وجعلها الرهان لدعم مسيرة 
التنمية والتطويـــر والتحديث بقيادة جاللة 

الملك المعظم رعاه هللا.
جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركته فـــي الجلســـة 

الشـــبابي  النيابـــي  الملتقـــى  ضمـــن  األولـــى 
الســـادس، والـــذي أقامتـــه جمعيـــة الريـــادة 
الشـــبابية برعاية من رئيس مجلس الشورى 
علـــي بـــن صالـــح الصالـــح، حيـــث خصصت 
الجلسة لبحث مقترح تخفيض سن الترشح 

للمجلسين البلدي والنيابي.
واســـتعرض العرادي مزايـــا مقترح تخفيض 
ســـن الترشـــح للمجلســـين البلـــدي والنيابي، 
متناوالً أهم االنتقادات التي تواجه المقترح، 
منوهًا بالخطوات التي تتخذها المملكة في 

ســـبيل تمكين الشـــباب البحريني وتمكينهم 
من المشاركة في صناعة القرار في مختلف 
المجـــاالت، مثمنـــًا فـــي ذات الســـياق الثقـــة 
الملكية الســـامية بتعيين كوكبة من الشباب 
فـــي مواقع قياديـــة في الحكومـــة الموقرة، 
وفي الهيئات وغيرها، وهو ما يبين مستوى 
االهتمام الذي توليـــه القيادة الحكيمة بهذه 

الشريحة الهامة واألساسية من المجتمع.
وأعـــرب العـــرادي عـــن تطلعـــه بـــأن يحقـــق 
الشـــباب البحرينـــي التقدم والنمـــاء والتميز 
في كافة المجاالت، بما يســـهم في وصولهم 
جـــدارة للمزيـــد مواقـــع صنـــع القـــرار وذلـــك 
مـــن خـــالل زيـــادة وعيهـــم وكفاءتهـــم فـــي 
التعاطـــي مع مختلف القضايـــا الوطنية، بما 
يؤهلهـــم طبيعيـــًا للمشـــاركة في مؤسســـات 
مجلســـي  عـــن  فضـــالً  المدنـــي،  المجتمـــع 
الشورى والنواب، والمجالس البلدية، فكلما 
زادت  المجتمـــع  فـــي  الشـــباب  الوعـــي  زاد 
القـــرارات  اتخاذهـــم  علـــى  والقـــدرة  الثقـــة 
المناسبة وبالتالي حصولهم على االستجابة 
المطلوبـــة لزيـــادة دورهم وإســـهاماتهم في 

مواقع المسؤولية.

القضيبية - مجلس الشورى

العرادي يؤكد أن دعم جاللة الملك المعظم عزز من الدور الريادي للشباب في مسيرة التنمية الوطنية

المنامة - وزارة الداخلية

انطالقـــًا من إســـتراتيجية الشـــراكة 
المجتمعيـــة، قـــام وفد مـــن  مديرية 
شـــرطة الموانـــئ البحريـــة بـــاإلدارة 
العامـــة ألمن المنافـــذ، بزيارتين إلى 
وإصـــالح  لبنـــاء  العربيـــة  الشـــركة 
فـــوالذ  وشـــركة  )أســـري(  الســـفن 
القابضـــة، التقى خاللهما بمســـؤولي 
الشركتين وتفقد عددًا من المرافق.

وخالل الجولـــة الميدانية، تم زيارة 
غرفـــة العمليـــات الجديـــدة بشـــركة 

أحـــدث  علـــى  واالطـــالع  )أســـري( 
التقنيـــات المســـتخدمة، كمـــا جـــرى 
بحث آليـــات التعاون المشـــترك في 
إطـــار العمـــل علـــى تعزيـــز الســـالمة 

العامة.
وأعربـــت مديريـــة شـــرطة الموانئ 
البحريـــة عـــن شـــكرها للمســـؤولين 
األمـــر  تعاونهـــم،  علـــى  بالشـــركتين 
الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق 

األهداف المشتركة.

