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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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أشــــاد الــشــيــخ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
الــوزراء وزير  خليفة نائب رئيس مجلس 
الوطنية  بــاإلســهــامــات  التحتية  البنية 
الدكتور  بذلها  التي  المقدرة  والعطاءات 
عبد الحسين بن علي ميرزا في مختلف 
تركت  والتي  تبوأها،  التي  العمل  مواقع 
صعيد  على  بالغًا  وأثـــرًا  واضــحــة  بصمة 
تنفيذ البرامج والخطط الحكومية، وال 

سيما في قطاع الطاقة.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــائــه بــمــكــتــبــه في 
القضيبية صباح امس )األحــد 06  قصر 
الحسين  عــبــد  الــدكــتــور   )2022 نــوفــمــبــر 
بـــن عــلــي مـــيـــرزا مــســتــشــار مــجــلــس إدارة 
الــذي  والــغــاز،  للنفط  القابضة  الــشــركــة 
أهدى نسخة من كتابه بعنوان »مسيرتي 

في سبيل الوطن«.
وخــــال الــلــقــاء أثــنــى الــشــيــخ خــالــد 
تضمنه  مــا  على  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 

الــكــتــاب الـــذي ألــفــه الــدكــتــور مــيــرزا، وما 
احتوى عليه من توثيق يؤرخ للمحطات 
على  عاصرها  التي  المختلفة  والحقب 

كانت  التي  الــزمــن،  مــدى ستة عقود من 
حصيلتها مسيرة مهنية حافلة بالعطاء 

وزاخرة باإلنجاز والخبرات.

وأعــــرب عــن تــقــديــره لــلــدكــتــور مــيــرزا 
عــلــى الـــجـــهـــود الــمــخــلــصــة الـــتـــي بــذلــهــا 
القطاع  السابقة في  طوال فترة خدمته 
الــعــام، راجــيــًا لــه الــتــوفــيــق والــنــجــاح في 
إليه كمستشار  المسندة  الحالية  المهام 
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة  لمجلس 

والغاز.
ــدم الـــدكـــتـــور مـــيـــرزا  ــقـ مــــن جـــهـــتـــه، تـ
رئيس  لنائب  واالمتنان  الشكر  بخالص 
مجلس الوزراء وزير البنية التحتية على 
ما كان وال يزال يضطلع به من دور حيوي 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الـــــرؤى والــتــطــلــعــات 
الحكومية لتوفير بنية تحتية مستدامة 
فـــي كـــل أوجــهــهــا وقــطــاعــاتــهــا بــمــا يــعــود 
معربًا  والمواطنين،  الوطن  على  بالنفع 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عـــن اعــــتــــزازه بــالــعــمــل 
في  جانبه  إلى  الماضية  السنوات  طوال 

مختلف المواقع والمسؤوليات.

أطر  تدعيم  إطـــار  فــي 
مع  المجتمعية  الــشــراكــة 
كل القطاعات الخاصة في 
الــمــحــافــظــة، شهد  نــطــاق 
ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
علي بن خليفة آل خليفة 
ــافــــظــــة  ــمــــحــ مـــــحـــــافـــــظ الــ
الــجــنــوبــيــة، حــفــل الــذكــرى 
الــســنــويــة الــثــالــثــة عــشــرة 
لــتــأســيــس مــجــمــع الــواحــة 
ــاع، وذلــــك  ــ ــرفـ ــ بــمــنــطــقــة الـ
عيسى  الــعــمــيــد  بــحــضــور 
ــائـــب  ــر الـــــــدوســـــــري نـ ــ ــامـ ــ ثـ
ــور  الـــــمـــــحـــــافـــــظ، وبــــحــــضــ
الشيخ سلمان بن راشد آل 
خليفة عضو مجلس إدارة 
لاستثمار،  الراشد  شركة 
والـــســـيـــد ســـانـــديـــب نــاريــن 
الــــــــرئــــــــيــــــــس اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي 

لمجموعة الراشد.
وقد قام سمو محافظ 
في  الجنوبية  المحافظة 
ــيـــة بــقــص  ــالـ ــة الـــفـــعـ ــ ــدايـ ــ بـ
بعدها  االحــتــفــال،  شريط 
اســتــمــع إلـــى شـــرح مفصل 
عــن أركــــان االحــتــفــال ومــا 
يحتويه من مرافق شملت 
عــــددا مــن مــشــاريــع األســر 
الـــمـــنـــتـــجـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
أكـــد ســمــو محافظ  حــيــث 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لمختلف  المحافظة  دعم 
األنــــشــــطــــة والـــفـــعـــالـــيـــات 
االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة 
ــزز مــــــــن نـــهـــج  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الـــــــتـــــــواصـــــــل والــــــشــــــراكــــــة 
مختلف  مــع  المجتمعية 
القطاعات، كما بين سموه 

مع  بــالــتــعــاون  الــمــحــافــظــة  دور 
كل  توفير  فــي  المعنية  الجهات 
مـــقـــومـــات االرتــــقــــاء بــاألنــشــطــة 
واألعمال االستثمارية التجارية 
ــي مــحــافــظــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بــمــا  فــ
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا عـــلـــى نــمــوهــا 
على  بالنفع  يــعــود  الـــذي  ــر  األمـ

األهالي والمواطنين.
ــه، أشــــــاد الــشــيــخ  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
آل خــلــيــفــة  ــد  ــ ــ راشـ بــــن  ــلـــمـــان  سـ
عضو مجلس إدارة شركة الراشد 
لهذا  لاستثمار، بحضور سموه 
الـــذي يــخــدم مفهوم  االحــتــفــال 
خال  من  المجتمعية  الشراكة 
تـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــســـن الــمــســتــمــر 
ــتـــعـــاون مـــع الــمــؤســســات  عــبــر الـ
والـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة مـــن اجــل 
مشروعاتها  إقــامــة  فــي  الــتــوســع 
بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الــمــحــافــظــةـ 
مـــا يــســهــم فـــي تــلــبــيــة تــطــلــعــات 
ــر أجــــــود  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ـــن وتـ ــيـ ــنــ ـــواطــ ــمـ الــ

الخدمات لهم.
ــرب  ــ ــاق أخـــــــــر، أعــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ســــــانــــــديــــــب نـــــــاريـــــــن الــــرئــــيــــس 

اإلقليمي لمجموعة الراشد، عن 
البارز  الجنوبية  المحافظة  دور 
ــم الــمــشــاريــع الــخــاصــة،  فـــي دعــ
الشاملة  التنمية  تعكس  والــتــي 
ــي تــــشــــهــــدهــــا الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــتـ ــ الـ
مختلف  مع  المشهود  والتعاون 
المجمع  أن  مبينًا  الــقــطــاعــات، 
يــعــد أحــــد الـــوجـــهـــات الــتــجــاريــة 
الــتــي تــقــدم عـــدد مــن الــخــدمــات 

المختلفة ألهالي المنطقة.
من جهتهم، أعرب الحضور 
وتقديرهم  شكرهم  خالص  عن 
علي  بــن  خليفة  الــشــيــخ  لــســمــو 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، عــلــى 
فــي نماء  اهــتــمــام  مــا يوليه مــن 
وذلك من  وتطورها،  المحافظة 
خــــال الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
واألهلية،  الخاصة  والقطاعات 
مثمنين جهود سموه في تحقيق 
مختلف  فــي  الــشــامــلــة  التنمية 

مناطق المحافظة الجنوبية.
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} الشيخ خالد بن عبداهلل يلتقي د. عبدالحسين ميرزا.

هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  عـــقـــد 
اجتماعه  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم 
الــســادس لـــدور االنــعــقــاد الــرابــع 
جميل  السيد  برئاسة  ُبــعــد  عــن 
وزيــر  بــن محمد علي حــمــيــدان، 
العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة 
وبحضور  الــعــمــل،  ســـوق  تنظيم 
أعضاء مجلس اإلدارة، والسيدة 
ــــوف عـــبـــد الـــرحـــمـــن جــمــشــيــر،  نـ
الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث 
تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس  أكــد 
ــعــــمــــل الـــــحـــــرص عــلــى  ســـــــوق الــ
خلق بيئة عمل تنافسية تتمتع 
وتضمن  واالســـتـــقـــرار  بــالــعــدالــة 
حد  على  العمل  أطــراف  حقوق 
إسهاماتهم  مــن  يعزز  بما  ســواء 
الشاملة  التنموية  المسيرة  في 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ

خليفة ملك الباد المعظم.
إدارة  ــلـــس  مـــجـ أشــــــــاد  كـــمـــا 
الــهــيــئــة بـــأمـــر صـــاحـــب الــســمــو 
ــلــــمــــان بــن  الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر ســ

حــمــد آل خــلــيــفــة  ولــــي الــعــهــد 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء بــإلــغــاء 
المرن، وتسجيل  العمل  تصريح 
بالشراكة  الـــوافـــدة  الــعــمــالــة  كــل 
وتكثيف  الـــخـــاص  الــقــطــاع  مـــع 
وتشديد  التفتيشية  الــحــمــات 
الــتــعــامــل مـــع الــمــخــالــفــيــن من 

ــال،  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل والـ
والعمل على ربط رخص العمل 
والمؤهات،  بالمعايير  المهنية 
ــئـــة  ــيـ ــبـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــب تـ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الــمــنــاســبــة لــلــعــمــال بــمــا يــراعــي 
ــن فــاعــلــيــة  ــد مــ ــزيــ حــقــوقــهــم ويــ
التنمية االقتصادية،  دورهم في 

تحققت  التي  بالنتائج  مرحًبا 
فــــــي إطــــــــــار تــــشــــديــــد الــــرقــــابــــة 
التفتيشية،  الحمات  وتكثيف 
بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــجــهــود 
الحكومية للتصدي للممارسات 
ــوق  ــ ــة فـــــــي سـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ غـ
الــعــمــل، وتــشــديــد الــتــعــامــل مع 
العمل  أصحاب  المخالفين من 
والعمال والتصدي للعمالة غير 

النظامية.
السيدة  قدمت  جانبها،  من 
ــبــــدالــــرحــــمــــن جــمــشــيــر  ــوف عــ ــ ــ نـ
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة، 
تــــقــــريــــًرا مـــفـــصـــًا أبـــــــــرزت فــيــه 
والنتائج  الهيئة  وبــرامــج  جهود 
ــم تــحــقــيــقــهــا، وأشــــــارت  الـــتـــي تــ
ــــاق نــظــام  ــى أن إطـ جــمــشــيــر إلــ
تــســجــيــل الــعــمــالــة يـــتـــزامـــن مع 
ــة جــــديــــدة مــن  ــلـ ــرحـ ــيـــن مـ تـــدشـ
العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة 
العمل  ســوق  لتطوير  والــخــاص 
بيئة  فــي  عــقــبــات  أي  ومــعــالــجــة 
القطاعين  وأن  السيما  العمل، 

يؤمنان  و»الــخــاص«  »الحكومي« 
بـــــــــذات األهـــــــــــــداف الـــمـــرتـــبـــطـــة 
االقــتــصــاديــة  التنمية  بتحقيق 
الــمــســتــدامــة، وحــفــظ اســتــقــرار 
بيئة العمل في منظومة تضمن 
والــمــرونــة  والتنافسية  الــعــدالــة 
الــــتــــي تـــســـتـــجـــيـــب لــمــتــطــلــبــات 
السوق. كما استعرضت الرئيس 
تنظيم  هيئة  خــطــة  الــتــنــفــيــذي 
الحمات  لتكثيف  العمل  ســوق 
الــتــفــتــيــشــيــة وتــشــديــد الــتــعــامــل 
مـــع الــمــخــالــفــيــن مـــن الــعــمــالــة 
مع  بالشراكة  العمل،  وأصــحــاب 
وزارة الداخلية وكل الجهات ذات 
الــعــاقــة، مــؤكــدة حــرص الهيئة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل بــــحــــزم مــــع أي 
وتطرقت  السوق.  في  مخالفات 
جـــمـــشـــيـــر إلــــــى جــــهــــود الــهــيــئــة 
الــمــشــاريــع  عـــدد مــن  فــي تنفيذ 
شأنها  مــن  التي  االستراتيجية 
أن تسهم في تطوير بيئة العمل 
لــكــل أطــــــراف الــعــمــل )الــعــامــل 

وصاحب العمل(.

»�شوق العمل« تنوه بالنتائج الإيجابية لتكثيف الحمالت التفتي�شية وت�شديد الرقابة

} وزير العمل.

األولية  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  أعلنت 
للمقترحات  الوطني  النظام  إلى  انضمامها 
والــشــكــاوى )تــواصــل(، اعــتــبــارًا مــن 1 نوفمبر 
توفير  لتعزيز  جــهــودهــا  ضمن  وذلـــك   ،2022
قنوات تواصل متنوعة مع جميع المواطنين 
والمقيمين، وذلك في إطار الحرص المستمر 
لتأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة ما بين 
الحكومية،  والجهات  والمقيمين  المواطنين 
لتعزيز تلبية تطلعاتهم بتطوير كل الخدمات 
ــة الـــمـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــم بــمــخــتــلــف  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

قطاعاتها.
أكدت الدكتورة لولوة راشد شويطر القائم 
الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
الصحية األولية، أن مراكز الرعاية الصحية 
األولية حريصة على تقديم أفضل الخدمات 
وأجــــودهــــا، عــبــر تــوفــيــر مــخــتــلــف الــمــنــصــات 
المواطنين  المباشر مع  التواصل  ُتعّزز  التي 
والمقيمين ومن خال توطيد التعاون البّناء 
يرفد  بما  العامة  الجهات  كل  والملموس مع 

المنظومة الصحية بمملكة البحرين.
ــه بـــانـــضـــمـــام مــــراكــــز الـــرعـــايـــة  ــ ــ ــالــــت إّن وقــ
ــذا الــنــظــام الــمــتــاح  ــى هـ الــصــحــيــة األولـــيـــة إلـ
 ،Bahrain.bh ــنـــيـــة  الـــوطـ ــة  ــوابــ ــبــ الــ عـــبـــر 
سيتمّكن  »تواصل«،  الذكية  الهواتف  وتطبيق 
الــمــواطــنــون والــمــقــيــمــون عــلــى مـــدار الساعة 
وِطوال أيام األسبوع، من تقديم مقترحاتهم 
تطوير  شأنها  مــن  التي  ماحظاتهم  وإبـــداء 

السجات  )قسم  وهي  المقدمة  والخدمات  العمل 
– قسم المختبر – قسم الصيدلة – قسم األشعة 
– قسم العاج الطبيعي – قسم البحث االجتماعي 
– قــســم الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة – قــســم الــخــدمــات 
 – – خدمات قسم صحة الفم واألسنان  العاجية 
خدمات التحويل إلى الرعاية الثانوية( في جميع 

المراكز الصحية.
)تــواصــل(،  نــظــام  فاعلية  إلــى  ونــوهــت شويطر 
الحكومية،  الــخــدمــة  تحسين  إلـــى  يــهــدف  ــذي  والــ
الفتة إلى أنه بإمكان جميع المواطنين والمقيمين 
الخدمات  حــول  والماحظات  المقترحات  تقديم 
ــز الــصــحــيــة  ــراكــ ــمــ الـــطـــبـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة فــــي الــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى خـــدمـــات الــصــيــدلــيــة وغــيــرهــا من 
الصحية  المراكز  في  باألقسام  المعنية  الخدمات 
والتي تصب في صالح المجتمع، وذلك في خطوة 

أكثر يسرا وسهولة.
كما أشارت إلى حرص مراكز الرعاية الصحية 
ــة عــلــى تــطــويــر خـــدمـــاتـــهـــا، مـــؤكـــدة أهــمــّيــة  ــيــ األولــ
يجعل  بما  الحكومي  العمل  تطوير  في  االستمرار 
القطاع الخدمي قادرًا على االستجابة لمتطلبات 
ــاز وجــــــودة الــخــدمــة،  الــمــرحــلــة فـــي ســـرعـــة اإلنــــجــ
ــل« في  ــواصـ وبــذلــك يــأتــي االنــضــمــام إلـــى نــظــام »تـ
وتفعيل  الشفافية  مبدأ  تعزيز  على  الحرص  إطــار 
ثقافة التفاعل المباشر مع المراكز الصحية، وبما 
التطور  ويــواكــب  المتطورة  العمل  منظومة  يــرفــد 
ــتــــخــــدام الـــمـــتـــســـارع لــوســائــل  الــتــكــنــولــوجــي واالســ

التواصل اإللكترونية.

تن�شم الأول����ي����ة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  م���راك���ز 
اإل����ى ال��ن��ظ��ام ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ق��ت��رح��ات »ت��وا���ش��ل«

ــــش الــــنــــســــخــــة  ــ ــامـ ــ ــ عـــــلـــــى هـ
الـــســـادســـة لـــمـــعـــرض الــبــحــريــن 
ــتـــي ُتـــقـــام  ــي لـــلـــطـــيـــران الـ ــدولــ الــ
ــاعــــدة الــصــخــيــر الــجــويــة  فــــي قــ
للدراسات  البحرين  مركز  يعقد 
ــة والـــــدولـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
والطاقة »دراسات« ندوًة بعنوان: 
التاريخ  »البحرين في الطيران: 
واآلفاق«، غدا الثاثاء 8 نوفمبر 
اإلعــامــي  الــمــركــز  فـــي  2022م، 
الــتــابــع لــلــقــاعــدة الــجــويــة، التي 
عامٍة  لمحٍة  تقديم  إلــى  تهدف 
في  البحرين  مملكة  تــاريــخ  عــن 
ــعـــراض  ــتـ مـــجـــال الـــطـــيـــران واسـ
والـــهـــيـــئـــات  الـــمـــؤســـســـات  أدوار 
بن  محمد  بُمشاركة  المختلفة، 
المواصات  وزيــر  الكعبي،  ثامر 
ــن  واالتــــــــــــــصــــــــــــــاالت، وعــــــــــــــــدٍد مـ
وأصحاب  الرسمية  الشخصيات 

الخبرة واالختصاص. 
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــــحـ وقــــــــــد رحــــــــــب مـ
المواصات  وزيـــر  الكعبي  ثــامــر 
الــنــدوة  واالتـــصـــاالت بعقد هــذه 
تاريخ  على  الضوء  ُتسلط  التي 
ـــران الــــعــــريــــق فــي  ــيـ ــطــ ــاع الــ ــطــ قــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، واإلنـــجـــازات 
المملكة  أحرزتها  التي  العديدة 
ــلـــي  ــــى الــــمــــســــتــــويــــن الـــمـــحـ ــلـ ــ عـ
والــدولــي فــي هــذا المجال. كما 
ذكر أن هذه الندوة المهمة تأتي 
انــطــاق النسخة  يـــوٍم مــن  قــبــل 
البحرين  معرض  من  السادسة 
ــــك بعد  الـــدولـــي لــلــطــيــران، وذلـ
مـــرور عــشــر ســنــوات مــن التميز 

والـــــنـــــمـــــو، حــــيــــث أصـــــبـــــح هــــذا 
الــمــعــرض ضــمــن تــقــويــم كــبــرى 
الــفــعــالــيــات الــعــالــمــيــة بــاعــتــبــاره 
ــران  ــيـ ــم مــــعــــارض الـــطـ ــ ــد أهــ ــ أحــ

الدولية. 
وذكـــــــــــر الــــــدكــــــتــــــور الـــشـــيـــخ 
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
ــلـــس أمـــــنـــــاء مـــركـــز  رئــــيــــس مـــجـ
البحرين  مملكة  أن  »دراســــــات« 
في  تؤديها  أوســع  ألدواٍر  تتطلع 
برعايٍة ملكيٍة  الطيران،  صناعة 
لدن حضرة صاحب  من  ساميٍة 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم، 
في ظل الخطط الطموحة التي 

الملكي  السمو  صاحب  يقودها 
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء. 
وتـــــــــهـــــــــدف هـــــــــــذه الـــــــنـــــــدوة 
إلـــى إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى تــاريــخ 
لقطاع  المستقبل  آفــاق  وتــطــور 
ــراز مــوقــع مملكة  ــ الــطــيــران، وإبـ
ــة  ــ ــارطـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــن عـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
ــدٍة  ــرائــ ــة كــ ــيــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــال، لــتــتــكــامــل  ــجــ ــمــ فــــي هــــــذا الــ
الــدولــي  الــمــعــرض  فعاليات  مــع 
لــلــطــيــران الـــــذي القــــى نــجــاًحــا 
باهًرا على المستويين اإلقليمي 
والعالمي بفضل جهود وإشراف 

ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بــن حمد 
الشخصي  الــمــمــثــل  خــلــيــفــة  آل 
رئيس  المعظم  الملك  لجالة 
اللجنة الُعليا المنظمة لمعرض 

البحرين الدولي للطيران. 
الندوة نجاحات  وتستعرض 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــحــول 
للطيران  مــركــزيــٍة  مــحــطــٍة  إلـــى 
ــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي،  فـ
ومثابرتها على تحفيز التطوير 
ــران تــمــاشــًيــا  ــيــ فــــي قــــطــــاع الــــطــ
الـــرؤيـــة االقــتــصــاديــة 2030،  مــع 
الــتــي رعــتــهــا الــقــيــادة الــرشــيــدة 
واالزدهـــار،  النمو  نحو  للمملكة 
القمر  بإطاق  أعمالها  وتوجت 

ديسمبر  في  »ضـــوء1«  الصناعي 
عام 2021م.

ــنــــدوة إلــى  وتــتــطــلــع هــــذه الــ
ــًة لــتــاريــخ  ــامــ تـــقـــديـــم لـــمـــحـــًة عــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــجــال 
أدوار  ـــراض  واســــتــــعـ ــيــــران،  ــطــ الــ
الــمــؤســســات والــهــيــئــات فــي هــذا 
ــيــــوي، لــمــواصــلــة  الـــقـــطـــاع الــــحــ
نحو  والتحليق  التطوير  عملية 

آفاٍق أرحب. 
إلــى جلسة  الــنــدوة  وتنقسم 
افــــتــــتــــاحــــيــــة وثــــــاثــــــة مــــحــــاور 
رئــيــســة، يــتــطــرق الــمــحــور األول 
مملكة  في  الطيران  »تاريخ  إلى 
البحرين«، فيما يتناول المحور 
الثاني »مراحل التطور في قطاع 
الــطــيــران: تــحــديــات وإنــجــازات«، 
أمــــا الـــمـــحـــور الـــثـــالـــث واألخـــيـــر 
فــيــســتــشــرف الــجــهــود الــوطــنــيــة 
بـ»اآلفاق من الطيران  المتعلقة 

إلى الفضاء«.
أن هذه  إلى  وتجدر اإلشــارة 
الندوة تأتي بمشاركٍة واسعٍة من 
المؤسسات  مــن  مــجــمــوعــٍة  قــبــل 
الــوطــنــيــة فـــي الــبــحــريــن، حيث 
وزارة  مــــن  ــلٌّ  ــ كـ فــيــهــا  ســـيـــشـــارك 
الـــــــمـــــــواصـــــــات واالتـــــــــصـــــــــاالت، 
والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
وشركة  الخليج،  طيران  وشركة 
مطار البحرين، وشركة خدمات 
ــبــــحــــريــــن، وعـــــــــدٍد مــن  ــار الــ ــطــ مــ
الــخــبــرة  مـــن ذوي  الــشــخــصــيــات 

والدراية في هذا المجال.

»درا�ش���ات« ينظ���م ن���دوة »البحري���ن ف���ي الطي���ران.. التاريخ
والآف���اق« على هام����س معر�س البحري���ن الدول���ي للطيران غدا

ــداهلل بــن  ــبــ شــــــارك الـــشـــيـــخ عــ
مملكة  ســفــيــر  خــلــيــفــة،  آل  ــد  راشــ
البحرين لدى الواليات المتحدة 
األمـــريـــكـــيـــة، فـــي حــفــل اســتــقــبــال 
خريجي جامعة بنتلي األمريكية 
البحرين، تحت رعاية  في مملكة 
ســـفـــارة الــمــمــلــكــة لــــدى الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، وبــحــضــور 
السيد برنت كرايت، رئيس جامعة 

بنتلي األمريكية.
وخال الحفل، ألقى السفير 
كــلــمــة افــتــتــاحــيــة عــبــر االتـــصـــال 
ــدم  ــقـ اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــمـــــرئـــــي، تـ
خالها بالشكر والتقدير لرئيس 
لقيادته  األمريكية  بنتلي  جامعة 
ــتـــه شــخــصــًيــا فــــي حــفــل  ــاركـ ومـــشـ
ــك تـــقـــديـــًرا منه  ــ االســتــقــبــال وذلـ
للمساهمات والجهود التي قدمها 

خــريــجــو الــجــامــعــة الــبــحــريــنــيــون 
جامعة  فــي  التعليمي  للمستوى 
في  الجامعة  تأثير  ومدى  بنتلي، 
الخريجين والمجتمع البحريني 
ــن اعـــــتـــــزازه لــمــا  ــا عــ ــرًبـ ــعـ كـــكـــل، مـ
البحرينيين  الطلبة  بــه  يحظى 
ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـــــــدارســـــــيـــــــن فـــــــي الـ
ــيـــة وخـــصـــوًصـــا جــامــعــة  ــكـ األمـــريـ
بنتلي من رعاية واهتمام كبيرين، 
مستقبلي  ــاون  ــعـ تـ ــى  إلــ مــتــطــلــًعــا 
مـــشـــرق فــــي الـــجـــانـــب الــتــعــلــيــمــي 
بــمــا يــعــود بــالــنــفــع والــخــيــر على 
مــســتــقــبــل الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي 
ــًدا مــعــالــيــه  ــيـ ــشـ ــديـــن، مـ ــلـ ــبـ ــي الـ فــ
بــالــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي الــمــتــقــدم 
بنتلي،  إليه جامعة  وصلت  الــذي 
الــجــامــعــة دوام  لــرئــيــس  مــتــمــنــًيــا 

التقدم والرفعة والنماء.

كما تطرق السفير في كلمته 
ــــى الـــعـــوامـــل الــمــشــتــركــة الــتــي  إلـ
الصديقين،  البلدين  بين  تجمع 
التسامح  أسس  أهمها  من  والتي 
واإلخـــــــــاء والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي، 
ــًرا إلـــــى الـــــزيـــــارة الــرســمــيــة  ــيـ ــشـ مـ
قداسة  بها  يقوم  التي  التاريخية 
فرنسيس،  البابا  األعــظــم  الحبر 

ــكــــان، إلــــــى مــمــلــكــة  ــيــ ــاتــ ــفــ ــابــــا الــ بــ
البحرين ومشاركة قداسته خال 
ــه الــتــاريــخــيــة فـــي فــعــالــيــات  ــارتـ زيـ
»الشرق  للحوار  البحرين  ملتقى 
ــايـــش  ــعـ ــتـ والـــــــغـــــــرب مــــــن أجــــــــل الـ
اإلنـــســـانـــي«، الــــذي يــعــقــد بــرعــايــة 
الــجــالــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

الباد الُمعظم.
ــام كــــلــــمــــتــــه، ثــمــن  ــ ــتـ ــ وفـــــــي خـ
الـــســـفـــيـــر الــــجــــهــــود الــمــخــلــصــة 
ــة الــتــي قـــام بــهــا خريجو  ــدؤوبـ والـ
جـــامـــعـــة بـــنـــتـــلـــي الـــبـــحـــريـــنـــيـــون، 
العمل  فــي  المثمرة  وإسهاماتهم 
ــرة الـــبـــنـــاء  ــيــ ــســ ــر مــ ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ عــ

والتنمية في مملكة البحرين. 

�شفير المملكة لدى وا�شنطن ي�شارك في حفل خريجي جامعة بنتلي الأمريكية في البحرين
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الــدكــتــور  األكــبــر  ــام  اإلمــ فضيلة  استقبل 
رئيس  الــشــريــف،  األزهـــر  شيخ  الطيب  أحمد 
مجلس حكماء المسلمين، امس األحد، بمقر 
إقامة فضيلته، الشيخ أحمد بن عطية اهلل آل 

خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي.
وأعرب شيخ األزهر عن اعتزازه بالعالقات 
بــيــن األزهــــــر الـــشـــريـــف ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
نشر  فــي  الــمــمــلــكــة  بــجــهــود  مــشــيــدا فضيلته 
الــراقــي  وتنظيمها  والــتــســامــح،  ــوة  األخــ قــيــم 
لملتقى البحرين للحوار »الشرق والغرب من 
استضافتها  وكــرم  اإلنــســانــي«،  التعايش  أجــل 
للوفود المشاركة، مؤكدا فضيلته أن الجهود 
والعيش  الــتــســامــح  قــيــم  نــشــر  فــي  المخلصة 

المشترك بين الشعوب تلقى قبوال وتأييدا عالميا.
أحــمــد، عــن تقديره  الشيخ  أعـــرب  مــن جــانــبــه، 
ــراز  ــ ــر فــــي إبـ ــ ــ الــكــبــيــر لـــجـــهـــود فــضــيــلــة شـــيـــخ األزهـ
الحنيف  اإلســالمــي  لديننا  الصحيحة  المفاهيم 
وتقديره لما يبذله مجلس حكماء المسلمين تحت 
تعزيز  في  ومؤثرة  كبيرة  جهود  من  فضيلته  قيادة 
ومكافحة  اإلسالم  ونشر سماحة  اإلنسانية  األخوة 
خطاب الكراهية، مشيدا معاليه بمخرجات ملتقى 
الشريف  ــر  األزهــ جــهــود  مثمنا  لــلــحــوار،  الــبــحــريــن 
العربية  األمـــة  قــضــايــا  تبنى  فــي  فضيلته  بــقــيــادة 
واإلسالمية وعقد العديد من المؤتمرات العالمية، 
اإلنسانية  ورسالته  األزهــر  عالمية  يعكس  ما  وهــو 

لجمع الناس على القواعد اإلنسانية المشتركة.

�سيخ الأزهر ي�ستقبل وزير المتابعة بالديوان الملكي

ف�����ش��ي��ل��ت��ه ي�����ش��ي��د ب���ج���ه���ود ال��م��م��ل��ك��ة 
ف����ي ن�����ش��ر ق���ي���م الأخ��������وة وال��ت�����ش��ام��ح

ــام  ــ اســتــقــبــل فــضــيــلــة اإلمـ
الطيب  أحمد  الدكتور  األكبر 
ــر الــشــريــف رئيس  شــيــخ األزهــ
المسلمين،  حــكــمــاء  مــجــلــس 
أمس، في مقر إقامته بمملكة 
الــبــحــريــن، الــشــيــخ خــالــد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  عــلــي 
ــى لــلــقــضــاء  ــلــ الــمــجــلــس األعــ

رئيس محكمة التمييز.
وأكد فضيلة اإلمام األكبر 
الــســلــطــة  دور  ــاء  ــقـ ــلـ الـ خـــــالل 
الــقــضــائــيــة فـــي تــرســيــخ مــبــدأ 
الـــعـــدالـــة كـــأحـــد الـــمـــرتـــكـــزات 
الرئيسة لصون الحقوق ودعم 
في  والمساهمة  الــدول  جهود 
تــحــقــيــق الــنــهــضــة والــتــنــمــيــة 
المستدامة من خالل استقرار 
مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة، وأهــمــيــة 
مـــــا يـــضـــطـــلـــع بـــــه الــمــجــلــس 
مهم  دوٍر  من  للقضاء  األعلى 
ــــي تـــعـــزيـــز ثـــقـــة الــمــجــتــمــع  فـ
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــقــوق 
والحريات والممتلكات العامة 
الدستور  بمقتضى  والخاصة 

والقانون.

الشيخ  أعـــرب  جانبه؛  مــن 
عن  خليفة  آل  علي  بن  خالد 
تقديره لجهود األزهر الشريف 

المسلمين  حــكــمــاء  ومــجــلــس 
األكبر  اإلمـــام  فضيلة  بــقــيــادة 
األزهــر في نشر صحيح  شيخ 

المستنير،  الوسطي  اإلســـالم 
وتعزيز السالم وقيم المواطنة 
ــتــــقــــرار فــي  ــتـــي تـــرســـخ االســ الـ

بكلمة  مــشــيــًدا  الــمــجــتــمــعــات، 
فضيلة اإلمام األكبر في ختام 
مــلــتــقــى الـــبـــحـــريـــن لـــلـــحـــوار، 
ــــاءة  ــنَّ ــبــ ودعــــــــــوات فــضــيــلــتــه الــ
الفتن  ودرء  والــســالم  لــلــحــوار 

ونبذ الصراعات.
زيارة  ويجري شيخ األزهر 
لدعوة جاللة  تلبية  للبحرين 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين، 
لــزيــارة الــبــالد والــمــشــاركــة في 
مـــلـــتـــقـــى الـــبـــحـــريـــن لـــلـــحـــوار 
بــعــنــوان: »الــشــرق والــغــرب من 
أجـــــل الـــتـــعـــايـــش اإلنـــســـانـــي«، 
الخميس  يــومــي  عقد  والـــذي 
الــمــاضــيــيــن، تحت  والــجــمــعــة 
ــة الـــمـــلـــك حــمــد  رعــــايــــة جـــاللـ
ملك  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بـــن 
ــبـــحـــريـــن، وحـــضـــور  مــمــلــكــة الـ
قــداســة الــبــابــا فــرنــســيــس بابا 
ونحو  ة،  الكاثوليكيَّ الكنيسة 
وقادة  رمــوز  200 شخصية من 
العالم،  وممثلي األديــان حول 
فكرية  شخصيات  إلــى  إضافة 

وإعالمية بارزة.

خالل لقائه نائب رئي�س المجل�س الأعلى للق�ساء رئي�س محكمة التمييز:

ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ال�����ش��ل��ط��ة  دور  ي���وؤك���د  ال�����ش��ري��ف  الأزه�������ر  ���ش��ي��خ 
ف���ي ت��ر���ش��ي��خ م���ب���داأ ال��ع��دال��ة ك���اأح���د م��رت��ك��زات ���ش��ون ال��ح��ق��وق

} جانب من االستقبال.

�شيخ الأزهر يلتقى وزير الإعالم وي�شيد بدعم ملتقى البحرين لحوار الأديان
اســتــقــبــل فــضــيــلــة اإلمـــــام األكـــبـــر أ.د 
أحــمــد الــطــيــب، شــيــخ األزهـــــر الــشــريــف، 
بمقر  المسلمين،  حكماء  مجلس  رئيس 
إقـــامـــتـــه بــقــصــر الــصــخــيــر مـــســـاء امـــس، 
وزير  النعيمي  الدكتور رمزان بن عبداهلل 
السيد يوسف  وبــحــضــور  اإلعــــالم،  شـــؤون 
مــحــمــد الــبــنــخــلــيــل الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــمــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي، حــيــث تــنــاول 
تــعــزيــز ثــقــافــة  فـــي  الـــلـــقـــاء دور اإلعــــــالم 
فــي  ودوره  اآلخـــــــــر،  ــول  ــ ــبـ ــ وقـ الـــتـــعـــايـــش 
تــشــكــيــل وعـــي وثــقــافــة الــشــعــوب. وأعـــرب 
التي  للجهود  تــقــديــره  عــن  ــر  األزهــ شــيــخ 
قامت بها وزارة شؤون اإلعالم في متابعة 
للحوار  البحرين  ملتقى  أعمال  وتغطية 
بــيــن حــكــمــاء الــشــرق والـــغـــرب، مــؤكــدا أن 

اإلعـــالم بـــدوره شــريــك فــاعــل ورئــيــس في 
الــحــوار والــتــعــرف على اآلخـــر مــن خالل 
والحقائق  بالمعلومات  المجتمع  تغذية 
حــول كــل مــا يــحــدث ومــا يفيد، لتشكيل 
أو  التزييف  عن  بعيدا  مستنير  عــام  رأي 
التشويه. من جانبه، أعرب الدكتور رمزان 
النعيمي، عن تقديره لجهود  بن عبداهلل 
ــاء مــبــادئ  ــر الــدولــيــة فــي إرســ شــيــخ األزهــ
األخوة اإلنسانية، والتي تحظى باهتمام 
الجهات  واســع من جميع  وترقب  عالمي 
زيـــارة شيخ  الــشــأن، وأن  الفاعلة فــي هــذا 
األزهر للمملكة يتابعها الشعب البحريني 
تاريخية  محطة  وهـــي  وتــقــديــر  بــتــرحــاب 
تجاه  البحرين  مملكة  مسيرة  في  مهمة 
على  وكــذلــك  والــحــوار،  التسامح  قضايا 

العالمي استمراًرا لنشاط شيخ  الصعيد 
األزهر في خدمة السالم العالمي مؤكدا 
نهجها  في  مستمرة  البحرين  مملكة  أن 
التعايش  ومــبــادئ  أســس  لتعزيز  الــداعــم 
لدى  أفــضــل  مستقبل  لتحقيق  والــســالم 
ــــرؤى  ــًا لـ ــ ــقـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات والــــشــــعــــوب وفـ
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ــاحـــب الــســمــو  الـــمـــعـــظـــم، وتـــوجـــيـــهـــات صـ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء، والتي  العهد رئيس مجلس  ولي 
جعلت من البحرين مملكة للسالم، رائدة 
السلمي.  الــتــعــايــش  مــبــادئ  تجسيد  فــي 
كــمــا أشـــــاد وزيـــــر شـــــؤون اإلعــــــالم بكلمة 
ــي الــجــلــســة الــخــتــامــيــة  شـــيـــخ األزهـــــــر فــ

لــمــلــتــقــى الــبــحــريــن لـــلـــحـــوار، مـــؤكـــدا أن 
لإلعالميين  األكــبــر  اإلمـــام  فضيلة  نـــداء 
والــــذي حــثــهــم فــيــه عــلــى بـــذل مــزيــد من 
باب  الشَّ وتثقيف  ــشء  الــنَّ لتربية  الجهد 
برامج  إلى  وتحويلها  األديــان  بمشتركاِت 
الشباب  ُمعاصرة، تساعد  ة  ة وتربويَّ ِعْلميَّ
اآلخــر،  وقــبــول  الــحــوار  ثقافة  تبني  على 
ــراء الــحــيــاة اإلنــســانــيــة،  ويــســاعــد عــلــى إثــ
لــهــو تــأكــيــد عــلــى دور اإلعــــالم فــي إعـــداد 
وتكليف مــن شخصية  والــشــبــاب،  الــنــشء 
الصحفيين  وتقدير  احــتــرام  على  تــحــوز 
واإلعــالمــيــيــن، وأن هـــذا الــنــداء جـــاء في 
وقت يحتاج فيه العالم إلى تضافر جهود 
ونشر  الــحــوار  ثقافة  لتبني  المخلصين 

التعايش واألخوة اإلنسانية.

الأوق��������اف ال��ج��ع��ف��ري��ة ت��ه��ن��ئ ج��الل��ة 
ال���م���ل���ك ب���ن���ج���اح م��ل��ت��ق��ى ال��ب��ح��ري��ن

ــاف الــجــعــفــريــة يــوســف  ــ رفـــع رئــيــس األوقــ
أعضاء  عــن جميع  نيابة  الــصــالــح  بــن صــالــح 
إلــى  والــتــبــريــكــات  الــتــهــانــي  المجلس خــالــص 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
وإلى  الُمعظم،  البالد  آل خليفة ملك  عيسى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 
الـــــــوزراء؛ بــمــنــاســبــة نــجــاح الـــزيـــارة الــرســمــيــة 
الــتــاريــخــيــة لـــقـــداســـة الـــبـــابـــا فــرنــســيــس بــابــا 
األكبر  اإلمــام  وفضيلة  ومشاركته  الفاتيكان، 
الشريف  األزهــر  شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور 
ملتقى  في  المسلمين  رئيس مجلس حكماء 
الــبــحــريــن لــلــحــوار »الــشــرق والــغــرب مــن أجــل 
الــتــعــايــش اإلنــســانــي«، بــدعــوة كــريــمــة ورعــايــة 

ملكية سامية.
النتائج  الجعفرية  األوقــاف  رئيس  ن  وثمَّ
العالمي  اإلنــســانــي  الملتقى  لــهــذا  الــمــثــمــرة 
بمشاركة أكبر رمزين دينيين، وحكماء الشرق 
مملكة  مكانة  على  شــاهــًدا  باعتباره  والــغــرب، 
ومــنــارة عالمية  وســالم  أمــن  كــواحــة  البحرين 
السلمي  والتعايش  والحوار  الديني  للتسامح 
ــان والـــمـــذاهـــب والــثــقــافــات  ــ بــيــن جــمــيــع األديــ

والحضارات.
ــن تـــقـــديـــر األوقــــــــاف  ــ ــح عـ ــالــ ــصــ ــر الــ ــ ـ ـــبَّ وعــ
الـــجـــعـــفـــريـــة لـــمـــخـــرجـــات مــلــتــقــى الــبــحــريــن 
للحوار من أجل اإلنسانية، وتوصياته القّيمة 
إلعالء قيم السالم والتفاهم بين جميع أهل 
والمعتقدات كمدخل أساسي إلحالل  األديان 
التوافق والوحدة محل الفرقة من أجل عالم 
بإنشاء  وتفضل جاللته  وأمًنا،  استقراًرا  أكثر 
»جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش 
والتفاهم  الــحــوار  ألهمية  تــأكــيــًدا  السلمي«؛ 
في  والشعوب  الــدول  بين  المشترك  والتعاون 

إرساء قيم الخير والسالم.
البحرين  مملكة  في  »إننا  الصالح:  وقــال 
مــن  ــٍق  ــريــ عــ إرٍث  عـــلـــى  نــســتــنــد  األزل  ومـــنـــذ 
مختلف  بين  واالنسجام  والتعايش  التسامح 
ولقد شهدنا  والحضارات،  والمذاهب  األديــان 
انطلقت  التي  المهمة  المبادرات  من  العديد 
من مملكة البحرين على صعيد تجسيد قيم 
الحوار والتسامح والتعددية في العهد الزاهر 
آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد  الــمــلــك  لــجــاللــة 
وبـــمـــؤازرة مــن صاحب  المعظم  الــبــالد  عــاهــل 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.
أن  »فـــي هـــذا اإلطــــار، ال يفوتنا  وأضــــاف: 
كل  بها  قــام  الــتــي  التاريخية  بــالــزيــارة  نــرحــب 
الفاتيكان  بــابــا  فرنسيس  الــبــابــا  قــداســة  مــن 
الطيب  أحمد  الدكتور  األكبر  اإلمــام  وفضيلة 
شيخ األزهر الشريف لمملكة البحرين وذلك 
تلبية لدعوة كريمة من جاللة الملك المعظم 
للمشاركة في )ملتقى البحرين للحوار: حوار 
التعايش اإلنساني(،  الشرق والغرب من أجل 
ــوم الـــدولـــي  ــيـ ــع الـ الـــــذي انــعــقــد بــالــتــزامــن مـ
الجمعية  اعتمدته  الـــذي  اإلنسانية  لــأخــوة 
العامة لأمم المتحدة في الرابع مع نوفمبر 

مــن كــل عـــام، وهـــو مــا يــؤكــد الــحــرص الــدائــم 
الحوار  انتهاج سياسة  البحرين على  لمملكة 
والتعايش بين مختلف  وتكريس نهج اإلخاء 

األديان والثقافات والحضارات.
البحرين  مملكة  أّن  إلــى  الــصــالــح  وأشـــار 
الحوار  لتعزيز  المبادرات  من  بالعديد  قامت 
مركز  إنــشــاء  أبــرزهــا  لعل  التعايش،  وتكريس 
الملك حمد للتعايش السلمي، وإطالق عدد 
من المؤتمرات والمعارض المتخصصة التي 
ابــتــداًء  الــتــعــايــش  وتــكــريــس  بالتسامح  تعنى 
بالمؤتمر الدولي لحوار الحضارات والمؤتمر 
الـــدولـــي لــلــحــوار بــيــن الـــمـــذاهـــب اإلســالمــيــة 
ومـــــــــــرورًا بــــإطــــالق الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
والفعاليات التي تعزز قيم التسامح وتتويجًا 
قداسة  مشاركة  شهد  الــذي  المؤتمر  بــإعــالن 

البابا وفضيلة شيخ األزهر الشريف.
أّن  إلــى  الجعفرية  األوقــاف  رئيس   ولفت 
الــعــفــوي فــي هذه  التعايش  أبـــرز شــواهــد  مــن 
األرض الطيبة والمعطاءة أن نجد في منطقة 
محدودة المساحة هي المنامة القديمة التي 
نجد  كيلومترات،  بضع  مساحتها  تتعدى  ال 
الــعــبــادة لمختلف  دور  بــيــن  الــفــريــد  الــتــجــاور 
األديان والطوائف، من مساجد ومآتم وكنائس 

ومقابر، والجميع يعيش في انسجام فريد.
إدارة األوقاف الجعفرية  أّن  وأكد الصالح 
روح  تعزيز  في  تسهم  التي  الجهود  كل  تدعم 
اإلخاء والتسامح واالنسجام التي امتازت بها 
حريصة  وهــي  الــقــدم،  منذ  البحرين  مملكة 
على المساهمة في تعزيز الوسطية وتكريس 
األلفة والتسامح بين أبناء المجتمع الواحد.
الــبــحــريــن ســتــظــل على  ــال إن مــمــلــكــة  وقــ
الدوام بإذن اهلل تعالى وطن التعايش واألمان 
والسالم، لجميع أبناء شعبها ومن يعيش فوق 
والتسامح  الوسطية  موطن  وستبقى  أرضها، 
والــفــخــور  الــعــالــم،  عــلــى  المنفتح  واالعـــتـــدال 
عبر  والممتد  العريق  الحضاري  بإرثه  دائًما 
الدوام منبرًا  المملكة على  التاريخ، وستبقى 

للتعايش والحوار.