وفد من شرطة الموانئ يزور شركتين صناعيتين
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“تنسيقي المحرق”: زيارة البابا وشيخ األزهر تؤكد دور المملكة في التسامح بين األديان
تشــرف محافــظ محافظــة المحــرق رئيس المجلس التنســيقي ســلمان بن هندي المناعي باســمه وباســم جميع أعضــاء المجلس 
بالتعبير عن جزيل االمتنان والفخر بجهود القيادة الرشيدة والتي شملت دعوة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســى آل خليفة، لقداســة البابا فرنســيس بابا الفاتيكان والشــيخ اإلمام األكبر أحمد الطيب شــيخ األزهر الشــريف لزيارة 
مملكة البحرين شهر نوفمبر المقبل مؤكدًا أن هذه الزيارة التاريخية فرصة لالطالع على النسيج اإلنساني المتميز في المملكة 

واللحمة الوطنية التي تشمل كل األديان والطوائف للمقيمين على هذه األرض الطيبة. 

مشـــيدًا فـــي الوقـــت ذاتـــه بالزيارات 
األخويـــة التي قـــام بها جاللـــة الملك 
المعظـــم للمملكـــة العربية الســـعودية 
ولدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
وما تأّتى عنها من نتائج طيبة تسهم 
فـــي تعزيز وتنمية العالقات األخوية 
وتطوير مســـارات التعاون المشترك، 
معبـــرًا عن أهمية قـــرارات ولي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
بـــن  األميـــر ســـلمان  الملكـــي  الســـمو 
حمد آل خليفـــة والتي تضمنت قرار 

وقـــف العمـــل بالفيزا المرنـــة وووقف 
تحصيـــل رســـوم البنيـــة التحتية من 
المشـــروعات العقاريـــة ممـــا يســـاعد 
فـــي مواجهـــة العديد مـــن التحديات 
آثـــار  مـــن  التعافـــي  فـــي  وتســـاهم 
الجائحة وتنظيم سوق العمل والحد 

من ظاهرة التسول. 
كما عبر المحافظ عن فخره واعتزازه 
بإعـــالن وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
عن انخفاض المعـــدل العام للجريمة 

بنسبة 30 % خالل اللقاء المجتمعي 
مع أصحـــاب وممثلـــي المجالس في 
البحريـــن مشـــيدًا بالجهـــود الكبيـــرة 

التي بذلتها وزارة الداخلية. 
جـــاء ذلك خالل المجلس التنســـيقي 
المحـــرق  محافظـــة  عقدتـــه  الـــذي 
بحضـــور العميـــد عبـــدهللا بـــن خليفة 
الجيـــران نائـــب المحافـــظ وأعضـــاء 
المجلس ممثلي الـــوزارات والهيئات 
أكـــد  والـــذي  واألهالـــي،  الرســـمية 
فيـــه نائـــب المحافـــظ أن المحافظـــة 

تتطلـــع قريبـــًا إلعـــالن نتيجـــة تقييم 
لتطبيـــق  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
علـــى  واالشـــتراطات  المعاييـــر 
منطقتي البسيتين والساية ووسمها 
جزيـــل  مقدمـــًا  الصحيـــة  بالمدينـــة 
الشـــكر والتقدير إلى جميـــع الجهات 

ومؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المجتمع المدني لمساهمتهم بتحقيق 
الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة. 
وفـــي الجانـــب األمنـــي، قـــدم العقيد 
أســـامة المحري رئيس مركز شـــرطة 
ســـماهيج إيجاز أمني شمل الحديث 
عـــن اإلجـــراءات المتخـــذة للتخفيف 
داعيـــًا  المروريـــة  االختناقـــات  مـــن 
فـــي الوقـــت ذاتـــه على أهميـــة اتباع 
التعليمـــات المروريـــة للحـــد من هذه 

المشكلة.
 كمـــا قامـــت وزارة الداخليـــة متمثلة 
بحمـــالت  للمـــرور  العامـــة  بـــاإلدارة 
أمـــا  المروريـــة.  والثقافـــة  للتوعيـــة 
فطمـــأن  التســـول  لظاهـــرة  بالنســـبة 
العقيد بأن الحمـــالت المكثفة لضبط 
العمالـــة غيـــر النظامية والمتســـولين 

مستمرة. وفي الختام دعا العقيد إلى 
أهمية تعـــاون المواطنين والمقيمين 

بالتبليغ الفوري للجهات المعنية.
مـــن جهته، أوضح الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة مدير إدارة التراث 
للثقافـــة  البحريـــن  بهيئـــة  الوطنـــي 
واآلثار أن العمل على ترميم وصيانة 
نـــادي البحريـــن جـــاٍر حســـب الخطة 
وزارة  مـــع  بالتنســـيق  الموضوعـــة 
شـــؤون الشـــباب والرياضـــة علـــى أن 
يتـــم االنتهاء من تطويـــره قبل نهاية 
العام الجاري. مؤكدًا في الوقت ذاته 
وجـــود تخطيـــط مشـــترك مـــع وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ 
عـــدد مـــن المشـــروعات التنموية في 

محافظة المحرق. 