} يوسف بن صالح الصالح.

الشيخ  طبيب  الــفــريــق  أكـــد 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
أن مؤتمر البحرين األول لأورام 
والرعاية التلطيفية يعد واحدًا 
من أهم المؤتمرات على مستوى 
يسهم  أنه  وخصوصًا  المنطقة، 
فــي إثــــراء الــقــطــاع الــطــبــي عبر 
ــاوره وأهــــدافــــه الــطــمــوحــة،  ــحــ مــ
في  القطاع  هــذا  أن  إلــى  منّوهًا 
تــطــورًا  يشهد  البحرين  مملكة 
ونـــمـــوًا مــســتــمــرًا بــفــضــل الــدعــم 
بها من  الــتــي يحظى  والــرعــايــة 
ــدن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة  لــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، واالهتمام 
من صاحب  الدائمة  والمساندة 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
ــــالل حـــضـــوره  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
األول  البحرين  مؤتمر  فعاليات 
التلطيفية،  والـــرعـــايـــة  لـــــأورام 
الــــــذي نــّظــمــتــه الــمــســتــشــفــيــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
ــن بــــــــالس«،  ــ ـــشـ ــيــ ــ ـــوكـ ـــة »أديــ ـــركــ شــ
ــاري،  الـــجـ نــوفــمــبــر  و6   5 يـــومـــي 
محمد  أحمد  الــدكــتــور  بحضور 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــاري  األنـــصـ
وعدد  الحكومية،  للمستشفيات 
وبمشاركة  المسؤولين،  كبار  من 

واسعة من داخــل وخــارج مملكة 
البحرين.

وخــــــــــالل الــــمــــؤتــــمــــر ألـــقـــى 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
خليفة كلمة قال فيها إن مملكة 
رائدة  اتخذت خطوات  البحرين 
مــن أجـــل تــعــزيــز تــقــّدم الــقــطــاع 
الطبي، ما جعلها محط األنظار 
على  والحرص  المعرفة  بفضل 
االطــــــالع وتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة 
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت الــطــب، 
والرعاية  األورام  في  وخصوصًا 
نــمــوًا  يشهد  الـــذي  التلطيفية، 
مـــتـــســـارعـــًا فـــي الـــعـــالج الــمــمــيــز 
المقدم للمواطنين والمقيمين.
الـــمـــؤتـــمـــر  هــــــذا  أّن  ــع  ــ ــابـ ــ وتـ
لمواصلة  للتباحث  فرصة  يعّد 
المستجدات  أحدث  في  التعّمق 
الطبية العالمية بمجال األورام 
والرعاية التلطيفية، وخصوصًا 
ــه يــضــم كــوكــبــة مـــن الــخــبــراء  أنــ
واالســـتـــشـــاريـــيـــن مــــن مــخــتــلــف 
للوصول  يسعون  الــذيــن  الـــدول 
ــداف  ــ ــ إلـــــى تــحــقــيــق كــــامــــل األهـ

المرجوة من المؤتمر.
وأوضــــــــح رئــــيــــس الــمــجــلــس 
الـــعـــديـــد  أن  لــلــصــحــة  األعــــلــــى 
الــتــي حصدتها  الــمــكــاســب  مـــن 
تنظيم  مـــن  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
في  اسهمت  الطبية  المؤتمرات 
ــذا الــقــطــاع  مــواصــلــة تــطــويــر هــ

اللجنة  بجهود  مــشــيــدًا  الــمــهــم، 
رأسها  على  للمؤتمر  المنظمة 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
وضــــع الـــتـــصـــورات الـــهـــادفـــة إلــى 

تطوير هذا القطاع.
مــن جــانــبــه؛ ألــقــى الــدكــتــور 
كلمة  األنـــصـــاري  محمد  أحــمــد 
يعتبر  الــمــؤتــمــر  »إن  فــيــهــا:  قـــال 
تتمتع  ما  لتأكيد  مهمة  محطة 
قــدرات  مــن  البحرين  مملكة  بــه 
ــة أبـــــرز  ــافــ ــتــــضــ وإمـــــكـــــانـــــات الســ
الــفــعــالــيــات الــطــبــيــة الــعــالــمــيــة، 
ومــــا تــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــه من 

ــود بــالــنــفــع  ــعـ أهـــــــداف عــــديــــدة تـ
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي وتــمــتــد 
لتشمل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  مـــن 
الــدول المشاركة في ظل  جميع 
الخبراء  من  المشاركين  حرص 
ــــن عــــلــــى عــكــس  ــريـ ــ ــاضـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والـ
الــقــطــاع الطبي  تــجــاربــهــم عــلــى 
بمجال  وبالتحديد  دولــهــم  فــي 

األورام والرعاية التلطيفية«.
المستشفيات  أن  ــاف  ــ وأضـ
الــحــكــومــيــة تــــواصــــل جــهــودهــا 
لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الــطــبــي في 
اتخذت  البحرين، حيث  مملكة 

ــة ورائــــــــــدة  ــدمــ ــقــ ــتــ خــــــطــــــوات مــ
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع مــخــتــلــف 
وتقديم  الــطــبــيــة  الــمــوضــوعــات 
ــات لــلــمــواطــن  أفــــضــــل الــــخــــدمــ
مــمــلــكــة  أرض  عـــلـــى  والـــمـــقـــيـــم 
األورام  أن  شــك  وال  الــبــحــريــن، 
أحد  يعّد  التلطيفية  والرعاية 
األركـــــان الــمــهــمــة الــتــي سجلت 
ــي الــفــتــرة  مـــحـــطـــات مـــمـــيـــزة فــ
الــمــاضــيــة مــن حــيــث الــخــدمــات 

الطبية المقدمة للمرضى.
وأعـــرب الــدكــتــور األنــصــاري 
والنجاح  التوفيق  تمنّياته  عن 
لــــكــــل الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــــي هــــذا 
كــامــل  يــحــقــقــوا  وأن  الــمــؤتــمــر 
على  مثنيا  المرجوة،  األهــداف 
دورهم البارز والدائم في تطوير 
ــبــــي واســــتــــمــــرار  الــــقــــطــــاع الــــطــ
ــرق  ــ ــطــ ــ ــل الــ ــ ــضــ ــ ــأفــ ــ ــه بــ ــ ــوضــ ــ ــهــ ــ نــ

الحديثة.
المؤتمر  أعمال  ختام  وفــي 
األعلى  المجلس  رئيس  تسّلم 
لــــلــــصــــحــــة هـــــــديـــــــة تـــــذكـــــاريـــــة 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــا الــــرئــ ــهـ ــدمـ قـ

للمستشفيات الحكومية.
ــريـــق طــبــيــب  ــفـ كـــمـــا كــــــّرم الـ
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــداهلل 
فــي  الــمــتــحــدثــيــن  خــلــيــفــة  آل 
اللجنة  إلـــى  إضــافــة  الــمــؤتــمــر، 
الــمــنــظــمــة والــجــهــات الــداعــمــة 

والراعية للمؤتمر. 

رئي�س المجل�س الأعلى لل�سحة:

وال���رع���اي���ة  ل��������الأورام  الأول  ال��ب��ح��ري��ن  م���وؤت���م���ر 
ال��ت��ل��ط��ي��ف��ي��ة اإث��������راء ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي
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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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صرحت رئيس نيابة االستئناف بأن محكمة 
برد  يتعلق  مهما  قضائيًا  مبدأ  أرســت  التمييز 
الــشــيء المختلس فــي جــرائــم االخــتــالس في 
الشيء  رد  عقوبة  أن  وقـــررت  األهــلــي،  الــقــطــاع 
المختلس عقوبة تكميلية مراعى فيها طبيعة 
اختلسه  ما  بقدر  محددة  إنها  حيث  الجريمة 

المتهم أو ما حصل عليه بدون حق.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغًا مفاده 
ذهبية  إســورة  باختالس  العامالت  إحــدى  قيام 
النيابة  بــاشــرت  عليه  وبــنــاء  عملها.  محل  مــن 
واستمعت  الــبــالغ  ورود  فــور  التحقيق  الــعــامــة 
إلى شهود الواقعة واستجوبت المتهمة فأقرت 
بـــالـــواقـــعـــة وقــيــامــهــا بــبــيــع االســـــــورة الــذهــبــيــة 

وتــحــصــلــت عـــلـــى قــيــمــتــهــا لــنــفــســهــا؛ فــقــضــت 
بإدانتها من دون أن تقضي  أول درجة  محكمة 
للمجني  قــيــمــتــه  أو  الــمــخــتــلــس  الـــشـــيء  بــــرد 
بــاالســتــئــنــاف  الــعــامــة  الــنــيــابــة  عــلــيــه؛ فطعنت 
محكمة  سايرت  االستئنافية  المحكمة  أن  إال 
النيابة  فطعنت  إلــيــه.  انتهت  فيما  درجــة  أول 
الــعــامــة بــالــتــمــيــيــز لــأســبــاب الــقــانــونــيــة الــتــي 
ساقتها وطلبت تصحيح الحكم المطعون فيه؛ 
المتقدم  حكمها  التمييز  محكمة  فــأصــدرت 
الحكم  وبنقض  الــعــامــة  النيابة  طعن  بقبول 
بإلزام  المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه 
الذهبية  األســـورة  مبلغ  بــرد  ضدها  المطعون 

باإلضافة إلى عقوبتي الحبس واإلبعاد.

�ل��ت��م��ي��ي��ز ت��ق��ر م���ب���د�أ ق��ان��ون��ي��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��رد 
�ل�������ش���يء �ل��م��خ��ت��ل�����س ف���ي �ل���ق���ط���اع �لأه���ل���ي

خـــــــرج مــــرشــــح نـــيـــابـــي 
الشمالية  المحافظة  من 
ــبـــاق االنــتــخــابــي  مــــن الـــسـ
ــدور حــكــم جنائي  بــعــد صــ
نـــهـــائـــي بـــحـــقـــه، صـــرحـــت 
اإلشــرافــيــة  اللجنة  بــذلــك 
عـــلـــى ســـالمـــة االســتــفــتــاء 
واالنـــتـــخـــاب بــالــمــحــافــظــة 

الشمالية.
حــيــث أشـــــارت إلـــى أنــه 
الــوارد  الخطاب  على  بناء 
طلبات  فــحــص  لجنة  مــن 

ــح لــــالنــــتــــخــــابــــات  ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة مــن  ــديــ ــلــ ــبــ ــابــــة والــ ــيــ ــنــ الــ
ــــك  ــة وذلـ ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
لصدور حكم ضد مترشح 
ـــة  ــظـ ــافــ ــحــ ــمــ ــالــ نــــــيــــــابــــــي بــ
الحكم  أصــبــح  الــشــمــالــيــة 
الــصــادر ضــده عــن جريمة 
شيك بدون رصيد نهائيًا.

واســـــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــادًا الــــــــى 
مــن   )11  ،4  ،3( ــواد  ــ ــمـ ــ الـ
ــانـــون مــبــاشــرة الــحــقــوق  قـ
تتطلب  الـــتـــي  الــســيــاســيــة 

ــتــــرشــــح  ــون الــــمــ ــ ــكــ ــ بـــــــــأال يــ
جريمة  بعقوبة  محكومًا 
واألمــانــة،  بــالــشــرف  مخلة 
اللجنة  تــداولــت  أن  وبــعــد 
أن  إلى  االشرافية توصلت 
الــمــتــرشــح قـــد فــقــد أحــد 
الــقــانــونــيــة التي  الــشــروط 
لمباشرة  القانون  تطلبها 
وبناء  السياسية،  حقوقه 
اللجنة حذف  قــررت  عليه 
اسم المترشح من كشوفات 

الناخبين والمرشحين.

ح�����ك�����م ج�����ن�����ائ�����ي ي����ط����ي����ح ب����م����ر�����ش����ح م���ن
�ن�����ت�����خ�����اب�����ات �ل��������ن��������و�ب ب���ال�������ش���م���ال���ي���ة 

أكدت غادة حميد حبيب األمين العام 
للتظلمات أن الحديث عن جهود األمانة 
جمهورها  خدمة  فــي  للتظلمات  العامة 
الوظيفية  واجــبــاتــهــا  صميم  مــن  يعتبر 
أهمية  يكتسب  الحديث  وهــذا  واإلداريـــة، 
ــرور عشر  مــ قـــرب  بــمــنــاســبــة  خــاصــة اآلن 
ســنــوات عــلــى تــدشــيــن األمــانــة فــي يوليو 
حصل  مــا  اســتــذكــار  أن  مضيفة  2013م، 
طــــوال تــلــك الــمــدة لــيــس فــقــط مــن بــاب 
ــا أيـــضـــا مــن  ــمــ ــاريـــخـــي وإنــ ــتـ الـــتـــوثـــيـــق الـ
يحدث  الذي  المهني  التطوير  متطلبات 
في إحدى صوره من خالل دارسة تجارب 
منها  مستفادة  بـــدروس  والــخــروج  العمل 
والنقاط  التحديات  أوجــه  على  للوقوف 
التحسين  إلـــى مــزيــد مـــن  تــحــتــاج  الــتــي 
الذي  األمــر  والــقــدرات،  المهارات  وتنمية 
بمستوى  االرتــقــاء  متطلبات  مــن  ُيعتبر 
الــعــمــل وآلــيــاتــه وهـــو مــا تــحــتــاج إلــيــه أي 
مؤسسة تسعى الستمرار نجاحها والبناء 
في  والتغييرات  التحديات  لمواكب  عليه 

بيئتها المحيطة.
األمــانــة  ــدار  إصــ بمناسبة  ذلـــك  جـــاء 
الـــعـــامـــة لــلــتــظــلــمــات تــقــريــرهــا الــســنــوي 
األمين  وأشـــارت  )2021-2022م(،  التاسع 
ــوالت  ــدلــ مــ أن  إلــــــى  لـــلـــتـــظـــلـــمـــات  ــام  ــ ــعـ ــ الـ
اإلحـــصـــائـــيـــات والـــبـــيـــانـــات الــــــــــواردة فــي 
الــتــاســع وتحليل هــذه  الــســنــوي  الــتــقــريــر 

ــار الـــصـــورة  ــبـ ــتـ الـــبـــيـــانـــات تـــأخـــذ فـــي االعـ
الكلية التي تحكم عمل األمانة والظروف 
والتغييرات التي تؤثر فيه، منها منظومة 
الــوزارات  وجهود  ككل،  الجنائية  العدالة 
الــصــلــة  ذات  ــات  ــســ ــؤســ ــمــ والــ والــــجــــهــــات 
بلغ  السياق  هــذا  وفــي  عملها،  بمجاالت 
األمانة  تلقتها  التي  التظلمات  إجمالي 
 )631( التقرير  يغطيها  التي  الفترة  في 
 %21 بنسبة  شكوى   )135( منها  تظلما 
بنسبة  مــســاعــدة  طــلــب  و)496(  تــقــريــبــا، 
حوالي 79%. وأضافت أنه بشكل عام فإن 
األمانة  تلقتها  التي  التظلمات  إجمالي 

2013م  يوليو  فــي  تدشينها  منذ  الــعــامــة 
 )7880( بــلــغ  2022م  أبــريــل  نــهــايــة  حــتــى 
تظلما مــا بــيــن شــكــوى وطــلــب مــســاعــدة، 
بمتوسط  أي  أعــــوام  تسعة  خـــالل  وذلـــك 
بــأس به،  بلغ )875( تظلما، وهــو عــدد ال 
المساعدة  بطلبات  معظمه  في  ويرتبط 
التظلمات(  إجــمــالــي  مــن   %70 )حــوالــي 
وهي طلبات ليست لها عالقة بأي أفعال 
مــخــالــفــة لــلــقــانــون أو بــمــزاعــم انــتــهــاكــات 
الــداخــلــيــة  وزارة  مــنــتــســبــي  جـــانـــب  ــن  مــ
مساعدة  بطلبات  باألساس  تتعلق  وإنما 
النزالء  فئات  أكثرها من جانب  متنوعة، 

والــمــحــبــوســيــن احــتــيــاطــيــا، األمــــر الـــذي 
يشير إلى الدور »اإلنساني« الذي تقوم به 
األمانة بالتعاون مع اإلدارات المعنية في 

وزارة الداخلية.
كما أعلنت غادة حميد حبيب أنه تم 
في هذا العام ألول مرة نشر التصريحات 
والـــبـــيـــانـــات الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا األمـــانـــة في 
ــتـــي غـــطـــاهـــا الـــتـــقـــريـــر والـــتـــي  الـــفـــتـــرة الـ
ادعـــــاءات القـــت تفاعال  أو  مــســت قــضــايــا 
مـــن الــجــمــهــور ومــــن بــعــض الــمــنــظــمــات 
على  اإلنــســان  حــقــوق  بقضايا  المهتمة 
الــمــســتــوى اإلعـــالمـــي ووســـائـــل الــتــواصــل 
ــك تـــبـــيـــانـــا لــلــحــقــائــق  ــ ــ االجـــتـــمـــاعـــي وذلـ
مع  التعامل  فــي  للمصداقية  وترسيخا 
مثل هذه القضايا بشكل يقيم االدعاءات 
القائمة عليها من منطلق مهني محايد 
من  وهــو  »الحيادية«  لمبدأ  أيضا  تعزيزا 
المبادئ الخمسة الرئيسة في عمل أمانة 

التظلمات.
للتظلمات  الــعــام  األمــيــن  واختتمت 
منتسبي  جــمــيــع  أن  بــتــأكــيــد  تــصــريــحــهــا 
األمانة العامة للتظلمات يدركون أهمية 
بذل قصارى جهودهم من أجل الحفاظ 
األمانة  حققتها  التي  المكتسبات  على 
ــوام الــمــاضــيــة والـــتـــي تــهــدف  ــ طــــوال األعــ
باألساس إلى خدمة الجمهور، مع البناء 

على هذه المكتسبات وتطويرها.

7880 تظلما منذ تد�شين »الأمانة« يوليو 2013..
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قـــدومـــه  عـــلـــى  يـــمـــر شـــهـــر  أن  قـــبـــل 
الكبرى  المحكمة  بـــدأت  البحرين  إلــى 
ــوي اســتــخــدم  ــيـ الــجــنــائــيــة مــحــاكــمــة آسـ
المراكز  أحــد  فــي  صديقه  هــويــة  بطاقة 
بينه  االخـــتـــالف  أوجــــه  أن  إال  الــصــحــيــة 
الــهــويــة كشفته هو  ــورة بــطــاقــة  وبــيــن صـ
وصــديــقــه الــــذي ســـاعـــده فـــي الــجــريــمــة 
وقــــدم لــه بــطــاقــة هــويــتــه، حــيــث اعــتــرف 
وأقر  بالواقعة  المحكمة  أمام  المتهمان 
بأنه قدم لصديقه بطاقة هويته  الثاني 
ليتمكن من الدخول إلى الطبيب لكون 
صديقه حضر إلى البحرين حديثا ولم 
اآلن، حيث  حــتــى  ذكـــيـــة  بــطــاقــة  يــمــلــك 

قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
تأجيل القضية إلى 13 نوفمبر للمرافعة 

من قبل الدفاع.
وتــشــيــر تــفــاصــيــل الــــدعــــوى إلــــى أن 
ببالغ  تقدمت  مواعيد  منسقة  موظفة 
تــشــهــد بــأنــهــا اثــنــاء مــا كــانــت عــلــى رأس 
وســجــلــت  األول  الــمــتــهــم  عــمــلــهــا حــضــر 
اســمــه لـــدخـــول لــقــســم الــتــمــريــض وكـــان 
الهوية  بطاقة  إبــراز  يتطلب  ال  االجـــراء 
ثم عاد مرة أخرى للدخول على الطبيب 
فطلبت منه بطاقة الهوية، حيث الحظت 
ــورة  ــيـــن الـــصـ اخــــتــــالف بـــيـــن الــمــتــهــم وبـ
فكررت  الــهــويــة،  بطاقة  على  الــمــوجــودة 

عليه السؤال إن كان هو صاحب البطاقة 
مـــن عــدمــه فــأصــر أنــهــا بــطــاقــتــه، وبــعــد 
فــي الضحك وطلب  بــدأ  الــســؤال  تــكــرار 
مـــن الــمــتــهــم الــثــانــي صـــاحـــب الــبــطــاقــة 
الــحــضــور، حــيــث ســألــتــه الــمــوظــفــة عن 
سبب إمداد المتهم االول ببطاقته فقام 
بالضحك هو االخر وغادرا المستشفى.

ــم الــتــعــرف عــلــى الــمــتــهــمــيــن من  وتــ
قــبــل الــكــامــيــرات األمــنــيــة وتــــم الــقــبــض 
عليهما حيث اعترف المتهمان بالواقعة 
قام  بأنه  البطاقة  صاحب  المتهم  وأقــر 
بذلك لكون المتهم االول صديقه دخل 
بطاقة  لــه  تــصــدر  ولــم  البحرين حــديــثــًا 

هوية.
المتهم  إلــى  العامة  النيابة  وجــهــت 
أنهما  ســنــة   36 والــثــانــي  ســنــة   25 األول 
استعمل  األول   ،2022 أغسطس   30 فــي 
بــطــاقــة هوية  نــيــة  بــســوء  االول  الــمــتــهــم 
وانتفع  الثاني  المتهم  باسم  صحيحة 
بها بدون وجه حق، بينما يواجه المتهم 
الثاني تهمة االشتراك بطريقي االتفاق 
االول  المتهم  استعمال  في  والمساعدة 
بــطــاقــة هــويــتــه بــــأن ســـاعـــده وأمـــــده بها 
واتفق معه بأن ينتفع بها دون وجه حق 
االتفاق  ذلك  على  بناء  الجريمة  وتمت 

وتلك المساعدة.
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رفــضــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
منشاة  صــاحــب  طلب  العمالية 
فــي حكم  النظر  بــإعــادة  خاصة 
الزمه بسداد 5500 دينار لصالح 
مستحقات  قيمة  الــعــمــال  أحــد 
المحكمة  أكـــدت  حيث  عمالية 
المحاكمة  فــي  النظر  إعـــادة  أن 
بموجب  بــاًتــا  نهائًيا  أصــبــح  قــد 
الصادر من  المشورة  قرار غرفة 
تبين  أن  بعد  التمييز،  محكمة 
الــطــعــن  أن الئـــحـــة  لــلــمــحــكــمــة 
بـــالـــتـــمـــيـــيـــز مـــــن قـــبـــل صـــاحـــب 
ــاء بــهــا  ــ طـــلـــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر جـ
ــاب الـــتـــي قــدمــهــا  ــ ــبـ ــ نـــفـــس األسـ

للمحاكمة.
وقال المحامي جمعة رافع 
عــبــار وكــيــل الــمــدعــي )الــعــامــل( 
العمالية  الكبرى  المحكمة  أن 

ســـبـــق وقـــضـــت لـــصـــالـــح مــوكــلــه 
قيمة  دينار   5500 في  بأحقيته 
مستحقات عمالية حيث حاول 
صـــاحـــب الـــعـــمـــل الــتــنــصــل مــن 
لموكله  الــصــادر  الحكم  تنفيذ 
ــاء بظهور أدلــة  مــن خــالل االدعـ
النظر  إعـــادة  تستوجب  جــديــدة 
فـــي الـــحـــكـــم، تــمــثــلــت عــلــى حد 
الذي  العمل  عقد  أن  في  زعمه 
تــقــدم بــه الــعــامــل أمـــام القضاء 
هــــو فــــي حــقــيــقــتــه عـــقـــد مــــزور 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى قـــيـــام الــعــامــل 
ــب الــحــيــلــة  ــيـ ــالـ ــتـــخـــدام اسـ ــاسـ بـ
والغش أمام المحكمة من أجل 
وهــي  لصالحه  حــكــم  يــصــدر  أن 
يــســتــوجــب معها  ــدة  ــديـ ــة جـ ــ أدلـ
اعــــــادة الــنــظــر فـــي الــحــكــم من 
جــديــد، ومـــن ثــم إلــغــاء الحكم 

الــصــادر فــي الــدعــوى والــقــضــاء 
مجدًدا برفضها. إال أن المحكمة 
ــدت فـــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا أن  أكــ
 )229( للمادة  وفًقا  المقرر  من 
للخصوم  المرافعات  قانون  من 
الـــنـــظـــر فــي  إعـــــــادة  أن يــطــلــبــوا 
الــمــحــاكــمــة بــالــنــســبــة لــأحــكــام 
الـــــصـــــادرة بـــصـــفـــة نـــهـــائـــيـــة مــن 
المحاكم  أو  االستئناف  محاكم 
االبتدائية، وذلك ألي سبب من 
األسباب التالية: 1- إذا وقع من 
أو  حيلة  وكيله  مــن  أو  الخصم 
في  التأثير  شأنه  من  كــان  غش 
الحكم 2- إذا حصل بعد الحكم 
بني  التي  األوراق  بتزوير  إقـــرار 
إذا  أو  عليها أو قضي بتزويرها، 
كان الحكم قد بني على شهادة 
بأنها  صــدوره  بعد  قضي  شاهد 

شهادة زور. 3- إذا حصل الخصم 
بــعــد صـــدور الــحــكــم عــلــى أوراق 
قاطعة في الدعوى كان خصمه 
وإذا  تــقــديــمــهــا  دون  ــــــال  حـ قـــــد 
يطلبه  لــم  بشيء  الحكم  قضى 
طلبوه.  مما  بأكثر  أو  الخصوم 
إذا صدر حكمان متناقضان   -4
والخصمان  واحدة  من محكمة 
كــالهــمــا ذاتـــــــا وصــفــة والـــدعـــوى 
وبشرط  السابقة،  الــدعــوى  هــي 
أال يكون قد ظهرت مادة يمكن 
سببا  القانون  بحسب  تكون  أن 

لصدور حكم مغاير.
الـــمـــحـــكـــمـــة أن  ــت  ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الـــثـــابـــت بــأنـــــه الــحــكــم الـــصـــادر 
فــي   2021 اكــــتــــوبــــر  ــهــــر  شــ فـــــي 
الـــدعـــوى الــعــمــالــيــة الــمــرفــوعــة 
مـــن )الـــعـــامـــل( مـــوضـــوع إعــــادة 

النظر في المحاكمة قد أصبح 
غرفة  قــرار  بموجب  باًتا  نهائًيا 
الـــصـــادر مــن محكمة  الــمــشــورة 
ــرة الـــرابـــعـــة في  ــدائــ الــتــمــيــيــز الــ
للمحكمة  وتبين   ،2022 مـــارس 
بـــــأن الئـــحـــة الـــطـــعـــن الــتــمــيــيــز 
المشار إليه قدمت من قبل )رب 
الــعــمــل( بــتــاريــخ نــوفــمــبــر 2021 
الواردة  األسباب  بذات  وتمسكت 
في  النظر  إعـــادة  طلب  بالئحة 
المحاكمة، واصدرت قرارها في 
الرابعة  الــدائــرة  المشورة  غرفة 
بـــعـــدم قـــبـــول الـــطـــعـــن، والـــزمـــت 
ــن بــــالــــمــــصــــاريــــف مــع  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ الـ
تقضي  وعليه  الكفالة  مــصــادرة 
ــادة  ــ ــدم جــــــواز إعـ ــعـ الــمــحــكــمــة بـ
لصيرورة  المحاكمة  في  النظر 

الحكم باًتا.

العمالية تو�شح �شروط طلب اإعادة النظر..

رف�س �إعادة �لنظر في حكم باأحقية عامل في 5 �آلف دينار م�شتحقات متاأخرة

حـــــــجـــــــزت الــــمــــحــــكــــمــــة 
قضية  الـــكـــبـــرى  الــجــنــائــيــة 
ــن مـــتـــهـــمـــتـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ آسـ
بــالــتــســبــب فـــي وفــــاة رضــيــع 
بــعــد ضـــربـــه وتــعــنــيــفــه إلــى 
للحكم  نوفمبر   15 جلسة 
حــــيــــث أســــــنــــــدت الـــنـــيـــابـــة 
ــة األولــــــــــــى كــــون  ــمـ ــهـ ــتـ ــمـ ــلـ لـ
بحسب االتفاق راعية طفل 
ــنـــوات من  لـــم يــتــجــاوز 7 سـ
ــره، عـــرضـــتـــه لـــحـــاالت  ــ ــمـ ــ عـ
ســـوء الــمــعــامــلــة الــجــســديــة 
ــــك مــوتــه  ــد نـــشـــأ عــــن ذلـ ــ وقـ
بـــأن قــامــت بــالــتــعــدي عليه 
واهملت  والــعــض  بــالــضــرب 
رعايته محدثة به اإلصابات 
بــتــقــريــر الطب  الــمــوصــوفــة 
ــعــــت عــن  ــنــ ــتــ الــــشــــرعــــي وامــ
عالجه مما أدى إلى وفاته، 
لــأم  الــنــيــابــة  أســنــدت  فيما 
والــدتــه ووجــب  حــول كونها 
ــا الـــــقـــــانـــــون رعــــايــــة  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــــذي لـــم يــتــجــاوز  الــطــفــل الـ
لحاالت  عرضته  ســنــوات   7

سوء المعاملة واإلهمال.
الواقعة  تفاصيل  وتعود 
ــل إلـــى  ــفـ ــى وصـــــــول الـــطـ ــ إلــ
الـــمـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد وفـــاتـــه 
حـــيـــث أفــــــاد أحـــــد الــشــهــود 
المتهمة  أحــد جــيــران  وهــو 
معه  تواصلت  أنــهــا  الثانية 
الذي  الطفل  بــأن  وأخبرته 
اوكـــل إلــيــهــا االعــتــنــاء بــه ال 
ــورة طــبــيــعــيــة  يــتــنــفــس بــــصــ
وطــــلــــبــــت مــــنــــه االتـــــصـــــال 
تحمل  ال  كونها  باإلسعاف 
اقــامــه صــالــحــة لــلــبــقــاء في 
مملكة البحرين، وعليه قام 
باالتصال باإلسعاف وتوجه 

بــعــدهــا لــمــســكــن الــمــتــهــمــة 
ووصــل قبل اإلسعاف حيث 
شــاهــد الــطــفــل ال يــتــحــرك 
فيما ادعت المتهمة أنها ال 
تعلم إذا كان الطفل ميتا او 
نائما وعند وصول اإلسعاف 

تبين أن الطفل توفى.
ــــف تـــقـــريـــر  ــشـ ــ ــــث كـ ــيـ ــ حـ
الطبيب الشرعي أن الطفل 
ــن الــكــدمــات  ــه الـــعـــديـــد مـ بـ
ــيـــف  ــنـ ــعـ ــــض الـ ــعــ ــ وآثـــــــــــــار الــ
بأنحاء متفرقة من جسده، 
وبإجراء الصفة التشريحية 
تــبــيــن وجــــود أمـــاكـــن نــزيــف 
بــأنــحــاء جــســده وكــســر في 
العظام والجمجمة وانتهى 
المجني  أن  إلـــى  الــتــقــريــر 
شديد  لعنف  تعرض  عليه 
وبـــمـــنـــاظـــرة أمـــاكـــن الــعــض 
ألسنان  مطابقة  أنها  تبين 
المتهمة الثانية خاصة مع 
عالمات التقويم في فمها.

فــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــا كـــــــشـــــــفـــــــت 
الطفل  أم  أن  التحقيقات 
مـــن صديقها  فــيــه  حــمــلــت 

اآلســــــيــــــوي وتــــركــــهــــا عــقــب 
ــان مــنــهــا إال  والدتـــــه فــمــا كــ
أشـــخـــاص  ــــدى  لـ تـــركـــتـــه  أن 
بـــهـــدف رعــايــة  ال تــعــرفــهــم 
الـــطـــفـــل كـــونـــهـــا تــعــمــل وال 
تــقــدر عــلــى رعـــايـــة الــطــفــل 
نظرا لظروف عملها، حيث 
ــرة لــدى  ــر مــ تــركــتــه فـــي آخــ
الـــمـــتـــهـــمـــة األولــــــــى بــهــدف 
ديـــنـــارا  رعــايــتــه مــقــابــل 40 
تسأل  أن  دون  من  اسبوعيا 
االهـــتـــمـــام  تــــولــــي  او  عـــنـــه 
ــه لم  والــرعــايــة بــه حــتــى أنـ
التطعيمات  عــلــى  يــحــصــل 
الـــخـــاصـــة بــــه طــــــوال تــلــك 
يتعرض  كــان  فيما  الفترة، 
الــمــجــنــي عــلــيــه عــلــى أشــد 
أنــــــواع الــعــنــف عــلــى أيـــدي 
ــة حــيــث  ــيـ ــانـ ــثـ الـــمـــتـــهـــمـــة الـ
وعضه  ضربه  على  اعتادت 
بــعــنــف مـــعـــتـــرفـــة بــتــعــنــيــف 

المجني عليه.

ح���ج���ز ق�����ش��ي��ة �آ����ش���ي���وي���ة ت�����ش��ب��ب��ت ف��ي
ن��وف��م��ب��ر  15 ل��ل��ح��ك��م  ر���ش��ي��ع��ه��ا  وف������اة 

بدأت محكمة االستئناف العليا الجنائية نظر 
استئناف آسيوي محكوم بالسجن المؤبد والغرامة 
محاولة  اثناء  بعد ضبطه  واإلبــعــاد،  دينار  آالف   5
تــهــريــب 90 كــبــســولــة مــحــشــوة بــمــخــدر الــهــيــرويــن 

المخدر اثناء قدومه من بالده. 
أنه  المتهم  إلى  أسندت  العامة  النيابة  وكانت 
الهيروين ومؤثر  مــادة  االتجار  وأحــرز بقصد  جلب 
قانونا، كما  بها  المرخص  االحــوال  عقلي في غير 
انــه حــاز وأحـــرز مـــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدر والمؤثر 

العقلي في غير االحوال المصرح بها قانونًا. 
ــان ضابط  وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة عــنــدمــا كـ
البحرين  مــطــار  فــي  واجـــب عمله  عــلــى  الــجــمــارك 
الـــدولـــي حــيــث حــضــر الــمــتــهــم عــلــى مــتــن الــطــائــرة 
فيه من  الشك  تــم  إذ  اآلســيــوي،  بلده  مــن  القادمة 

المسار  الــى  تحويله  فتم  الــجــمــارك،  ضــابــط  قبل 
على  العثور  يتم  لــم  الدقيق  وبالتفتيش  االحــمــر 
شيء بحيازته، إال أنه تم تحويله على جهاز األشعة 
الطبية وتبين أن احشاءه تحتوي على مواد يشتبه 

في انها مخدر. 
وبتسليم المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات 
أقــــر الــمــتــهــم بــأنــه يــحــوز كــبــســوالت تــحــتــوي على 
البحرين  إلى مملكة  مواد مخدرة جلبها من بلده 
تمهيدا لبيعها حيث تم نقل المتهم إلى مستشفى 
بمادة  محشوة  كبسولة   90 بإنزال  وقــام  السلمانية 
المتهم  أن  على  التحريات  دلــت  حيث  الــهــيــرويــن، 
وكان  المخدرة  المواد  لتهريب  شبكة  ضمن  يعمل 
وزنها  بلغ  التي  المهربة  المواد  بطبيعة  علم  على 

ما يقرب من كيلو جرام.

م���ه���رب م����خ����در�ت ي�����ش��ت��اأن��ف ع���ل���ى ح���ك���م ب��ال��م��وؤب��د 

أصـــــدر وزيـــــر الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســالمــيــة 
واألوقاف نواف بن محمد المعاودة قراًرا بشطب 
6 مــحــامــيــن مــن جــــدول قــيــد الــمــحــامــيــن تحت 
التمرين، وذلك بسبب التخلف عن دفع الرسوم 
وذلك بحسب نص المادة 9 من قانون 26 لسنة 

.1980
التاسعة من قانون المحاماة  المادة  وتنص 
تجديد  رســوم  المحامي  يسدد  لم  »إذا  أنــه  على 

رسم  عنها  المستحق  السنة  نهاية  إلــى  القيد 
التجديد شطب اسمه من الجدول. ويتم الشطب 
العدل والشؤون  الحالة بقرار من وزير  في هذه 
في  المحامي  قيد  إعـــادة  تجوز  وال  اإلســالمــيــة، 
إذا دفع رسم قيد جديد، وذلك  إال  الحالة  هذه 
فضال عن رسم القيد المتأخر«، كما أصدر وزير 
العدل قرارا بتعيين 14 كاتب عادل خاصا باللغة 

العربية.

وتعيين �ل���ج���دول  م���ن  م��ح��ام��ي��ن   6 ���ش��ط��ب 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة  خ��ا���ش��ا  ع���دل  ك��ات��ب   14

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16299/pdf/1-Supplime/16299.pdf?fixed5771
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/EVNT


العدد:  12266

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 مبنا�شبة مرور 20 عاًما على التاأ�شي�س

 »البحرين التخ�ش�شي« ي�شدر كتاًبا عن مراحل تاأ�شي�س امل�شت�شفى
التخ�ص�صي، يتقدمهم  البحرين  قام وفد من م�صت�صفى 

الدكتور قا�صم عرداتي الع�صو املنتدب مل�صت�صفى البحرين 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  من  كل  اىل  بزيارة  التخ�ص�صي، 

لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

ال�صحة،  وزير  ال�صيد جواد ح�صن  بنت  والدكتورة جليلة 

والرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

احتفال  مبنا�صبة  اجلالهمة،  مرمي  الدكتورة  ال�صحية 

امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما على تاأ�صي�صه، واإهدائهم 

ن�صخة من كتاب ي�صم مراحل تاأ�صي�س امل�صت�صفى وما رافقه 

من تطور وازدهار جعله قادًرا على تقدمي اأعلى م�صتويات 

الرعاية الطبية.

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

بدور  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدهلل 

م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية 

دعم  على  املوقرة  احلكومة  حر�س  اإىل  م�صرًيا  للمجتمع، 

املجال  يف  واملتقدمة  النوعية  والربامج  امل�صاريع  جميع 

ال�صحي، والتي تعود بالفائدة على الوطن واملواطن، موؤكًدا 

اخلدمات  تطوير  ودورها يف  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اأهمية 

ال�صحية مبملكة البحرين.

ال�صحة  ال�صيد وزيرة  الدكتورة جليلة  اأكدت  بدورها، 

على اجلهود املتميزة التي يقوم بها القطاع اخلا�س  بو�صفه 

بدوره  التنمية، م�صيدة  �صريًكا رئي�ًصا وفّعاًل يف م�صارات 

املهم وامللحوظ يف دعم القطاع ال�صحي مبملكة البحرين، 

موؤكدة اأهمية تعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

القطاع  تطوير  فيه  مبا  ال�صحية،  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي 

ال�صحي باأكمله.

يف ال�صاأن ذاته، هناأت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي اجلالهمة، 

والوفد  التخ�ص�صي  البحرين  مل�صت�صفى  املنتدب  الع�صو 

املرافق مبنا�صبة احتفال امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما 

على تاأ�صي�س، متمنية لهم املزيد من التقدم والنجاح.

املنتدب  الع�صو  عرداتي  قا�صم  الدكتور  ثّمن  بدوره، 

مل�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي الدعم امل�صتمر الذي يحظى 

احلكومة  قبل  من  البحرين  مملكة  يف  ال�صحي  القطاع  به 

باأف�صل  ورفده  القطاع  تطوير  على  ينعك�س  اإذ  الر�صيدة، 

املخرجات.

جامعة اخلليج العربي وجامعة البحرين الطبية 

ريان اأبحاًثا م�شرتكة للت�شدي ملر�س ال�شكري تجُ

لتحقيق  امل�صتمرة  جهودهما  اإطار  يف 

البحرين،  يف  ال�صحية  الرعاية  اأولويات 

والكلية  العربي  اخلليج  جامعة  جتري 

جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

البحرين الطبية )RCSI البحرين( م�صروًعا 

بحثًيا م�صرتًكا لقيا�س الن�صاط البدين ملر�صى 

ال�صكري من النوع الثاين يف البحرين 

وقال الأ�صتاذ الدكتور عفيف بن �صالح 

الدرا�صات  ل�صوؤون  الطب  كلية  عميد  نائب 

اخلليج  جامعة  يف  العلمي  والبحث  العليا 

البحثي  امل�صروع  هذا  اإطالق  »مت  العربي: 

العام 2015،  منذ  اجلامعتني  بني  امل�صرتك 

املجتمع  يف  ال�صائدة  الأمرا�س  اأهم  لدار�صة 

البحريني مثل اأمرا�س القلب و�صرطان الثدي 

وال�صكري وغريه من الأمرا�س املزمنة«. 

�صتيفن  الربوفي�صور  قال  جانبه،  من 

اأتكني رئي�س كلية الدرا�صات العليا والبحوث 

يف جامعة البحرين الطبية تعليًقا على هذا 

جامعة  اجلديد: »حتر�س  البحثي  التعاون 

رائدة  اأبحاث  تطوير  على  الطبية  البحرين 

للتحديات  والت�صدي  املر�صى،  على  تركز 

ال�صحية الوطنية الرئي�صة«.

�صتيفن �أتكنيعفيف بن �صالح

مبنا�شبة ت�شليم الدفعات الأوىل من �شيارات Artura اجلديدة بال�شرق الأو�شط

»McLaren Automotive« تقيم احتفـالً كبيـًرا بقلب حلبـة دبي 
 McLaren Automotive �صركة  اأعلنت 

الربيطانية، ذات ال�صيت الوا�صع بكونها اأف�صل 

وال�صيارات  الفخمة  لل�صيارات  اإنتاج  �صركة 

لل�صيارة  الدفعات  ت�صليم  بدء  الأداء،  خارقة 

طراز  من  واجلديدة  الهجينة  الأداء  فائقة 

Artura يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا. 
اجلديدة  ال�صيارة  هذه  وت�صنيع  ت�صميم  ومت 

هند�صية  لروؤية  وفًقا  وبناوؤها  متكامل،  ب�صكل 

املت�صارع  الدينامو  �صيجعلها  ما  كلًيا،  خمتلفة 

يف  متوقعة  اإ�صهامات  مع  ال�صركة،  لنمو 

منطقة  يف   %50 بن�صبة   2023 عام  مبيعات 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.

واحتفاًل بت�صليم الدفعات اجلديدة ل�صيارة 

McLaren Artura، اأُقيمت فعالية القيادة يف 
وع�صاق   McLaren لعمالء  اأوتودروم  حلبة 

الإعالميني  من  وعدد  اخلارقة  ال�صيارات 

والتكنولوجيا.  ال�صيارات  جمال  يف  البارزين 

جتربة  بفر�صة  ال�صخ�صيات  كبار  حظي  كما 

�صل�صلة  من  نوعها  من  الأوىل  ال�صيارة  قيادة 

من  الأداء  العالية  الهجينة  اخلارقة  ال�صيارات 

.McLaren Automotive صركة�

التنفيذي  املدير  فوزي  حممد  علق  وقد 

ل�صركة McLaren Automotive يف ال�صرق 

يف  »اإننا  قائاًل:  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

الإقليمية  الدفعات  ت�صليم  لبدء  ال�صعادة  غاية 

والتي  اجلديدة،   McLaren Artura ل�صيارة 

جديدة  حقبة  اإىل   McLaren عالمة  �صتقود 

كما  اخلارقة.  ال�صيارات  واأداء  تكنولوجيا  من 

اأود التعبري عن �صعادتي الغامرة لال�صتح�صان 

الكبري التي لقته �صيارة Artura اجلديدة من 

العمالء وع�صاق ال�صيارات اخلارقة يف منطقة 

جللو�صهم  ونتطلع  واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 

والأداء  القدرة  وجتربة  القيادة  عجلة  خلف 

منقطعي النظري لهذه ال�صيارة اخلارقة«.