البسيتين - محافظة المحرق

منصة لدعم االقتصادات المحلية وخلق مزيد من الفرص
مشيداً بمعرض تنمية القدرات واألسر... العصفور:

أشـــاد محافظ الشمالية علي العصفور 
لتنميـــة   ”2022 “تطويـــر  بمعـــرض 
القدرات واألســـر الـــذي نظمته جمعية 
كرانـــة الخيريـــة، علـــى مـــدى 3 أيـــام ، 
بمشـــاركة 30 جهة ومؤسسة وحضور 

جمع غفير من األهالي.
وأكـــد المحافـــظ أن تنميـــة القـــدرات 
واألســـر ، شـــعار جامع لكافة األهداف 
التي تتطلـــع إلى تحقيقهـــا المحافظة 
من خـــالل دعمهـــا للمشـــروع الوطني 
للتوظيـــف وتنـــوع الجهات المشـــاركة 
فيـــه مـــا بيـــن المؤسســـات التدريبيـــة 
والتجاريـــة  واإلنتاجيـــة  والصناعيـــة 
ودعـــم الصناعات الناشـــئة والصغيرة 
وتقديم االستشـــارات في بناء وإدارة 
وتطويـــر المشـــاريع وريـــادة األعمـــال 
المجـــاالت  كافـــة  فـــي  واالســـتثمار 

التجارية والصناعات الصغيرة.
وأضـــاف أن إقامة مثل هذه المعارض 
بالمحافظـــة  المحليـــة  الســـوق  يثـــري 
ويسهم في دعم االقتصادات المحلية 
بمختلف اتجاهاتهـــا؛ لخلق المزيد من 
فـــرص العمل ودعم االقتصاد الوطني 

باإلضافة إلى عرض قصص نجاح في 
ريادات األعمال.

وقدم المحافظ الشـــكر إلى المنظمين 
وجميع الجهات المشـــاركة بالمعرض، 
الشـــمالية  المحافظـــة  دعـــم  مؤكـــدًا 
إلقامـــة وتنظيـــم مثل هـــذه المعارض 

التي تســـهم بشـــكل فعال في التنمية 
المجتمعية والتوعية بأهمية التدريب 
مـــن  واالســـتفادة  المهـــارات  وصقـــل 
واالســـتثمارية  التجاريـــة  الخبـــرات 
واإلنتاجية وإدارة وتطوير المشـــاريع 
الصغيـــرة والناشـــئة، متمنيـــا لهـــم كل 
التوفيـــق والنجاح، كمـــا قام المحافظ 
بجولة في أرجـــاء المعرض والجهات 
المشـــاركة لالطالع على مـــا يقدمونه 
مـــن خدمـــات واستشـــارات للباحثين 

عن عمل.
مـــن جهتهم، قـــدم المنظمـــون خالص 
شـــكرهم وتقديرهـــم للمحافظ لدعمه 
وتشـــجيعه علـــى تنظيـــم وإقامة هذا 
المعرض، متطلعين للمزيد من التعاون 
أهـــداف  بمـــا يحقـــق  المســـتقبل  فـــي 

المحافظة في التنمية المستدامة.

المنامة - وزارة الداخلية

سلمان بن هندي

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمن العام الفريق طارق بن حســـن الحســـن، نائب ســـفير 
الواليـــات المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين ديفيد براونســـتاين. وتم 
خالل اللقاء، بحث سبل وآليات تطوير التعاون األمني بين مملكة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة في إطار العمـــل على تعزيز العالقـــات الثنائية إضافة 

إلى بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تعاون أمني بين البحرين وواشنطن