النابودة  من جانبه، �صرح خليفة جمعة 

�صركات  ملجموعة  الإدارة  جمل�س  ع�صو 

خليفة جمعة النابودة، قائاًل: »اإنه ملن دواعي 

الأوىل  الت�صغيلية  ال�صنة  اختتام  فخرنا 

عرب  وذلك  بنجاح،  دبي   McLaren ل�صركة 

 Artura �صيارة  من  الأوىل  الدفعات  ت�صليم 

اجلديدة«.

م�شت�شفى ابن النفي�س يحتفل بيوم الطبيب البحريني مع 80 طبيًبا وطبيبًة
احتفل م�صت�صفى ابن النفي�س بيوم الطبيب 

البحريني. ح�صر احلفل نحو 80 طبيًبا وطبيبة 

�صعادتهم  اأبدوا  الذين  امل�صت�صفى  اأطباء  من 

جهودهم  على  تقديًرا  جاء  الذي  بالحتفال 

خدمات  م�صتوى  ورفع  املر�صى  خدمة  يف 

م�صت�صفى ابن النفي�س. وي�صم امل�صت�صفى اأكرب 

عدد من الأطباء البحرينيني املوؤهلني املتميزين 

التعايف  اإن  اإذ  والطبي،  العالجي  البحث  يف 

واجلودة هو اأهم ما يطلبه املري�س من الطبيب 

من  املزيد  متمنني  الأمان.  بّر  اإىل  ي�صل  حتى 

الإجنازات والنجاحات املرموقة من اأجل خدمة 

م�صت�صفى ابن النفي�س.

»الهالل الطبي«.. امل�شت�شفى الأكرب والأ�شرع منًوا يف دور الرعاية الطبية يف البحرين
املعتمد  الطبي  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

لعتماد  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  قبل  من 

منوا  والأ�صرع  الأكرب   JCI ال�صحية  املن�صاآت 

البحرين،  مملكة  يف  الطبية  الرعاية  دور  يف 

الأف�صل والأكفاأ  اإذ ميتلك 5 فروع والتي هي 

يف املجال ذاته.

يف  للمجموعة  الأول  الفرع  افتتاح  مت 

اإذ  املحرق،  يف  الكائن   ،2005 نوفمرب   16

باأن�صب  الطبية  اخلدمات  واأرقى  اأف�صل  يقدم 

الأ�صعار.

الطبي-البحرين  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

ال�صماء  بدر  م�صت�صفيات  ملجموعة  امتداًدا 

ب�صلطنة  الطبية  الرعاية  دور  يف  الرائدة 

ُعمان.

تاأتي اإعادة منح العتماد الطبي بعد اأن مت 

الدولية  للمعايري  بالتزامها  امل�صت�صفى  تقييم 

لأداء املوؤ�ص�صات الطبية.

العتماد  اإعادة  على  املوافقة  منح  وقد مت 

يف 24 اأكتوبر 2022، بعد اأ�صبوع متت فيه 

معايري  بجميع  امل�صت�صفى  والتزام  مراقبة 

جتاه  الطبي  الأداء  يف  واجلودة  ال�صالمة 

الثالث  العتماد  هو  هذا  اأن  ُيذكر  املر�صى. 

الدولية  اللجنة  قبل  من  الهالل  مل�صت�صفى 

 ،JCI ال�صحية  املن�صاآت  لعتماد  امل�صرتكة 

جودة  اأعلى  يقدم  امل�صت�صفى  اأن  على  يدل  ما 

مواكًبا  الأ�صعار،  باأف�صل  الطبية  للخدمات 

للمعايري الدولية التي تقرها هيئات العتماد.

على  بناًء  العتماد  منح  اإعادة  متت  كما 

خمتلف  يف  الطبية  الإجراءات  جودة  تقييم 

الإقامة  وحدة  امل�صت�صفى:  يف  الأق�صام 

والطوارئ  العامة  واجلراحة  الق�صرية 

والعيون  والأ�صعة  الباطنية،  والمرا�س 

الن�صاء والولدة، واأمرا�س اجلهاز  واأمرا�س 

العظام  واأمرا�س  الأطفال،  وطب  البويل 

وقد  اجللدية.  واأمرا�س  الطبيعي  والعالج 

الكفاءة واجلودة يف  التقييم عن  ق�صم  اأعرب 

اللتزام يف تقدمي الرعاية الطبية يف الأق�صام 

باأحدث  الدولية  باملعايري  والتزامها  كافة، 

العالجية. التقنيات 
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 مبنا�شبة مرور 20 عاًما على التاأ�شي�س

 »البحرين التخ�ش�شي« ي�شدر كتاًبا عن مراحل تاأ�شي�س امل�شت�شفى
التخ�ص�صي، يتقدمهم  البحرين  قام وفد من م�صت�صفى 

الدكتور قا�صم عرداتي الع�صو املنتدب مل�صت�صفى البحرين 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  من  كل  اىل  بزيارة  التخ�ص�صي، 

لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

ال�صحة،  وزير  ال�صيد جواد ح�صن  بنت  والدكتورة جليلة 

والرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

احتفال  مبنا�صبة  اجلالهمة،  مرمي  الدكتورة  ال�صحية 

امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما على تاأ�صي�صه، واإهدائهم 

ن�صخة من كتاب ي�صم مراحل تاأ�صي�س امل�صت�صفى وما رافقه 

من تطور وازدهار جعله قادًرا على تقدمي اأعلى م�صتويات 

الرعاية الطبية.

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

بدور  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدهلل 

م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية 

دعم  على  املوقرة  احلكومة  حر�س  اإىل  م�صرًيا  للمجتمع، 

املجال  يف  واملتقدمة  النوعية  والربامج  امل�صاريع  جميع 

ال�صحي، والتي تعود بالفائدة على الوطن واملواطن، موؤكًدا 

اخلدمات  تطوير  ودورها يف  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اأهمية 

ال�صحية مبملكة البحرين.

ال�صحة  ال�صيد وزيرة  الدكتورة جليلة  اأكدت  بدورها، 

على اجلهود املتميزة التي يقوم بها القطاع اخلا�س  بو�صفه 

بدوره  التنمية، م�صيدة  �صريًكا رئي�ًصا وفّعاًل يف م�صارات 

املهم وامللحوظ يف دعم القطاع ال�صحي مبملكة البحرين، 

موؤكدة اأهمية تعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

القطاع  تطوير  فيه  مبا  ال�صحية،  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي 

ال�صحي باأكمله.

يف ال�صاأن ذاته، هناأت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي اجلالهمة، 

والوفد  التخ�ص�صي  البحرين  مل�صت�صفى  املنتدب  الع�صو 

املرافق مبنا�صبة احتفال امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما 

على تاأ�صي�س، متمنية لهم املزيد من التقدم والنجاح.

املنتدب  الع�صو  عرداتي  قا�صم  الدكتور  ثّمن  بدوره، 

مل�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي الدعم امل�صتمر الذي يحظى 

احلكومة  قبل  من  البحرين  مملكة  يف  ال�صحي  القطاع  به 

باأف�صل  ورفده  القطاع  تطوير  على  ينعك�س  اإذ  الر�صيدة، 

املخرجات.

جامعة اخلليج العربي وجامعة البحرين الطبية 

ريان اأبحاًثا م�شرتكة للت�شدي ملر�س ال�شكري تجُ

لتحقيق  امل�صتمرة  جهودهما  اإطار  يف 

البحرين،  يف  ال�صحية  الرعاية  اأولويات 

والكلية  العربي  اخلليج  جامعة  جتري 

جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

البحرين الطبية )RCSI البحرين( م�صروًعا 

بحثًيا م�صرتًكا لقيا�س الن�صاط البدين ملر�صى 

ال�صكري من النوع الثاين يف البحرين 

وقال الأ�صتاذ الدكتور عفيف بن �صالح 

الدرا�صات  ل�صوؤون  الطب  كلية  عميد  نائب 

اخلليج  جامعة  يف  العلمي  والبحث  العليا 

البحثي  امل�صروع  هذا  اإطالق  »مت  العربي: 

العام 2015،  منذ  اجلامعتني  بني  امل�صرتك 

املجتمع  يف  ال�صائدة  الأمرا�س  اأهم  لدار�صة 

البحريني مثل اأمرا�س القلب و�صرطان الثدي 

وال�صكري وغريه من الأمرا�س املزمنة«. 

�صتيفن  الربوفي�صور  قال  جانبه،  من 

اأتكني رئي�س كلية الدرا�صات العليا والبحوث 

يف جامعة البحرين الطبية تعليًقا على هذا 

جامعة  اجلديد: »حتر�س  البحثي  التعاون 

رائدة  اأبحاث  تطوير  على  الطبية  البحرين 

للتحديات  والت�صدي  املر�صى،  على  تركز 

ال�صحية الوطنية الرئي�صة«.

�صتيفن �أتكنيعفيف بن �صالح

مبنا�شبة ت�شليم الدفعات الأوىل من �شيارات Artura اجلديدة بال�شرق الأو�شط

»McLaren Automotive« تقيم احتفـالً كبيـًرا بقلب حلبـة دبي 
 McLaren Automotive �صركة  اأعلنت 

الربيطانية، ذات ال�صيت الوا�صع بكونها اأف�صل 

وال�صيارات  الفخمة  لل�صيارات  اإنتاج  �صركة 

لل�صيارة  الدفعات  ت�صليم  بدء  الأداء،  خارقة 

طراز  من  واجلديدة  الهجينة  الأداء  فائقة 

Artura يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا. 
اجلديدة  ال�صيارة  هذه  وت�صنيع  ت�صميم  ومت 

هند�صية  لروؤية  وفًقا  وبناوؤها  متكامل،  ب�صكل 

املت�صارع  الدينامو  �صيجعلها  ما  كلًيا،  خمتلفة 

يف  متوقعة  اإ�صهامات  مع  ال�صركة،  لنمو 

منطقة  يف   %50 بن�صبة   2023 عام  مبيعات 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.

واحتفاًل بت�صليم الدفعات اجلديدة ل�صيارة 

McLaren Artura، اأُقيمت فعالية القيادة يف 
وع�صاق   McLaren لعمالء  اأوتودروم  حلبة 

الإعالميني  من  وعدد  اخلارقة  ال�صيارات 

والتكنولوجيا.  ال�صيارات  جمال  يف  البارزين 

جتربة  بفر�صة  ال�صخ�صيات  كبار  حظي  كما 

�صل�صلة  من  نوعها  من  الأوىل  ال�صيارة  قيادة 

من  الأداء  العالية  الهجينة  اخلارقة  ال�صيارات 

.McLaren Automotive صركة�

التنفيذي  املدير  فوزي  حممد  علق  وقد 

ل�صركة McLaren Automotive يف ال�صرق 

يف  »اإننا  قائاًل:  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

الإقليمية  الدفعات  ت�صليم  لبدء  ال�صعادة  غاية 

والتي  اجلديدة،   McLaren Artura ل�صيارة 

جديدة  حقبة  اإىل   McLaren عالمة  �صتقود 

كما  اخلارقة.  ال�صيارات  واأداء  تكنولوجيا  من 

اأود التعبري عن �صعادتي الغامرة لال�صتح�صان 

الكبري التي لقته �صيارة Artura اجلديدة من 

العمالء وع�صاق ال�صيارات اخلارقة يف منطقة 

جللو�صهم  ونتطلع  واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 

والأداء  القدرة  وجتربة  القيادة  عجلة  خلف 

منقطعي النظري لهذه ال�صيارة اخلارقة«.

النابودة  من جانبه، �صرح خليفة جمعة 

�صركات  ملجموعة  الإدارة  جمل�س  ع�صو 

خليفة جمعة النابودة، قائاًل: »اإنه ملن دواعي 

الأوىل  الت�صغيلية  ال�صنة  اختتام  فخرنا 

عرب  وذلك  بنجاح،  دبي   McLaren ل�صركة 

 Artura �صيارة  من  الأوىل  الدفعات  ت�صليم 

اجلديدة«.

م�شت�شفى ابن النفي�س يحتفل بيوم الطبيب البحريني مع 80 طبيًبا وطبيبًة
احتفل م�صت�صفى ابن النفي�س بيوم الطبيب 

البحريني. ح�صر احلفل نحو 80 طبيًبا وطبيبة 

�صعادتهم  اأبدوا  الذين  امل�صت�صفى  اأطباء  من 

جهودهم  على  تقديًرا  جاء  الذي  بالحتفال 

خدمات  م�صتوى  ورفع  املر�صى  خدمة  يف 

م�صت�صفى ابن النفي�س. وي�صم امل�صت�صفى اأكرب 

عدد من الأطباء البحرينيني املوؤهلني املتميزين 

التعايف  اإن  اإذ  والطبي،  العالجي  البحث  يف 

واجلودة هو اأهم ما يطلبه املري�س من الطبيب 

من  املزيد  متمنني  الأمان.  بّر  اإىل  ي�صل  حتى 

الإجنازات والنجاحات املرموقة من اأجل خدمة 

م�صت�صفى ابن النفي�س.

»الهالل الطبي«.. امل�شت�شفى الأكرب والأ�شرع منًوا يف دور الرعاية الطبية يف البحرين
املعتمد  الطبي  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

لعتماد  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  قبل  من 

منوا  والأ�صرع  الأكرب   JCI ال�صحية  املن�صاآت 

البحرين،  مملكة  يف  الطبية  الرعاية  دور  يف 

الأف�صل والأكفاأ  اإذ ميتلك 5 فروع والتي هي 

يف املجال ذاته.

يف  للمجموعة  الأول  الفرع  افتتاح  مت 

اإذ  املحرق،  يف  الكائن   ،2005 نوفمرب   16

باأن�صب  الطبية  اخلدمات  واأرقى  اأف�صل  يقدم 

الأ�صعار.

الطبي-البحرين  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

ال�صماء  بدر  م�صت�صفيات  ملجموعة  امتداًدا 

ب�صلطنة  الطبية  الرعاية  دور  يف  الرائدة 

ُعمان.

تاأتي اإعادة منح العتماد الطبي بعد اأن مت 

الدولية  للمعايري  بالتزامها  امل�صت�صفى  تقييم 

لأداء املوؤ�ص�صات الطبية.

العتماد  اإعادة  على  املوافقة  منح  وقد مت 

يف 24 اأكتوبر 2022، بعد اأ�صبوع متت فيه 

معايري  بجميع  امل�صت�صفى  والتزام  مراقبة 

جتاه  الطبي  الأداء  يف  واجلودة  ال�صالمة 

الثالث  العتماد  هو  هذا  اأن  ُيذكر  املر�صى. 

الدولية  اللجنة  قبل  من  الهالل  مل�صت�صفى 

 ،JCI ال�صحية  املن�صاآت  لعتماد  امل�صرتكة 

جودة  اأعلى  يقدم  امل�صت�صفى  اأن  على  يدل  ما 

مواكًبا  الأ�صعار،  باأف�صل  الطبية  للخدمات 

للمعايري الدولية التي تقرها هيئات العتماد.

على  بناًء  العتماد  منح  اإعادة  متت  كما 

خمتلف  يف  الطبية  الإجراءات  جودة  تقييم 

الإقامة  وحدة  امل�صت�صفى:  يف  الأق�صام 

والطوارئ  العامة  واجلراحة  الق�صرية 

والعيون  والأ�صعة  الباطنية،  والمرا�س 

الن�صاء والولدة، واأمرا�س اجلهاز  واأمرا�س 

العظام  واأمرا�س  الأطفال،  وطب  البويل 

وقد  اجللدية.  واأمرا�س  الطبيعي  والعالج 

الكفاءة واجلودة يف  التقييم عن  ق�صم  اأعرب 

اللتزام يف تقدمي الرعاية الطبية يف الأق�صام 

باأحدث  الدولية  باملعايري  والتزامها  كافة، 

العالجية. التقنيات 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 مبنا�شبة مرور 20 عاًما على التاأ�شي�س

 »البحرين التخ�ش�شي« ي�شدر كتاًبا عن مراحل تاأ�شي�س امل�شت�شفى
التخ�ص�صي، يتقدمهم  البحرين  قام وفد من م�صت�صفى 

الدكتور قا�صم عرداتي الع�صو املنتدب مل�صت�صفى البحرين 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  من  كل  اىل  بزيارة  التخ�ص�صي، 

لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

ال�صحة،  وزير  ال�صيد جواد ح�صن  بنت  والدكتورة جليلة 

والرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

احتفال  مبنا�صبة  اجلالهمة،  مرمي  الدكتورة  ال�صحية 

امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما على تاأ�صي�صه، واإهدائهم 

ن�صخة من كتاب ي�صم مراحل تاأ�صي�س امل�صت�صفى وما رافقه 

من تطور وازدهار جعله قادًرا على تقدمي اأعلى م�صتويات 

الرعاية الطبية.

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

بدور  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدهلل 

م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية 

دعم  على  املوقرة  احلكومة  حر�س  اإىل  م�صرًيا  للمجتمع، 

املجال  يف  واملتقدمة  النوعية  والربامج  امل�صاريع  جميع 

ال�صحي، والتي تعود بالفائدة على الوطن واملواطن، موؤكًدا 

اخلدمات  تطوير  ودورها يف  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اأهمية 

ال�صحية مبملكة البحرين.

ال�صحة  ال�صيد وزيرة  الدكتورة جليلة  اأكدت  بدورها، 

على اجلهود املتميزة التي يقوم بها القطاع اخلا�س  بو�صفه 

بدوره  التنمية، م�صيدة  �صريًكا رئي�ًصا وفّعاًل يف م�صارات 

املهم وامللحوظ يف دعم القطاع ال�صحي مبملكة البحرين، 

موؤكدة اأهمية تعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

القطاع  تطوير  فيه  مبا  ال�صحية،  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي 

ال�صحي باأكمله.

يف ال�صاأن ذاته، هناأت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي اجلالهمة، 

والوفد  التخ�ص�صي  البحرين  مل�صت�صفى  املنتدب  الع�صو 

املرافق مبنا�صبة احتفال امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما 

على تاأ�صي�س، متمنية لهم املزيد من التقدم والنجاح.

املنتدب  الع�صو  عرداتي  قا�صم  الدكتور  ثّمن  بدوره، 

مل�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي الدعم امل�صتمر الذي يحظى 

احلكومة  قبل  من  البحرين  مملكة  يف  ال�صحي  القطاع  به 

باأف�صل  ورفده  القطاع  تطوير  على  ينعك�س  اإذ  الر�صيدة، 

املخرجات.

جامعة اخلليج العربي وجامعة البحرين الطبية 

ريان اأبحاًثا م�شرتكة للت�شدي ملر�س ال�شكري تجُ

لتحقيق  امل�صتمرة  جهودهما  اإطار  يف 

البحرين،  يف  ال�صحية  الرعاية  اأولويات 

والكلية  العربي  اخلليج  جامعة  جتري 

جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

البحرين الطبية )RCSI البحرين( م�صروًعا 

بحثًيا م�صرتًكا لقيا�س الن�صاط البدين ملر�صى 

ال�صكري من النوع الثاين يف البحرين 

وقال الأ�صتاذ الدكتور عفيف بن �صالح 

الدرا�صات  ل�صوؤون  الطب  كلية  عميد  نائب 

اخلليج  جامعة  يف  العلمي  والبحث  العليا 

البحثي  امل�صروع  هذا  اإطالق  »مت  العربي: 

العام 2015،  منذ  اجلامعتني  بني  امل�صرتك 

املجتمع  يف  ال�صائدة  الأمرا�س  اأهم  لدار�صة 

البحريني مثل اأمرا�س القلب و�صرطان الثدي 

وال�صكري وغريه من الأمرا�س املزمنة«. 

�صتيفن  الربوفي�صور  قال  جانبه،  من 

اأتكني رئي�س كلية الدرا�صات العليا والبحوث 

يف جامعة البحرين الطبية تعليًقا على هذا 

جامعة  اجلديد: »حتر�س  البحثي  التعاون 

رائدة  اأبحاث  تطوير  على  الطبية  البحرين 

للتحديات  والت�صدي  املر�صى،  على  تركز 

ال�صحية الوطنية الرئي�صة«.

�صتيفن �أتكنيعفيف بن �صالح

مبنا�شبة ت�شليم الدفعات الأوىل من �شيارات Artura اجلديدة بال�شرق الأو�شط

»McLaren Automotive« تقيم احتفـالً كبيـًرا بقلب حلبـة دبي 
 McLaren Automotive �صركة  اأعلنت 

الربيطانية، ذات ال�صيت الوا�صع بكونها اأف�صل 

وال�صيارات  الفخمة  لل�صيارات  اإنتاج  �صركة 

لل�صيارة  الدفعات  ت�صليم  بدء  الأداء،  خارقة 

طراز  من  واجلديدة  الهجينة  الأداء  فائقة 

Artura يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا. 
اجلديدة  ال�صيارة  هذه  وت�صنيع  ت�صميم  ومت 

هند�صية  لروؤية  وفًقا  وبناوؤها  متكامل،  ب�صكل 

املت�صارع  الدينامو  �صيجعلها  ما  كلًيا،  خمتلفة 

يف  متوقعة  اإ�صهامات  مع  ال�صركة،  لنمو 

منطقة  يف   %50 بن�صبة   2023 عام  مبيعات 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.

واحتفاًل بت�صليم الدفعات اجلديدة ل�صيارة 

McLaren Artura، اأُقيمت فعالية القيادة يف 
وع�صاق   McLaren لعمالء  اأوتودروم  حلبة 

الإعالميني  من  وعدد  اخلارقة  ال�صيارات 

والتكنولوجيا.  ال�صيارات  جمال  يف  البارزين 

جتربة  بفر�صة  ال�صخ�صيات  كبار  حظي  كما 

�صل�صلة  من  نوعها  من  الأوىل  ال�صيارة  قيادة 

من  الأداء  العالية  الهجينة  اخلارقة  ال�صيارات 

.McLaren Automotive صركة�

التنفيذي  املدير  فوزي  حممد  علق  وقد 

ل�صركة McLaren Automotive يف ال�صرق 

يف  »اإننا  قائاًل:  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

الإقليمية  الدفعات  ت�صليم  لبدء  ال�صعادة  غاية 

والتي  اجلديدة،   McLaren Artura ل�صيارة 

جديدة  حقبة  اإىل   McLaren عالمة  �صتقود 

كما  اخلارقة.  ال�صيارات  واأداء  تكنولوجيا  من 

اأود التعبري عن �صعادتي الغامرة لال�صتح�صان 

الكبري التي لقته �صيارة Artura اجلديدة من 

العمالء وع�صاق ال�صيارات اخلارقة يف منطقة 

جللو�صهم  ونتطلع  واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 

والأداء  القدرة  وجتربة  القيادة  عجلة  خلف 

منقطعي النظري لهذه ال�صيارة اخلارقة«.

النابودة  من جانبه، �صرح خليفة جمعة 

�صركات  ملجموعة  الإدارة  جمل�س  ع�صو 

خليفة جمعة النابودة، قائاًل: »اإنه ملن دواعي 

الأوىل  الت�صغيلية  ال�صنة  اختتام  فخرنا 

عرب  وذلك  بنجاح،  دبي   McLaren ل�صركة 

 Artura �صيارة  من  الأوىل  الدفعات  ت�صليم 

اجلديدة«.

م�شت�شفى ابن النفي�س يحتفل بيوم الطبيب البحريني مع 80 طبيًبا وطبيبًة
احتفل م�صت�صفى ابن النفي�س بيوم الطبيب 

البحريني. ح�صر احلفل نحو 80 طبيًبا وطبيبة 

�صعادتهم  اأبدوا  الذين  امل�صت�صفى  اأطباء  من 

جهودهم  على  تقديًرا  جاء  الذي  بالحتفال 

خدمات  م�صتوى  ورفع  املر�صى  خدمة  يف 

م�صت�صفى ابن النفي�س. وي�صم امل�صت�صفى اأكرب 

عدد من الأطباء البحرينيني املوؤهلني املتميزين 

التعايف  اإن  اإذ  والطبي،  العالجي  البحث  يف 

واجلودة هو اأهم ما يطلبه املري�س من الطبيب 

من  املزيد  متمنني  الأمان.  بّر  اإىل  ي�صل  حتى 

الإجنازات والنجاحات املرموقة من اأجل خدمة 

م�صت�صفى ابن النفي�س.

»الهالل الطبي«.. امل�شت�شفى الأكرب والأ�شرع منًوا يف دور الرعاية الطبية يف البحرين
املعتمد  الطبي  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

لعتماد  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  قبل  من 

منوا  والأ�صرع  الأكرب   JCI ال�صحية  املن�صاآت 

البحرين،  مملكة  يف  الطبية  الرعاية  دور  يف 

الأف�صل والأكفاأ  اإذ ميتلك 5 فروع والتي هي 

يف املجال ذاته.

يف  للمجموعة  الأول  الفرع  افتتاح  مت 

اإذ  املحرق،  يف  الكائن   ،2005 نوفمرب   16

باأن�صب  الطبية  اخلدمات  واأرقى  اأف�صل  يقدم 

الأ�صعار.

الطبي-البحرين  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

ال�صماء  بدر  م�صت�صفيات  ملجموعة  امتداًدا 

ب�صلطنة  الطبية  الرعاية  دور  يف  الرائدة 

ُعمان.

تاأتي اإعادة منح العتماد الطبي بعد اأن مت 

الدولية  للمعايري  بالتزامها  امل�صت�صفى  تقييم 

لأداء املوؤ�ص�صات الطبية.

العتماد  اإعادة  على  املوافقة  منح  وقد مت 

يف 24 اأكتوبر 2022، بعد اأ�صبوع متت فيه 

معايري  بجميع  امل�صت�صفى  والتزام  مراقبة 

جتاه  الطبي  الأداء  يف  واجلودة  ال�صالمة 

الثالث  العتماد  هو  هذا  اأن  ُيذكر  املر�صى. 

الدولية  اللجنة  قبل  من  الهالل  مل�صت�صفى 

 ،JCI ال�صحية  املن�صاآت  لعتماد  امل�صرتكة 

جودة  اأعلى  يقدم  امل�صت�صفى  اأن  على  يدل  ما 

مواكًبا  الأ�صعار،  باأف�صل  الطبية  للخدمات 

للمعايري الدولية التي تقرها هيئات العتماد.

على  بناًء  العتماد  منح  اإعادة  متت  كما 

خمتلف  يف  الطبية  الإجراءات  جودة  تقييم 

الإقامة  وحدة  امل�صت�صفى:  يف  الأق�صام 

والطوارئ  العامة  واجلراحة  الق�صرية 

والعيون  والأ�صعة  الباطنية،  والمرا�س 

الن�صاء والولدة، واأمرا�س اجلهاز  واأمرا�س 

العظام  واأمرا�س  الأطفال،  وطب  البويل 

وقد  اجللدية.  واأمرا�س  الطبيعي  والعالج 

الكفاءة واجلودة يف  التقييم عن  ق�صم  اأعرب 

اللتزام يف تقدمي الرعاية الطبية يف الأق�صام 

باأحدث  الدولية  باملعايري  والتزامها  كافة، 

العالجية. التقنيات 
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 مبنا�شبة مرور 20 عاًما على التاأ�شي�س

 »البحرين التخ�ش�شي« ي�شدر كتاًبا عن مراحل تاأ�شي�س امل�شت�شفى
التخ�ص�صي، يتقدمهم  البحرين  قام وفد من م�صت�صفى 

الدكتور قا�صم عرداتي الع�صو املنتدب مل�صت�صفى البحرين 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  من  كل  اىل  بزيارة  التخ�ص�صي، 

لل�صحة الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

ال�صحة،  وزير  ال�صيد جواد ح�صن  بنت  والدكتورة جليلة 

والرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

احتفال  مبنا�صبة  اجلالهمة،  مرمي  الدكتورة  ال�صحية 

امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما على تاأ�صي�صه، واإهدائهم 

ن�صخة من كتاب ي�صم مراحل تاأ�صي�س امل�صت�صفى وما رافقه 

من تطور وازدهار جعله قادًرا على تقدمي اأعلى م�صتويات 

الرعاية الطبية.

بن  حممد  ال�صيخ  طبيب  الفريق  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

بدور  لل�صحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدهلل 

م�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي يف تقدمي اخلدمات ال�صحية 

دعم  على  املوقرة  احلكومة  حر�س  اإىل  م�صرًيا  للمجتمع، 

املجال  يف  واملتقدمة  النوعية  والربامج  امل�صاريع  جميع 

ال�صحي، والتي تعود بالفائدة على الوطن واملواطن، موؤكًدا 

اخلدمات  تطوير  ودورها يف  اخلا�صة  امل�صت�صفيات  اأهمية 

ال�صحية مبملكة البحرين.

ال�صحة  ال�صيد وزيرة  الدكتورة جليلة  اأكدت  بدورها، 

على اجلهود املتميزة التي يقوم بها القطاع اخلا�س  بو�صفه 

بدوره  التنمية، م�صيدة  �صريًكا رئي�ًصا وفّعاًل يف م�صارات 

املهم وامللحوظ يف دعم القطاع ال�صحي مبملكة البحرين، 

موؤكدة اأهمية تعزيز ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

القطاع  تطوير  فيه  مبا  ال�صحية،  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي 

ال�صحي باأكمله.

يف ال�صاأن ذاته، هناأت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية الدكتورة مرمي اجلالهمة، 

والوفد  التخ�ص�صي  البحرين  مل�صت�صفى  املنتدب  الع�صو 

املرافق مبنا�صبة احتفال امل�صت�صفى بذكرى مرور 20 عاًما 

على تاأ�صي�س، متمنية لهم املزيد من التقدم والنجاح.

املنتدب  الع�صو  عرداتي  قا�صم  الدكتور  ثّمن  بدوره، 

مل�صت�صفى البحرين التخ�ص�صي الدعم امل�صتمر الذي يحظى 

احلكومة  قبل  من  البحرين  مملكة  يف  ال�صحي  القطاع  به 

باأف�صل  ورفده  القطاع  تطوير  على  ينعك�س  اإذ  الر�صيدة، 

املخرجات.

جامعة اخلليج العربي وجامعة البحرين الطبية 

ريان اأبحاًثا م�شرتكة للت�شدي ملر�س ال�شكري تجُ

لتحقيق  امل�صتمرة  جهودهما  اإطار  يف 

البحرين،  يف  ال�صحية  الرعاية  اأولويات 

والكلية  العربي  اخلليج  جامعة  جتري 

جامعة   - اأيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

البحرين الطبية )RCSI البحرين( م�صروًعا 

بحثًيا م�صرتًكا لقيا�س الن�صاط البدين ملر�صى 

ال�صكري من النوع الثاين يف البحرين 

وقال الأ�صتاذ الدكتور عفيف بن �صالح 

الدرا�صات  ل�صوؤون  الطب  كلية  عميد  نائب 

اخلليج  جامعة  يف  العلمي  والبحث  العليا 

البحثي  امل�صروع  هذا  اإطالق  »مت  العربي: 

العام 2015،  منذ  اجلامعتني  بني  امل�صرتك 

املجتمع  يف  ال�صائدة  الأمرا�س  اأهم  لدار�صة 

البحريني مثل اأمرا�س القلب و�صرطان الثدي 

وال�صكري وغريه من الأمرا�س املزمنة«. 

�صتيفن  الربوفي�صور  قال  جانبه،  من 

اأتكني رئي�س كلية الدرا�صات العليا والبحوث 

يف جامعة البحرين الطبية تعليًقا على هذا 

جامعة  اجلديد: »حتر�س  البحثي  التعاون 

رائدة  اأبحاث  تطوير  على  الطبية  البحرين 

للتحديات  والت�صدي  املر�صى،  على  تركز 

ال�صحية الوطنية الرئي�صة«.

�صتيفن �أتكنيعفيف بن �صالح

مبنا�شبة ت�شليم الدفعات الأوىل من �شيارات Artura اجلديدة بال�شرق الأو�شط

»McLaren Automotive« تقيم احتفـالً كبيـًرا بقلب حلبـة دبي 
 McLaren Automotive �صركة  اأعلنت 

الربيطانية، ذات ال�صيت الوا�صع بكونها اأف�صل 

وال�صيارات  الفخمة  لل�صيارات  اإنتاج  �صركة 

لل�صيارة  الدفعات  ت�صليم  بدء  الأداء،  خارقة 

طراز  من  واجلديدة  الهجينة  الأداء  فائقة 

Artura يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا. 
اجلديدة  ال�صيارة  هذه  وت�صنيع  ت�صميم  ومت 

هند�صية  لروؤية  وفًقا  وبناوؤها  متكامل،  ب�صكل 

املت�صارع  الدينامو  �صيجعلها  ما  كلًيا،  خمتلفة 

يف  متوقعة  اإ�صهامات  مع  ال�صركة،  لنمو 

منطقة  يف   %50 بن�صبة   2023 عام  مبيعات 

ال�صرق الأو�صط واأفريقيا.

واحتفاًل بت�صليم الدفعات اجلديدة ل�صيارة 

McLaren Artura، اأُقيمت فعالية القيادة يف 
وع�صاق   McLaren لعمالء  اأوتودروم  حلبة 

الإعالميني  من  وعدد  اخلارقة  ال�صيارات 

والتكنولوجيا.  ال�صيارات  جمال  يف  البارزين 

جتربة  بفر�صة  ال�صخ�صيات  كبار  حظي  كما 

�صل�صلة  من  نوعها  من  الأوىل  ال�صيارة  قيادة 

من  الأداء  العالية  الهجينة  اخلارقة  ال�صيارات 

.McLaren Automotive صركة�

التنفيذي  املدير  فوزي  حممد  علق  وقد 

ل�صركة McLaren Automotive يف ال�صرق 

يف  »اإننا  قائاًل:  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

الإقليمية  الدفعات  ت�صليم  لبدء  ال�صعادة  غاية 

والتي  اجلديدة،   McLaren Artura ل�صيارة 

جديدة  حقبة  اإىل   McLaren عالمة  �صتقود 

كما  اخلارقة.  ال�صيارات  واأداء  تكنولوجيا  من 

اأود التعبري عن �صعادتي الغامرة لال�صتح�صان 

الكبري التي لقته �صيارة Artura اجلديدة من 

العمالء وع�صاق ال�صيارات اخلارقة يف منطقة 

جللو�صهم  ونتطلع  واأفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 

والأداء  القدرة  وجتربة  القيادة  عجلة  خلف 

منقطعي النظري لهذه ال�صيارة اخلارقة«.

النابودة  من جانبه، �صرح خليفة جمعة 

�صركات  ملجموعة  الإدارة  جمل�س  ع�صو 

خليفة جمعة النابودة، قائاًل: »اإنه ملن دواعي 

الأوىل  الت�صغيلية  ال�صنة  اختتام  فخرنا 

عرب  وذلك  بنجاح،  دبي   McLaren ل�صركة 

 Artura �صيارة  من  الأوىل  الدفعات  ت�صليم 

اجلديدة«.

م�شت�شفى ابن النفي�س يحتفل بيوم الطبيب البحريني مع 80 طبيًبا وطبيبًة
احتفل م�صت�صفى ابن النفي�س بيوم الطبيب 

البحريني. ح�صر احلفل نحو 80 طبيًبا وطبيبة 

�صعادتهم  اأبدوا  الذين  امل�صت�صفى  اأطباء  من 

جهودهم  على  تقديًرا  جاء  الذي  بالحتفال 

خدمات  م�صتوى  ورفع  املر�صى  خدمة  يف 

م�صت�صفى ابن النفي�س. وي�صم امل�صت�صفى اأكرب 

عدد من الأطباء البحرينيني املوؤهلني املتميزين 

التعايف  اإن  اإذ  والطبي،  العالجي  البحث  يف 

واجلودة هو اأهم ما يطلبه املري�س من الطبيب 

من  املزيد  متمنني  الأمان.  بّر  اإىل  ي�صل  حتى 

الإجنازات والنجاحات املرموقة من اأجل خدمة 

م�صت�صفى ابن النفي�س.

»الهالل الطبي«.. امل�شت�شفى الأكرب والأ�شرع منًوا يف دور الرعاية الطبية يف البحرين
املعتمد  الطبي  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

لعتماد  امل�صرتكة  الدولية  اللجنة  قبل  من 

منوا  والأ�صرع  الأكرب   JCI ال�صحية  املن�صاآت 

البحرين،  مملكة  يف  الطبية  الرعاية  دور  يف 

الأف�صل والأكفاأ  اإذ ميتلك 5 فروع والتي هي 

يف املجال ذاته.

يف  للمجموعة  الأول  الفرع  افتتاح  مت 

اإذ  املحرق،  يف  الكائن   ،2005 نوفمرب   16

باأن�صب  الطبية  اخلدمات  واأرقى  اأف�صل  يقدم 

الأ�صعار.

الطبي-البحرين  الهالل  م�صت�صفى  ُيعد 

ال�صماء  بدر  م�صت�صفيات  ملجموعة  امتداًدا 

ب�صلطنة  الطبية  الرعاية  دور  يف  الرائدة 

ُعمان.

تاأتي اإعادة منح العتماد الطبي بعد اأن مت 

الدولية  للمعايري  بالتزامها  امل�صت�صفى  تقييم 

لأداء املوؤ�ص�صات الطبية.

العتماد  اإعادة  على  املوافقة  منح  وقد مت 

يف 24 اأكتوبر 2022، بعد اأ�صبوع متت فيه 

معايري  بجميع  امل�صت�صفى  والتزام  مراقبة 

جتاه  الطبي  الأداء  يف  واجلودة  ال�صالمة 

الثالث  العتماد  هو  هذا  اأن  ُيذكر  املر�صى. 

الدولية  اللجنة  قبل  من  الهالل  مل�صت�صفى 

 ،JCI ال�صحية  املن�صاآت  لعتماد  امل�صرتكة 

جودة  اأعلى  يقدم  امل�صت�صفى  اأن  على  يدل  ما 

مواكًبا  الأ�صعار،  باأف�صل  الطبية  للخدمات 

للمعايري الدولية التي تقرها هيئات العتماد.

على  بناًء  العتماد  منح  اإعادة  متت  كما 

خمتلف  يف  الطبية  الإجراءات  جودة  تقييم 

الإقامة  وحدة  امل�صت�صفى:  يف  الأق�صام 

والطوارئ  العامة  واجلراحة  الق�صرية 

والعيون  والأ�صعة  الباطنية،  والمرا�س 

الن�صاء والولدة، واأمرا�س اجلهاز  واأمرا�س 

العظام  واأمرا�س  الأطفال،  وطب  البويل 

وقد  اجللدية.  واأمرا�س  الطبيعي  والعالج 

الكفاءة واجلودة يف  التقييم عن  ق�صم  اأعرب 

اللتزام يف تقدمي الرعاية الطبية يف الأق�صام 

باأحدث  الدولية  باملعايري  والتزامها  كافة، 

العالجية. التقنيات 
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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

Link

P  14

Link

14l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 6176   |  االثنين 13 ربيع الثاني 1444هـ  |  Mon 07 Nov 2022أخبار الوطن

مؤتمر البحرين األول لألورام والرعاية التلطيفية إثراء حقيقي للقطاع 

 محمد بن عبداهلل: البحرين اتخذت 
خطوات رائدة لتعزيز تقّدم القطاع الطبي

أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
أن مؤتمر البحري��ن األول لألورام والرعاية 
التلطيفية، يعد واحدًا من أهم المؤتمرات 
عل��ى مس��توى المنطق��ة، خصوص��ًا وأنه 
يسهم في إثراء القطاع الطبي عبر محاوره 
وأهدافه الطموحة، منّوهًا بأن هذا القطاع 
في البحرين يش��هد تطورًا ونموًا مستمرًا 
بفضل الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه، واالهتمام والمس��اندة 
الدائمة من صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ج��اء ذلك خ��الل حض��ور فعالي��ات مؤتمر 
البحرين األول لألورام والرعاية التلطيفية، 
وال��ذي نّظمت��ه المستش��فيات الحكومية 
بالتعاون مع ش��ركة »أديوكيشن بالس«، 
يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، بحضور الرئيس 
التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور 
أحم��د محم��د األنص��اري، وعدد م��ن كبار 
المسؤولين، وبمش��اركة واسعة من داخل 

وخارج المملكة.
وخ��الل المؤتم��ر؛ ألقى الش��يخ محمد بن 

عب��داهلل آل خليف��ة كلم��ة ق��ال فيه��ا إن 
البحري��ن اتخ��ذت خطوات رائ��دة من أجل 
تعزيز تق��ّدم القطاع الطب��ي، مما جعلها 
محط األنظ��ار بفضل المعرف��ة والحرص 
عل��ى االط��الع وتحقي��ق االس��تفادة ف��ي 

مختل��ف مج��االت الط��ب، خصوص��ًا ف��ي 
األورام والرعاي��ة التلطيفية، الذي يش��هد 
نموًا متس��ارعًا في الع��الج المميز المقدم 

للمواطنين والمقيمين.
وتابع أّن هذا المؤتمر يعّد فرصة للتباحث 

لمواصل��ة التعّمق في أحدث المس��تجدات 
الطبي��ة العالمية بمج��ال األورام والرعاية 
التلطيفية، خصوصًا وأنه يضم كوكبة من 
الخبراء واالستش��اريين م��ن مختلف الدول 
الذي يس��عون للوصول إل��ى تحقيق كامل 

األهداف المرجوة من المؤتمر.
وأوض��ح رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
أن العديد من المكاس��ب الت��ي حصدتها 
البحرين م��ن تنظيم المؤتم��رات الطبية 
س��اهمت في مواصلة تطوي��ر هذا القطاع 
الهام، مش��يدًا بجه��ود اللجن��ة المنظمة 
المستش��فيات  رأس��ها  وعل��ى  للمؤتم��ر 
الحكومية في وضع التصورات الهادفة إلى 

تطوير هذا القطاع.
م��ن جانبه؛ ألقى الدكت��ور األنصاري كلمة 
قال فيها »إن المؤتمر يعتبر محطة مهمة 
لتأكي��د ما تتمتع به مملك��ة البحرين من 
قدرات وإمكانات الستضافة أبرز الفعاليات 
الطبية العالمية، وما تس��عى إلى تحقيقه 
من أهداف عديدة تعود بالنفع على القطاع 
الطبي وتمتد من مملكة البحرين لتشمل 
جمي��ع ال��دول المش��اركة في ظ��ل حرص 
المش��اركين من الخبراء والمحاضرين على 
عك��س تجاربه��م على القط��اع الطبي في 
دوله��م وبالتحديد بمجال األورام والرعاية 

التلطيفية«.
وأضاف أن المستشفيات الحكومية تواصل 
جهودها لتطوير القطاع الطبي في مملكة 
البحري��ن، حي��ث اتخذت خط��وات متقدمة 
ورائدة في التعامل مع مختلف الموضوعات 
الطبية وتقدي��م أفضل الخدمات للمواطن 
والمقيم عل��ى أرض مملك��ة البحرين، وال 
ش��ك أن األورام والرعاي��ة التلطيفية تعّد 
أحد األركان المهمة التي س��جلت محطات 
ممي��زة ف��ي الفت��رة الماضي��ة م��ن حيث 

الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
وأع��رب الدكتور األنص��اري ع��ن تمنّياته 
بالتوفي��ق والنجاح لكافة المش��اركين في 
ه��ذا المؤتم��ر أن يحققوا كام��ل األهداف 
المرجوة، مؤّكدًا على دورهم البارز والدائم 
ف��ي تطوي��ر القط��اع الطب��ي واس��تمرار 

نهوضه بأفضل الطرق الحديثة.
وفي ختام أعمال المؤتمر، تس��ّلم معالي 
رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة هدية 
التنفي��ذي  الرئي��س  قدمه��ا  تذكاري��ة 

للمستشفيات الحكومية.
كما ك��ّرم الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة المتحدثين في المؤتمر، 
إضاف��ة إل��ى اللجن��ة المنظم��ة والجهات 

الداعمة والراعية للمؤتمر.