المنامة - هيئة تنظيم سوق العمل

ضبطـــت هيئة تنظيم ســـوق العمل عددًا مـــن العمالة المخالفـــة بالمحافظة 
الجنوبيـــة وذلـــك في حملة تفتيشـــية مشـــتركة علـــى مواقع تجمـــع العمالة 
بالتعـــاون مـــع شـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة بـــوزارة الداخليـــة، 
ومديريـــة شـــرطة محافظة الجنوبية وذلك لمخالفتهـــم أحكام قانون هيئة 
تنظيـــم ســـوق العمـــل وقانـــون اإلقامة بمملكـــة البحريـــن.  وتســـتمر الهيئة 
فـــي تنفيـــذ خطتها مع مختلف الشـــركاء الحكوميين بتشـــديد الرقابة على 
المخالفيـــن وتكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية بما يحقـــق االســـتقرار والعدالة 
والمرونـــة والتنافســـية في ســـوق العمل ويســـهم في القضـــاء على ظاهرة 
العمالـــة غيـــر النظاميـــة عبـــر تشـــديد التعامل مـــع المخالفين مـــن أصحاب 
العمـــل والعمالة الوافـــدة. وجددت هيئة تنظيم ســـوق العمل دعوتها جميع 
أفـــراد المجتمـــع إلـــى دعم جهـــود الجهـــات الحكومية للتصدي للممارســـات 
غيـــر القانونيـــة في ســـوق العمل والعمالـــة غيـــر النظامية حمايـــة للمجتمع 
ككل، داعيـــة الجمهـــور لإلبـــالغ عـــن أيـــة شـــكاوى تتعلـــق بمخالفات ســـوق 
العمـــل والعمالـــة غير النظامية من خالل االتصال علـــى مركز اتصال الهيئة 
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ضبط عدد من العمالة المخالفة في “الجنوبية”

“الجمارك” توقع اتفاقية مع “إي بي إم تيرمينالز” البحرين
تقديم رسالة واضحة للعمالء وتحديد المسؤولية للطرفين

وقعت شؤون الجمارك وشركة إي بي 
إم تيرمينالز البحرين الشركة المشغلة 
بـــن ســـلمان اتفاقيـــة  لمينـــاء خليفـــة 
تضمـــن  والتـــي  الخدمـــة،  مســـتوى 
الخدمـــات  مـــن  متقدمـــة  مســـتويات 
الجمركيـــة لمختلف العمـــالء، بحضور 
رئيس الجمارك الشـــيخ أحمد بن حمد 
آل خليفـــة، ووكيـــل الـــوزارة لشـــؤون 
الموانـــئ والمالحـــة البحريـــة بـــوزارة 
الشـــيخ  واالتصـــاالت  المواصـــالت 
أحمد بن عيســـى آل خليفـــة، والمدير 
التنفيذي لشـــركة إي بـــي إم تيرمينالز 

البحرين مورين بانرمان.
وبهذه المناســـبة، أكـــد رئيس الجمارك 
أن شـــؤون الجمارك مســـتمرة بتقديم 
أنجـــع  وتحقيـــق  الحلـــول  أفضـــل 

الممارســـات، بتعزيـــز الشـــراكة مع كل 
أطـــراف العملية الجمركية، منّوهًا بأّن 
توقيـــع االتفاقيـــة يهدف إلى تبســـيط 
اإلجـــراءات الجمركية وتوفير أحدث 

الخدمـــات وتنظيـــم وســـائل االتصال 
وتعزيـــز العالقات مع جميع الشـــركاء، 
وتأتـــي هـــذه االتفاقيـــة مـــن منطلـــق 
ورغبة الطرفين في االرتقاء بمستوى 

طريـــق  عـــن  للعمـــالء  المقـــدم  األداء 
تسهيل اإلجراءات للعمالء.

وتهدف االتفاقيـــة إلى الحصول على 
اتفاقية تبادل لتوفير خدمات متميزة 
واضحـــة  رســـالة  وتقديـــم  للعمـــالء، 
للعمالء وتحديد المسؤولية للطرفين، 
وقابـــل  ومختصـــر  واضـــح  ووصـــف 
باإلضافـــة  العميـــل،  للقيـــاس لخدمـــة 
إلى تصور مســـتوى الخدمـــة المقدمة 

بشكل واضح للعميل.
الوكيـــل  االتفاقيـــة  توقيـــع  حضـــر 
بـــدر  الموانـــئ  لشـــؤون  المســـاعد 
التنفيـــذي  والرئيـــس  المحمـــود 
للشـــؤون الحكومية واألمنية عيســـى 
ين  القطامي، وعدد من المديرين العامِّ

والمديرين بشؤون الجمارك.