 »سوق العمل«: نتائج إيجابية تحققت 
بتشديد الرقابة وتكثيف الحمالت التفتيشية

أكد مجلس إدارة هيئة تنظيم س��وق العمل خالل 
اجتماعه الس��ادس لدور االنعقاد الرابع عن ُبعد 
برئاس��ة وزير العمل رئي��س مجلس إدارة الهيئة 
جميل حميدان، والرئي��س التنفيذي للهيئة نوف 
جمش��ير، على النتائ��ج اإليجابي��ة المتحققة في 

تشديد الرقابة وتكثيف الحمالت التفتيشية
وأك��د المجل��س الح��رص عل��ى خلق بيئ��ة عمل 
تنافس��ية تتمت��ع بالعدالة واالس��تقرار وتضمن 
حق��وق أط��راف العمل على حد س��واء بم��ا يعزز 
من إسهاماتهم في المس��يرة التنموية الشاملة 
بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 

عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
وأش��اد مجلس إدارة الهيئة، بأمر صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل 
المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة 
مع القطاع الخاص وتكثيف الحمالت التفتيش��ية 
وتش��ديد التعام��ل م��ع المخالفين م��ن أصحاب 
العم��ل والعمال، والعمل على ربط رخص العمل 
المهني��ة بالمعايير والمؤهالت، إلى جانب توفير 
البيئ��ة المناس��بة للعم��ال بما يراع��ي حقوقهم 
ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية االقتصادية.
ورح��ب بالنتائج الت��ي تحققت في إطار تش��ديد 
الرقابة وتكثيف الحمالت التفتيش��ية، بما يسهم 
في تعزيز الجهود الحكومية للتصدي للممارسات 
غير القانونية في سوق العمل، وتشديد التعامل 
م��ع المخالفي��ن م��ن أصح��اب العم��ل والعمال 

والتصدي للعمالة غير النظامية.
فيم��ا قدم��ت جمش��ير، تقري��رًا مفص��اًل أبرزت 
في��ه جه��ود وبرامج الهيئ��ة والنتائ��ج التي تم 
تحقيقها، مش��يرة إلى أن إطالق نظام تس��جيل 
العمالة يتزامن مع تدش��ين مرحلة جديدة من 
الش��راكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير 
سوق العمل ومعالجة أي عقبات في بيئة العمل، 
السيما وأن القطاعين الحكومي والخاص يؤمنان 
ب��ذات األه��داف المرتبط��ة بتحقي��ق التنمي��ة 
االقتصادية المس��تدامة، وحفظ اس��تقرار بيئة 
العمل في منظومة تضمن العدالة والتنافسية 

والمرونة التي تستجيب لمتطلبات السوق. 
كما اس��تعرضت، خطة هيئة تنظيم سوق العمل 
لتكثيف الحمالت التفتيش��ية وتش��ديد التعامل 
م��ع المخالفي��ن من العمال��ة وأصح��اب العمل، 
بالش��راكة مع وزارة الداخلية وكافة الجهات ذات 
العالقة، مؤكدة حرص الهيئة على التعامل بحزم 
م��ع أي مخالفات في الس��وق. وتطرقت جمش��ير 
إلى جه��ود الهيئة في تنفيذ عدد من المش��اريع 
االس��تراتيجية الت��ي من ش��أنها ستس��اهم في 
تطوير بيئة العمل لكافة أطراف العمل »العامل 

وصاحب العمل«.

أحمد بن محمد: تطوير القدرات 
في مجال التدقيق والمحاسبة

اس��تقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية الش��يخ أحمد 
بن محمد آل خليفة، في مكتبه أمس رئيس الجامعة الخليجية 

مهند الفراس، والوفد المرافق له.
وأكد الش��يخ أحمد خالل اللقاء على أهمية تطوير القدرات في 

مجال التدقيق والمحاسبة.
من جهته، أش��اد الفراس بإمكانيات دي��وان الرقابة المالية 
واإلداري��ة، وبمهنية وقدرات العاملي��ن لديه، والتي تنعكس 

على التقارير التي يصدرها.

 أمن المنافذ تحصد المركز 
األول بتقرير جودة خدمة 

المطارات الدولية لعام 2022

حصلت مديرية ش��رطة مطار البحرين الدول��ي باإلدارة العامة 
ألم��ن المنافذ، على المركز األول بحس��ب تقري��ر جودة خدمة 

المطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي لعام 2022.
وحص��دت المديرية المركز األول في فئة المس��اعدة والتعاون 
ف��ي خدم��ة المس��افرين، والمرك��ز الثان��ي ف��ي فئ��ة انتظار 
المس��افرين في مرحل��ة التفتي��ش، والمركز الثان��ي في فئة 
س��هولة إجراءات تفتيش المس��افرين. وأكد مدير عام اإلدارة 
العامة ألمن المنافذ الل��واء ماهر بوعلي، أن هذا اإلنجاز يعتبر 
أحد ثمار اس��تراتيجية التطوي��ر والتحديث الت��ي يتبناها وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، والتي 
تحظى بمتابعة مس��تمرة من قبل رئيس األمن العام الفريق 
طارق الحس��ن بهدف االرتقاء بأداء منسوبي الوزارة. وأعرب عن 
شكره لكافة منسوبي مديرية شرطة مطار البحرين الدولي من 
ضباط وأفراد، مش��يدًا بجهودهم وعملهم الدؤوب مما ساهم 
في تحقيق هذا اإلنجاز الدول��ي الذي يضاف إلى اإلنجازات التي 

حققتها وزارة الداخلية.
م��ن جانبه، أك��د مدير مديرية ش��رطة مط��ار البحرين الدولي 
العقيد دعيج الك��واري، أن المديرية عملت على االرتقاء باألداء 
الوظيفي وتطوير العمل األمني في هذا المنفذ الجوي الحيوي، 
من خالل االستمرار في بذل الجهود والقيام بالتدقيق الداخلي 
على كاف��ة اإلج��راءات المتبعة من قبل المديرية بش��كل عام 

وإجراءات التفتيش ومراحله بشكل خاص.

نموذج بارز للشراكة الناجحة مع »الخاص«.. »المالية«:

إدراج 20 أرضًا حكومية عبر منصة استثمار األراضي
أك��دت الوكي��ل المس��اعد للم��وارد 
المالي��ة  ب��وزارة  والمعلوم��ات 
واالقتصاد الوطني نورة العس��م، أنه 
تم إدراج 20 أرضًا حكومية عبر منّصة 
استثمار األراضي الحكومية، بمساحة 
إجمالي��ة تبلغ أكثر من 238 ألف متر 
لالس��تثمار  أراٍض   3 بينه��ا  مرب��ع، 
العام، 10 أراٍض لالستثمار التجاري، 
و3 أراٍض لالس��تثمار التعليم��ي، و4 

أراٍض لالستثمار في الترفيه. 
وأضافت أن المنّصة تشكل نموذجًا 
بارزًا للش��راكة الناجح��ة مع القطاع 
الخ��اص، مؤك��دة أهمي��ة مواصلة 
تعزي��ز ال��دور الب��ارز الذي يش��كله 
البحري��ن،  ف��ي  الخ��اص  القط��اع 
وتهيئة كاف��ة الس��بل والمقومات 

الداعمة له باعتباره محركًا أساسيًا 
وش��ريكًا فاع��اًل ف��ي عملي��ة النمو 

إيجاب��ًا  يس��هم  بم��ا  االقتص��ادي 
ف��ي تحقي��ق التطلع��ات واألهداف 

المنشودة.
وأش��ارت إلى أن��ه بناَء عل��ى ما تم 
تس��هيل  أولوي��ة  ضم��ن  إعالن��ه 
وزي��ادة  التجاري��ة  اإلج��راءات 
تح��ت خّطة  المندرج��ة  فعاليته��ا 
التعافي االقتص��ادي للبحرين، فقد 
قام��ت حكوم��ة البحري��ن بإط��الق 
الماض��ي  أبري��ل   6 ف��ي  المنّص��ة 
كوسيلة مبتكرة لتس��هيل إجراءات 
االس��تثمار، حيث تهدف إلى تطوير 
آلية حوكم��ة اإلج��راءات المتعلقة 
وتعزي��ز  الحكومي��ة،  باألم��الك 
الشفافية، وإش��راك القطاع الخاص 
ف��ي تقدي��م الخدم��ات الحكومية، 

وجذب االستثمارات النوعية.
المنص��ة  ب��أن  العس��م  ونوه��ت 
تش��كل منصة موحدة تس��تهدف 
حصر األراض��ي الحكومية المتاحة 
واح��د،  م��كان  ف��ي  لالس��تثمار 
وإتاح��ة بيانات األراضي الحكومية 
للراغبي��ن ف��ي االس��تثمار فيه��ا، 
وتس��ريع تنفي��ذ المش��اريع التي 
تخدم المواطني��ن والمقيمين في 
مختلف مناطق المملكة، باإلضافة 
إل��ى االس��تغالل األمث��ل لألراضي 
حرك��ة  وتنش��يط  الحكومي��ة، 
االستثمار والقطاع العقار، إضافًة 
إل��ى تعزيز الش��راكة م��ع القطاع 
الخ��اص وجعله المح��رك الرئيس 

للنمو االقتصادي.

نورة العسم

 عبداللطيف: 18 ألف إعالن 
و225 مقرًا انتخابيًا في مختلف المحافظات

أكد منس��ق البلدي��ات لالنتخاب��ات النيابية 
والبلدية عاص��م عبداللطيف، أن عدد المقار 
االنتخابي��ة التي تم الترخيص لها في جميع 
محافظات البحري��ن، بلغ 225 مقرًا انتخابيًا، 
فيم��ا بل��غ ع��دد اإلعالن��ات الت��ي رخص��ت 
18.096 ألف إعالن للمرش��حين لالنتخابات 

البلدية والنيابية.   
وذك��ر أن هن��اك حاالت تم رصده��ا من قبل 
فريق االنتخابات ف��ي البلديات إلعالنات تم 

وضعه��ا في خ��ارج حدود الدوائ��ر أو بصورة 
متداخل��ة مع دوائر انتخابي��ة أخرى وعددها 
107 إعالن��ات، مش��يرًا إلى أنه ت��م تعديل 
وضعية 616 إعالنًا في مختلف المحافظات.  
ولف��ت إل��ى أن هن��اك تعاون��ًا وتجاوبًا من 
قبل أغلب المرش��حين مع فريق االنتخابات، 
والذي��ن التزموا م��ن جانبه��م بالتعليمات 
والمالحظات وقاموا بتصحيح أوضاعهم بما 
يتوافق مع اش��تراطات الدعاي��ة االنتخابية، 

منوه��ًا إل��ى أن هن��اك تنس��يقًا متواص��اًل 
ومس��تمرًا مع الجهات المعنية ذات العالقة 
لضمان نج��اح العملي��ة االنتخابي��ة. ووجه 
العلي��ا  اللجن��ة  إل��ى  الش��كر  عبداللطي��ف، 
لإلش��راف عل��ى س��المة االنتخاب��ات ووزارة 
لالنتخاب��ات  التنفيذي��ة  واإلدارة  الداخلي��ة 
الدف��اع  وإدارة   2022 والبلدي��ة  النيابي��ة 
المدن��ي واإلدارة العامة للم��رور وإلى جميع 

فرق العمل في االنتخابات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/07/watan-20221107.pdf?1667802345
https://alwatannews.net/article/1035863
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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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Link المنامة - وزارة الصحة

أعلنـــت مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة 
األولية انضمامهـــا للنظام الوطني 
)تواصل(،  والشـــكاوى  للمقترحات 
نوفمبـــر  مـــن  األول  مـــن  اعتبـــاًرا 
جهودهـــا  ضمـــن  وذلـــك  الجـــاري، 
تواصـــل  قنـــوات  توفيـــر  لتعزيـــز 
المواطنيـــن  جميـــع  مـــع  متنوعـــة 
إطـــار  فـــي  وذلـــك  والمقيميـــن، 
تأميـــن  علـــى  المســـتمر  الحـــرص 
قنـــوات تواصـــل دائمة ومباشـــرة 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  بيـــن  مـــا 
لتلبيـــة  الحكوميـــة،  والجهـــات 
كافـــة  تطويـــر  فـــي  تطلعاتهـــم 
الموجهـــة  الحكوميـــة  الخدمـــات 

إليهم بمختلف قطاعاتها.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــدت القائـــم 
بأعمـــال الرئيس التنفيـــذي لمراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة لولـــوة 
شويطر، أن مراكز الرعاية الصحية 
األولية حريصة على تقديم أفضل 
الخدمـــات وأجودهـــا، عبـــر توفيـــر 
ُتعـــّزز  التـــي  المنصـــات  مختلـــف 
التواصـــل المباشـــر مـــع المواطنين 
والمقيميـــن، ومـــن خـــال توطيـــد 
التعاون البّناء والملموس مع كافة 
الجهات العامة بما يرفد المنظومة 

الصحية بمملكة البحرين.
مراكـــز  بانضمـــام  “إّنـــه  وقالـــت: 
لهـــذا  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
النظام المتاح عبر البوابة الوطنية 
الهواتـــف  وتطبيـــق   ،Bahrain.bh
ســـيتمّكن  “تواصـــل”،  الذكيـــة 
المواطنـــون والمقيمون على مدار 
الســـاعة وطـــوال أيـــام األســـبوع، 
مـــن تقديـــم مقترحاتهـــم وإبـــداء 
شـــأنها  مـــن  التـــي  ماحظاتهـــم 
تطويـــر العمل والخدمات المقدمة 
وهـــي ) قســـم الســـجات – قســـم 

المختبر – قســـم الصيدلة – قســـم 
األشـــعة – قســـم العـــاج الطبيعي 
 – االجتماعـــي  البحـــث  قســـم   –
قســـم الخدمـــات الوقائية – قســـم 
خدمـــات   – العاجيـــة  الخدمـــات 
 – واألســـنان  الفـــم  صحـــة  قســـم 
خدمـــات التحويـــل إلـــى الرعايـــة 
المراكـــز  جميـــع  فـــي   ) الثانويـــة 

الصحية”.
فاعليـــة  إلـــى  شـــويطر  ونوهـــت 
نظـــام )تواصل(، والذي يهدف إلى 
تحسين الخدمة الحكومية، الفتة 
إلـــى أنه بإمكان جميـــع المواطنين 
المقترحـــات  تقديـــم  والمقيميـــن 
الخدمـــات  حـــول  والماحظـــات 
الطبيـــة والتمريضية فـــي المراكز 
الصحيـــة باإلضافـــة إلـــى خدمات 
الصيدليـــة وغيرها مـــن الخدمات 
المراكـــز  فـــي  باألقســـام  المعنيـــة 
الصحيـــة والتي تصـــب في صالح 
المجتمـــع، وذلك في خطـــوة أكثر 

يسر وسهولة.
كمـــا أشـــارت إلـــى حـــرص مراكـــز 
علـــى  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
علـــى  مؤكـــدة  خدماتهـــا،  تطويـــر 
تطويـــر  فـــي  االســـتمرار  أهمّيـــة 
العمل الحكومي بما يجعل القطاع 
الخدمـــي قـــادرًا علـــى االســـتجابة 
ســـرعة  فـــي  المرحلـــة  لمتطلبـــات 
اإلنجـــاز وجـــودة الخدمـــة، وبذلك 
يأتـــي االنضمـــام لنظـــام “تواصل” 
في إطار الحرص على تعزيز مبدأ 
الشـــفافية وتفعيل ثقافة التفاعل 
المباشـــر مع المراكز الصحية، وبما 
يرفـــد منظومـــة العمـــل المتطورة 
التكنولوجـــي  التطـــور  ويواكـــب 
واالســـتخدام المتســـارع لوســـائل 

التواصل اإللكترونية.

مراكز الرعاية الصحية األولية تنضم لـ “تواصل”

في إطار تدعيم أطر الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الخاصة 
فــي نطــاق المحافظــة، شــهد محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، حفل الذكــرى الســنوية الثالثة عشــرة 
لتأسيس مجمع الواحة بمنطقة الرفاع، وذلك بحضور نائب المحافظ 
العميد عيســى الدوســري، وبحضور عضو مجلس إدارة شركة الراشد 
لالســتثمار الشــيخ ســلمان بــن راشــد آل خليفــة، والرئيــس اإلقليمــي 

لمجموعة الراشد سانديب نارين.

المحافظـــة  وقـــام ســـمو محافـــظ 
الفعاليـــة  بدايـــة  فـــي  الجنوبيـــة 
بقـــص شـــريط االحتفـــال، بعدهـــا 
عـــن  مفّصـــل  شـــرح  إلـــى  اســـتمع 
أركان االحتفـــال ومـــا يحتويه من 
مرافـــق شـــملت عـــدد من مشـــاريع 
األســـر المنتجـــة البحرينية، حيث 
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  أكـــد 
الجنوبية دعم المحافظة لمختلف 
األنشـــطة والفعاليـــات االجتماعية 
والتنمويـــة التـــي تعـــزز مـــن نهـــج 
المجتمعيـــة  والشـــراكة  التواصـــل 
مـــع مختلـــف القطاعـــات، كمـــا بين 
بالتعـــاون  المحافظـــة  ســـموه دور 
مـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي توفيـــر 
كافة مقومات االرتقاء باألنشـــطة 
واألعمـــال االســـتثمارية التجاريـــة 
في محافظة الجنوبية بما ينعكس 
إيجاًبا على نموها األمر الذي يعود 

بالنفع على األهالي والمواطنين.
مـــن جانبه، أشـــاد الشـــيخ ســـلمان 

بـــن راشـــد آل خليفة عضو مجلس 
لاســـتثمار،  الراشـــد  شـــركة  إدارة 
االحتفـــال  لهـــذا  ســـموه  بحضـــور 
الشـــراكة  مفهـــوم  يخـــدم  الـــذي 
تحقيـــق  خـــال  مـــن  المجتمعيـــة 
التحســـن المستمر عبر التعاون مع 
المؤسســـات والشـــركات الخاصـــة 
إقامـــه  فـــي  التوســـع  أجـــل  مـــن 
مناطـــق  بمختلـــف  مشـــروعاتها 
المحافظـــةـ مـــا يســـهم فـــي تلبيـــة 
تطلعـــات المواطنين وتوفير أجود 

الخدمات لهم.
وفـــي ســـياق آخـــر، أعـــرب ناريـــن، 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  دور  عـــن 
البارز في دعم المشـــاريع الخاصة، 
الشـــاملة  التنميـــة  والتـــي تعكـــس 
التي تشهدها المحافظة والتعاون 
المشـــهود مـــع مختلـــف القطاعات، 
إحـــدى  يعـــد  المجمـــع  أن  مبيًنـــا 
تقـــدم  التـــي  التجاريـــة  الوجهـــات 
المختلفـــة  الخدمـــات  مـــن  عـــدًدا 

ألهالي المنطقة.
مـــن جهتهم، أعـــرب الحضـــور عن 
خالص شـــكرهم وتقديرهم لســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
المحافظـــة  محافـــظ  خليفـــة  آل 
مـــن  يوليـــه  مـــا  علـــى  الجنوبيـــة، 
المحافظـــة  نمـــاء  فـــي  اهتمـــام 
خـــال  مـــن  وذلـــك  وتطورهـــا، 
التعـــاون والتنســـيق مـــع مختلـــف 
والقطاعـــات  الحكوميـــة  الجهـــات 
الخاصـــة واألهليـــة، مثمنين جهود 
سموه في تحقيق التنمية الشاملة 
فـــي مختلـــف مناطـــق المحافظـــة 

الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

االرتقاء باألنشطة االستثمارية التجارية في “الجنوبية”
شهد حفل الذكرى السنوية الـ 13 لتأسيس مجمع الواحة... سمو الشيخ خليفة بن علي:

“ثانوية العهد الزاهر” تتأهل للمنافسة على لقب “المدرسة المتميزة”
من بين 3 مدارس وصلت إلى نهائيات تحدي القراءة العربي

تأهلت مدرسة العهد الزاهر البحرينية لنهائيات تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية األكبر من نوعها باللغة العربية، لتنافس بقوة على لقب “المدرسة المتميزة” في 
الموسم السادس من التحدي الذي يرّسخ القراءة ثقافة وممارسة يومية ويمكن النشء واألجيال الصاعدة بالمعرفة ويعزز مكانة اللغة العربية.

وكان “تحدي القراءة العربي” قد أعلن مؤخًرا فتح 
بـــاب التصويت اإللكترونـــي للجمهور من المنطقة 
العربيـــة والعالم على اختيار “المدرســـة المتميزة” 
في دورته السادسة من بين ثاث مدارس وصلت 
إلـــى التصفيـــات النهائية من بين 92 ألف مدرســـة 

من مختلف أرجاء الوطن العربي.
وســـتحظى المدرسة الفائزة باللقب بجائزة بقيمة 
مليون درهم إماراتي )272،294 دوالر(، تمّكنها من 
االســـتثمار أكثر في جهود ترســـيخ ثقافة القراءة 
والتحصيل العلمي والمعرفي لدى الطلبة. ويمكن 
للجمهور من مختلـــف أنحاء العالم التصويت عبر 

الموقع اإللكتروني لتحدي القراءة العربي.

ثالثة متنافسين نهائيين

ومـــن بيـــن 92,583 مدرســـة شـــاركت فـــي الدورة 
السادســـة من “تحدي القراءة العربـــي”، تأهل إلى 
المنافسات النهائية على لقب “المدرسة المتميزة” 
ثاث مدارس هي مدرســـة العهـــد الزاهر الثانوية 
من مملكة البحرين، ومتوســـطة وثانوية مدارس 
التربيـــة األهليـــة من المملكـــة العربية الســـعودية، 
ومدرسة المختار جازوليت من المملكة المغربية، 
وذلك بعد التصفيات التأهيلية التي تمت في هذه 

الدورة رقميًا من قبل لجان تحكيم التحدي.

مدرسة العهد الزاهر 

مـــن  الثانويـــة  الزاهـــر  العهـــد  مدرســـة  وحصلـــت 
المحافظة الشـــمالية بالبحرين علـــى المركز األول 
على مستوى المملكة، وتشارك في المنافسة على 
لقب “المدرسة المتميزة” في الدورة السادسة من 

تحدي القراءة العربي. 
وبلغت نســـبة مشـــاركة طابها في التحدي 100 %. 

كما شـــاركت كل أقســـام المدرســـة في دعم المبادرة 
بأســـاليب تربويـــة وتحفيزيـــة للطـــاب. وســـاهمت 
المدرســـة في نشر فكرة التحدي من خال مبادرات 
تحفـــز علـــى القـــراءة مثـــل “وهـــج القـــراءة” و”نادي 
القـــراءة” و”إبـــداع ذو حكايـــة”و  الضـــاد” و”مقهـــى 
“معرض الكتـــاب” ومبادرة “أوليـــاء األمور يقرؤون” 
ومســـابقة “إنتاج كتاب” ونشـــاط “قراءة عبر األثير” 
ومســـابقة “المكتبة البيتية”. كما نشـــرت تسجيات 
اإلذاعـــة  عبـــر  طابهـــا  لمشـــاركات  وفيديوهـــات 
المدرســـية والبوابـــة التعليميـــة ومواقـــع التواصـــل 

االجتماعي.
وقالـــت نور الســـبيعي مـــن مدرســـة العهـــد الزاهر 
الثانويـــة: “مشـــاركتنا فـــي تحدي القـــراءة العربي 
هذا العام كانت ملهمة، وحفزت مشاركات الطاب 
لتجاربهـــم القرائية بصيغ مرئية ومســـموعة وعبر 
المدرســـية  لإلذاعـــة  وفيديوهـــات  تســـجيات 
والبوابة التعليميـــة ومواقع التواصل االجتماعي. 
وبعد أن تصدرنا في موقع المدرســـة األكثر تميًزا 
في تحدي القراءة العربي على مســـتوى البحرين، 
نتطلـــع إلى دعـــم الجمهور في التصويـــت النهائي 
للفوز بلقب “المدرســـة المتميزة” للدورة السادســـة 
من تحدي القراءة العربي”، معبرة في ذات الوقت 
عن شـــكرها وتقديرهـــا لجميع منظمي المســـابقة، 
وللدعـــم الـــذي تلقته المدرســـة من قطاع شـــؤون 

المدارس بمملكة البحرين.

المشاركة في االختيار

وأكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد 
بن راشـــد آل مكتوم العالمية، أن المشاركة الواسعة 
والمتواصلـــة والمتنامية للمـــدارس في كافة دورات 
تحـــدي القـــراءة العربـــي كانـــت أساســـية لتحقيـــق 
أهدافه االســـتراتيجية، نظًرا لدورهـــا المحوري في 

دعـــم الطـــاب والتحفيز على القـــراءة وتعزيز اللغة 
العربية وابتكار وســـائل وأســـاليب لتحبيب الطاب 

بها، وتشجيعهم على استخدامها.
وقالـــت النعيمـــي: “يعكـــس إشـــراك الجمهـــور فـــي 
التصويت للمدرسة المتميزة التزامنا التام بتعزيز 
التفاعل البناء والتمكين المستمر لتحقيق أهداف 
المتميزيـــن والتشـــجيع علـــى  التحـــدي، وتكريـــم 
المشاركة. المدرسة المتميزة تستحق كل التقدير 
ونؤمـــن أن فتح باب التصويت للجمهور ســـيوفي 
للمـــدارس حقهـــا ويعكس مكانتها التي تســـتحقها 

كمحفز ومحرك لتحدي القراءة العربي”. 
ودعت النعيمي الجمهور للتصويت بكثافة تمهيدًا 
لإلعـــان عن النتائج في الحفـــل الختامي لتحدي 
القـــراءة العربي الذي ســـيقام فـــي 10 نوفمبر في 
أوبـــرا دبـــي، معتبـــرًة أن التحدي نجـــح على كافة 
المســـتويات فـــي إحـــداث تغيير جـــذري في حب 
اللغـــة العربيـــة، وتفعيل دور المـــدراس في تحفيز 

القراءة.

تحدي القراءة العربي

وشـــارك فـــي الدورة السادســـة مـــن تحـــدي القراءة 
العربـــي 22.27 مليـــون طالب وطالبـــة من 44 دولة. 
ويهـــدف التحدي، الـــذي تنظمه مبـــادرات محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم العالميـــة، إلى إنتاج حـــراك قرائي 
ومعرفي شـــامل، يرســـخ قيـــم التواصـــل والتعارف 
المختلفـــة،  الثقافـــات  علـــى  واالنفتـــاح  والحـــوار 
ويكـــّرس القـــراءة والمطالعـــة والتحصيـــل العلمـــي 
والمعرفـــي ثقافة يومية فـــي حياة الطلبة، ويحّصن 
اللغـــة العربيـــة، ويعـــزز دورهـــا كوعاء لنقـــل وإنتاج 
ونشـــر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري 
مســـاهمة  واســـتئناف  اإلنســـانية  الحضـــارة  ورفـــد 

المنطقة فيها.
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للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أكـــد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
األول  البحريـــن  مؤتمـــر  أن  خليفـــة،  آل 
لـــأورام والرعايـــة التلطيفيـــة، يعد واحدا 
من أهم المؤتمرات على مستوى المنطقة، 
خصوصـــا وأنه يســـهم فـــي إثـــراء القطاع 
الطبـــي عبر محـــاوره وأهدافـــه الطموحة، 
منّوهًا بأن هذا القطاع في مملكة البحرين 
يشـــهد تطورا ونموا مستمرا بفضل الدعم 
والرعايـــة الـــذي يحظـــى به من لـــدن ملك 
الملـــك  المعظـــم صاحـــب الجاللـــة  البـــالد 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، واالهتمـــام 
والمســـاندة الدائمة مـــن  ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
فعاليـــات  حضـــوره  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
مؤتمـــر البحريـــن األول لـــأورام والرعاية 
التلطيفيـــة، والـــذي نّظمته المستشـــفيات 
الحكومية بالتعاون مع شركة “أديوكيشن 
الجـــاري،  نوفمبـــر  و6   5 يومـــي  بـــالس”، 
بحضـــور الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية، أحمـــد محمد األنصاري، وعدد 
من كبار المســـؤولين، وبمشـــاركة واســـعة 

من داخل وخارج مملكة البحرين.
وخـــالل المؤتمـــر؛ ألقـــى الشـــيخ محمد بن 

عبدهللا آل خليفة كلمة قال فيها إن مملكة 
البحرين اتخـــذت خطوات رائدة من أجل 
تعزيـــز تقـــّدم القطـــاع الطبـــي، ممـــا جعلها 
محـــط األنظار بفضـــل المعرفـــة والحرص 
علـــى االطـــالع وتحقيـــق االســـتفادة فـــي 
مختلـــف مجـــاالت الطـــب، خصوصـــًا فـــي 
األورام والرعايـــة التلطيفية، الذي يشـــهد 
نموًا متســـارعًا فـــي العالج المميـــز المقدم 

للمواطنين والمقيمين.
وتابع أّن هذا المؤتمر يعّد فرصة للتباحث 
لمواصلة التعّمق في أحدث المســـتجدات 

الطبيـــة العالمية بمجـــال األورام والرعاية 
التلطيفيـــة، خصوصـــًا وأنـــه يضـــم كوكبة 
مـــن الخبـــراء واالستشـــاريين من مختلف 
الدول الذي يســـعون للوصول إلى تحقيق 

كامل األهداف المرجوة من المؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس األعلى للصحة أن 
العديد من المكاسب التي حصدتها مملكة 
البحريـــن مـــن تنظيـــم المؤتمـــرات الطبية 
ســـاهمت في مواصلة تطويـــر هذا القطاع 
المهـــم، مشـــيدا بجهـــود اللجنـــة المنظمـــة 
المستشـــفيات  رأســـها  وعلـــى  للمؤتمـــر 

الحكوميـــة فـــي وضع التصـــورات الهادفة 
إلى تطوير هذا القطاع.

مـــن جانبـــه؛ ألقـــى  أحمـــد األنصـــاري كلمة 
محطـــة  يعتبـــر  المؤتمـــر  “إن  فيهـــا  قـــال 
مهمـــة لتأكيد ما تتمتع بـــه مملكة البحرين 
مـــن قـــدرات وإمكانـــات الســـتضافة أبـــرز 
الفعاليات الطبية العالمية، وما تسعى إلى 
تحقيقـــه من أهـــداف عديدة تعـــود بالنفع 
علـــى القطـــاع الطبـــي وتمتـــد مـــن مملكـــة 
البحريـــن لتشـــمل جميع الدول المشـــاركة 
في ظـــل حرص المشـــاركين مـــن الخبراء 

والمحاضريـــن علـــى عكـــس تجاربهم على 
القطـــاع الطبـــي فـــي دولهـــم وبالتحديـــد 

بمجال األورام والرعاية التلطيفية”.
الحكوميـــة  المستشـــفيات  أن  وأضـــاف 
تواصـــل جهودهـــا لتطوير القطـــاع الطبي 
اتخـــذت  حيـــث  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
خطـــوات متقدمـــة ورائـــدة فـــي التعامـــل 
مـــع مختلف الموضوعـــات الطبية وتقديم 
أفضـــل الخدمـــات للمواطـــن والمقيم على 
أرض مملكة البحرين، وال شـــك أن األورام 
األركان  أحـــد  تعـــّد  التلطيفيـــة  والرعايـــة 

مميـــزة  ســـجلت محطـــات  التـــي  المهمـــة 
فـــي الفتـــرة الماضية من حيـــث الخدمات 

الطبية المقدمة للمرضى.
وفـــي ختام أعمـــال المؤتمر، تســـّلم رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحة هديـــة تذكارية 
قدمهـــا الرئيـــس التنفيـــذي للمستشـــفيات 

الحكومية.
كما كـــّرم الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة المتحدثين في المؤتمر، 
إضافـــة إلـــى اللجنـــة المنظمـــة والجهـــات 

الداعمة والراعية للمؤتمر.

المنامة - بنا

خطوات رائدة مــن أجــل تعزيــز تقـّدم القطــاع الطبـي
مؤتمر “األورام والرعاية التلطيفية” إثراء حقيقي للقطاع... رئيس”األعلى للصحة”:
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عقـــد مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيـــم ســـوق 
العمـــل اجتماعـــه الســـادس لـــدور االنعقاد 
الرابع عن ُبعد برئاســـة وزير العمل، رئيس 
مجلـــس إدارة هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
جميل حميدان، وبحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة، والرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة نوف 
جمشير، إذ أكد مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ســـوق العمـــل الحـــرص علـــى خلـــق بيئـــة 
عمل تنافســـية تتمتع بالعدالة واالستقرار 
علـــى  العمـــل  أطـــراف  حقـــوق  وتضمـــن 
حـــد ســـواء بما يعـــزز من إســـهاماتهم في 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
كما أشـــاد مجلـــس إدارة الهيئـــة بأمر ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة بإلغـــاء تصريـــح العمـــل المرن، 

وتســـجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص وتكثيـــف الحمالت 
مـــع  التعامـــل  وتشـــديد  التفتيشـــية 
المخالفيـــن مـــن أصحاب العمـــل والعمال، 
والعمـــل على ربـــط رخص العمـــل المهنية 
بالمعاييـــر والمؤهالت، إلـــى جانب توفير 

يراعـــي  بمـــا  للعمـــال  المناســـبة  البيئـــة 
حقوقهـــم ويزيد مـــن فاعليـــة دورهم في 
التنمية االقتصادية، مرحًبا بالنتائج التي 
تحققت في إطار تشديد الرقابة وتكثيف 
الحمالت التفتيشية، بما يسهم في تعزيز 
الجهـــود الحكوميـــة للتصدي للممارســـات 

غير القانونية في ســـوق العمل، وتشـــديد 
التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل 

والعمال والتصدي للعمالة غير النظامية.
مـــن جانبهـــا، قدمـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
للهيئـــة، تقريـــًرا مفصاًل أبـــرزت فيه جهود 
وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها.

وأشـــارت جمشـــير إلـــى أن إطـــالق نظام 
تدشـــين  مـــع  يتزامـــن  العمالـــة  تســـجيل 
بيـــن  الشـــراكة  مـــن  جديـــدة  مرحلـــة 
القطاعيـــن العام والخاص لتطوير ســـوق 
العمـــل ومعالجـــة أي عقبـــات فـــي بيئـــة 
العمل، السيما وأن القطاعين “الحكومي” 

األهـــداف  بـــذات  يؤمنـــان  “الخـــاص”  و 
المرتبطـــة بتحقيـــق التنميـــة االقتصادية 
المســـتدامة، وحفظ اســـتقرار بيئة العمل 
فـــي منظومة تضمن العدالة والتنافســـية 
لمتطلبـــات  تســـتجيب  التـــي  والمرونـــة 

السوق. 
واســـتعرضت الرئيـــس التنفيـــذي خطـــة 
لتكثيـــف  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
الحمـــالت التفتيشـــية وتشـــديد التعامـــل 
مـــع المخالفيـــن مـــن العمالـــة وأصحـــاب 
الداخليـــة  وزارة  مـــع  بالشـــراكة  العمـــل، 
مؤكـــدة  العالقـــة،  ذات  الجهـــات  وكافـــة 
حـــرص الهيئة علـــى التعامل بحزم مع أي 

مخالفات في السوق. 
وتطرقـــت إلـــى جهـــود الهيئة فـــي تنفيذ 
عدد مـــن المشـــاريع االســـتراتيجية التي 
مـــن شـــأنها ستســـاهم فـــي تطويـــر بيئـــة 
)العامـــل  العمـــل  أطـــراف  لكافـــة  العمـــل 

وصاحب العمل(.

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

“LMRA”: التعامـل بحــزم مــع أي مخالفــات في السوق
تعزيز الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية

أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة 
العمـــل، أحمد الحايكـــي أن أصحاب العمل 
بالقطاع الخاص شـــركاء أساســـيين لخلق 
فرص العمل وتدريـــب وتأهيل البحرينين 

وصوالً إلى توظيفهم.
وأضـــاف “جميـــع أصحـــاب األعمـــال فـــي 
القطـــاع الخـــاص مشـــمولين فـــي خدمات 
وزارة العمـــل عـــن طريـــق تقييم الشـــواغر 
التدريـــب  عبـــر  العمـــل  باحثـــي  وتأهيـــل 
والتوظيف وكذلك عن الشـــكاوى العمالية 

التي تخص عقود العمل”.
جـــاء ذلـــك خالل حـــواره مـــع الصحافيين 
صباح أمـــس األحد بمقر الـــوزارة بحضور 
الشـــامي  التوظيـــف حســـين  إدارة  مديـــر 
وذلـــك فـــي إطـــار الحـــرص علـــى إطـــالع 
وســـائل اإلعـــالم المحليـــة علـــى البرامـــج 
والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين 
في مجاالت التأهيـــل  والتوظيف، ونظام 
التأمين ضـــد التعطل إضافـــة إلى الجهود 
الحثيثة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين 
العـــام والخـــاص فـــي إطار خطـــة التعافي 
االقتصـــادي والـــذي أعقبـــه لقـــاء بعدد من 
المسؤولين بالوزارة، والذين قدموا شرحا 
مفصالً حـــول  اإلجراءات واالشـــتراطات 
والمراحـــل التي يمر بهـــا الباحث عن عمل 
منـــذ مرحلـــة التســـجيل، مـــرورا بمرحلـــة 
التقييـــم واإلرشـــاد الوظيفي وصـــوالً  إلى 

التأهيـــل والتدريـــب بمســـتوياته  مرحلـــة 
الثالثة، التدريب في البرامج التخصصية، 
التدريـــب مـــع ضمـــان التوظيـــف “ضمـــان” 
،  والتدريـــب علـــى رأس العمـــل “فـــرص” 
إلـــى جانـــب مرحلـــة التوظيـــف ومـــا يليها 
من متابعة الســـتقرار المواطنين العاملين 
في منشـــآت القطاع الخاص وذلك لضمان 
وجـــود بيئـــة عمـــل مثاليـــة تعينهـــم علـــى 
مواكبة التطور واإلنتاج وفي الوقت ذاته 
تضمن حقوقهم العمالية بجانب ما يوفره 
نظـــام التأميـــن ضـــد التعطـــل مـــن حماية 
اجتماعيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن كون أن  
الوزارة تقدم كافـــة الخدمات عبر موقعها 
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العاطليـــن  أن  إلـــى  الحايكـــي  ولفـــت 
والتأهيـــل  التدريـــب  مـــن  يســـتفيدون 
وتســـجيلهم كباحثين عن عمل والشواغر 
إعانـــة  جانـــب  إلـــى  بالنظـــام  الموجـــودة 
التعطـــل لمـــن لم يســـبق له العمـــل أو عمل 
ألقـــل مـــن 12 شـــهرًا ألن إعانـــة التعطـــل 
تصرف لمدة 9 أشهر وفي حال لم يستطع 
الباحث عن عمل  االلتحاق بوظيفة أخرى 

يتم تجديد صرفها له. 
وقـــال: نحـــرص علـــى إقامـــة ورش العمل 
بالمدارس والمشـــاركة فـــي جميع معارض 
التوظيـــف بالجامعـــات وعـــرض الشـــواغر 
المتاحـــة لدينـــا عن طريق “بنك الشـــواغر” 

للخريجيـــن الجدد والعاطلين المســـجلين 
بالوزارة.

وفيمـــا يتعلق باإلرشـــاد والتوجيه المهني، 
أوضح أن المرشد يجلس مع الباحثين عن 
عمل ســـواء كانوا أشـــخاصا أو مجموعات 
فـــي ســـبيل تهيئتهم وتدريبهـــم لالنخراط 

بسوق العمل.   
وأوضح الحايكـــي أن التوظيف الجماعي 
يتلخـــص فـــي اســـتدعاء الـــوزارة لشـــركة 
مـــن الشـــركات وعـــدد مـــن الباحثيـــن عـــن 
عمـــل ممن تنطبق عليهم الشـــروط بحيث 
يتم توفير لصاحب العمل مكتب ومرشـــد 
إلـــى أن بفضـــل  تكاتـــف  توظيـــف الفتـــًا 
أصحـــاب العمـــل والجمعيـــات الخيرية تم 

توظيف عدد من الباحثين عن عمل.
بـــدوره، أكد مديـــر إدارة التوظيف بوزارة 
العمـــل، حســـين الشـــامي أن دور الـــوزارة 
وتأهيـــل  توظيـــف  فـــي  يتـــم  االساســـي 

البحرينيين ودمجهم في سوق العمل.
وأشـــار إلى أن تم تدشـــين  نظام تســـجيل 
الكتروني جديد للباحثين عن عمل بحيث 
يتمكـــن الباحث عن عمل انهـــاء اجراءاته 
خالل يوم عمل وبمجرد اكمال المستندات 
واالجـــراءات يتم تســـجيله فعليًا كباحث 
عن عمل وأن هذا النظام مرتبط بالجهات 
األخـــرى وهي هيئة المعلومات والحكومة 
للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  االلكترونيـــة، 
االجتماعـــي و وزارة الصناعـــة والتجـــارة 

لســـحب البيانات الالزمة من أجل التحقق 
مـــن البيانـــات إلى جانـــب امكانية صاحب 
العمـــل من قراءة الســـيرة الذاتيـــة المعدة 
مـــن قبل الباحث عن عمل ومن قبل وزارة 
العمل وإيداع الشـــواغر واختيار االنســـب 

من المترشحين.
وأضـــاف الشـــامي “في حـــال اكتمل طلب 
تسجيل الباحث عن عمل، 3 خيارات تتاح 
أمامـــه وتتلخـــص في ترشـــيح نفســـه إلى 
الوظائـــف المتاحة عبر معـــرض التوظيف 
االلكترونـــي حســـب المؤهـــل والتخصص 
أن  كـــون  العمـــل  صاحـــب  يطلبـــه  الـــذي 
الشـــواغر محـــددة مـــن قبلهم وبنـــاء عليه 
النظـــام يطابق مؤهـــالت الباحث عن عمل 
مـــع الشـــاغل المعـــروض من قبـــل صاحب 
العمـــل ويســـمح له بالترشـــح إضافـــة إلى 
امكانيـــة الباحـــث عن عمل االطـــالع على 
نتائج الترشـــيح واختيار الشاغر المناسب 

له”.
وتابع” كما يســـتفيد من البرامج التدريبية 
ولعل من أبزرها برنامج “فرص” المختص 
بالتدريب على رأس العمل من 6 أشهر إلى 
12 شهرا والذي يحصل المتدرب فيه على 
مكافأة من صنـــدوق العمل تمكين تقدر بــ 
150 دينـــارًا شـــهريًا باإلضافـــة إلـــى مبلـــغ 

إعانة التعطل”.
فبمجـــرد  الثالثـــة،  الخدمـــة  “أمـــا  وذكـــر 
التســـجيل يتـــم صـــرف لـــه باليـــوم الثاني 
دينـــارا   150 وهـــي  التعطـــل  مســـتحقات 
لخريـــج الثانوية العامـــة الباحث عن عمل 
و 200 دينـــار للباحث عـــن عمل والحاصل 
على درجة البكالوريوس لمدة 9 أشهر في 

السنة”. 
ولفت إلى أن يوجد حوالي 14 ألف عاطل 
عـــن العمـــل ودعـــم أجـــور المتوظفين عن 
طريق الوزارة يكون على مدى 3 ســـنوات 

وعلى النحو اآلتي: 70 % بالســـنة األولى، 
بالســـنة   %  30 و  الثانيـــة  الســـنة   %  50

الثالثة.
واوضـــح أن عمليـــة التوظيـــف مســـتمرة 
وهـــي نتيجـــة للنشـــاط االقتصـــادي وآثار 
مقارنـــة  االقتصـــادي  التعافـــي  خطـــة 

بالسنوات الماضية.
وأوضـــح أن المبـــادرات المقدمـــة، تتعلـــق 
وخدمـــات  االلكترونـــي  النظـــام  بتطويـــر 
العمـــل  وأصحـــاب  عمـــل  عـــن  الباحثيـــن 
وتوفيـــر بنيـــة تحتيـــة موائمـــة لمخرجات 
التعليـــم وســـوق العمـــل، تفعيـــل التدريب 
مـــع ضمـــان التوظيـــف إلى جانـــب برنامج 
“فـــرص” التدريبي الـــذي يعد بوابة مالئمة 
للباحثين عن عمـــل لالنخراط ببيئة العمل 

بعد الحصول على التدريبات الالزمة.
تـــم  أن  الشـــامي حديثـــه مؤكـــدا  وانهـــى 
دمـــج عـــدد كبيـــر مـــن الباحثين عـــن عمل 
فـــي  جـــاري  وتدريبهـــم  المعاهـــد  فـــي 
االتفـــاق  إلـــى  إضافـــة  توظيفهـــم  ســـبيل 
مـــع صنـــدوق العمـــل تمكيـــن لتوفيـــر دعم 
خـــاص للمهندســـين بحيـــث يمتـــد إلـــى 5 
سنوات بنســـبة 40 % في سبيل تمكينهم 
من الحصـــول على رخصـــة مزاولة المهنة 
والتواصـــل مـــع وزارة الســـياحة للحصول 
علـــى مزيد من الشـــواغر لدمج البحرينين 

فيه بعد التعافي من الجائحة وانتعاشه.

أصحاب العمل بــ “الخاص” شركاء في خلق الوظائف للبحرينيين
“فرص” التدريبي بوابة مالئمة لالنخراط ببيئة العمل.. الحايكي:

منال الشيخ من وزارة العمل
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