المنامة - وزارة الداخلية

برنامج تدريبي لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق اإلنسان
ينطلق نهاية أكتوبر على مدى 6 أشهر ويستهدف 1000 من المنتسبين... “التحقيق الخاصة”:

تنظم وحدة التحقيق الخاصة تحت رعاية 
النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن فعاليـــات 
تدريبيـــة تحت عنوان “البرنامج التدريبي 
الوطنـــي لتعزيز قـــدرات المعنيين بحماية 
العدالـــة  منظومـــة  فـــي  اإلنســـان  حقـــوق 
برنامـــج  مـــع  بالتعـــاون  الجنائيـــة” وذلـــك 
واألكاديميـــة  اإلنمائـــي،  المتحـــدة  األمـــم 
الدراســـات  ومعهـــد  للشـــرطة  الملكيـــة 
القضائية والقانونية، ويستهدف البرنامج 
الوطنيـــة  األجهـــزة  ومنتســـبي  مســـؤولي 
المعنية بحماية حقوق اإلنسان والقائمين 
علـــى إنفـــاذ القانـــون، فضالً عـــن منظمات 
المجتمع المدني. وفي هذا السياق، صرح 
محمـــد الهـــزاع القائـــم بأعمـــال المحامـــي 
العـــام رئيـــس وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة 
بـــأن هـــذا البرنامـــج التدريبـــي يأتـــي فـــي 
إطـــار الدعـــم الدائم والمتواصـــل لألجهزة 
الوطنيـــة المعنية بحماية حقوق اإلنســـان 
وتنمية قدرات منتســـبيها تعزيـــزًا للجهود 

الوطنية المشـــهودة لتحقيـــق رؤية مملكة 
لالرتقـــاء  الهادفـــة  المســـتقبلية  البحريـــن 
بحقـــوق اإلنســـان، وللعمـــل علـــى تحقيـــق 
أهـــداف الخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان 
لمملكـــة البحريـــن )2026-2022( بتطويـــر 
أدوار آليـــات الحمايـــة الوطنيـــة والعدالـــة 
اإلصالحيـــة، وذلـــك كلـــه وصـــوالً لتطبيق 
الحديثـــة  التشـــريعية  للسياســـة  فعـــال 
العدالـــة  منظومـــة  تطويـــر  علـــى  القائمـــة 
الجنائيـــة بمـــا يتفـــق والمبـــادئ والمعايير 

الدولية في شأن حقوق اإلنسان.
البرنامـــج  ينطلـــق  أن  المقـــرر  ومـــن  هـــذا 
التدريبـــي في نهاية شـــهر أكتوبـــر الجاري 
ولمـــدة ســـتة أشـــهر، ويســـتهدف حوالـــي 
1000 مشـــارك مـــن منتســـبي المؤسســـات 
المعنيـــة  الوطنيـــة  واآلليـــات  واألجهـــزة 
ويتضمـــن  الجنائيـــة،  العدالـــة  بمنظومـــة 
البرنامـــج ثالثـــة محـــاور تتعلـــق بالمعايير 
وشـــواهدها  اإلنســـان،  لحقـــوق  الدوليـــة 
في التشـــريع الوطنـــي وســـلطات اآلليات 

الوطنيـــة والقائميـــن علـــى إنفـــاذ القانون، 
اإلجـــراءات  شـــرعية  وضوابـــط  وحـــدود 
القانونية تجاه األشخاص وما يتصل بهم 
مـــن حقـــوق خاصـــة، وذلك فـــي مجموعة 
مـــن ورش العمـــل يحاضـــر فيهـــا نخبة من 
الخبـــراء الوطنييـــن والدوليين في مجال 
مـــن  عـــدد  وبمشـــاركة  اإلنســـان،  حقـــوق 
القضـــاة وأعضاء النيابـــة العامة، وأعضاء 
ومنتسبي المؤسســـات واألجهزة الوطنية 
المعنية بحماية حقوق اإلنســـان، وأعضاء 
اإلدارات  بمختلـــف  العـــام  األمـــن  قـــوات 
والمراكـــز األمنيـــة واإلصالحية، فضالً عن 
مشاركين من مجلســـي الشورى والنواب، 
العـــدل  ووزارة  الخارجيـــة،  ووزارة 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف، ووزارة 
التشـــريع  وهيئـــة  االجتماعيـــة،  التنميـــة 
والرأي القانوني، والمجلس األعلى للمرأة، 
وعدد من منظمـــات المجتمع المدني ذات 

الصلة.
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