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أكـــــد الـــســـيـــد جــمــيــل بــــن مــحــمــد عــلــي 
المرأة  البحرينية  أن  العمل،  وزير  حميدان 
قد أثبتت بما تحققه من إنجازات ونجاحات 
اإلنتاجية  والقطاعات  المجاالت  في جميع 
أنها جديرة بما تتلقاه من دعم واهتمام من 
في  واألهلية  الرسمية  الجهات  جميع  قبل 
الرعاية  ظل  في  سيما  ال  البحرين،  مملكة 
الجاللة  لــدن حــضــرة صــاحــب  مــن  السامية 
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
برئاسة  الحكومة  واهتمام  المعظم،  البالد 
الملكي األمــيــر ســلــمــان بن  الــســمــو  صــاحــب 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
لتقدم  المساند  الــمــحــوري  والـــدور  الــــوزراء، 
ــــالل الــمــجــلــس  الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة مــــن خـ
ــلـــمـــرأة بـــرئـــاســـة صـــاحـــبـــة الــســمــو  ــلــــى لـ األعــ
ــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت إبــراهــيــم آل  الــمــلــكــي األمـ
خليفة قرينة جاللة الملك المعظم، رئيسة 

المجلس األعلى للمرأة.
العمل  وزيــر  ألقاها  جــاء ذلــك في كلمة 
ــاء،  ــعــ خــــالل رعـــايـــتـــه وافـــتـــتـــاحـــه أمــــس األربــ
المؤتمر السابع للمرأة العاملة، الذي ينظمه 
في  البحرين،  عمال  لنقابات  العام  االتحاد 
الـــجـــاري،  إلـــى 22 ديــســمــبــر  الــفــتــرة مـــن 21 
في  العاملة  الــمــرأة  »مستقبل  عــنــوان:  تحت 
الدبلومات،  بفندق  وذلك  الصحي«،  القطاع 
بن  سلمان  بن  خليفة  الشيخ  سمو  بحضور 

محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، والسيد 
عبدالقادر عبدالكريم الشهابي األمين العام 
لــالتــحــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن، 
الــنــرويــج، وممثلين  اتــحــاد عــمــال  ومــشــاركــة 
عن المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني 

وشخصيات نقابية.
ـــاور رئــيــســيــة،  ــحـ ويـــنـــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر مــ
تــتــنــاول عــمــل الـــمـــرأة فــي الــقــطــاع الصحي 
ودورها في المنظومة العالجية، إضافة إلى 
الخاصة  المستشفيات  في  التوظيف  فرص 
ــرار الــوظــيــفــي وبــيــئــة الــعــمــل في  ــقــ ــتــ واالســ

القطاع.
ــرأة  ــ ــمـ ــ الـ إن  ــل:  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وزيـــــــــر  وأضـــــــــــاف 
قبل جميع  من  باهتمام  البحرينية حظيت 
الــجــهــات ذات الــعــالقــة، مــشــيــرًا إلـــى حــرص 
حكومة مملكة البحرين على إصدار العديد 
تــدعــم وجــود  الــتــي  مــن القوانين والـــقـــرارات 
المرأة العاملة في القطاع الخاص، وتنفيذ 
بيئة  بتوفير  الكفيلة  والــبــرامــج  الــمــبــادرات 
واشــتــراطــات الــعــمــل الــمــالئــمــة لــهــا، مشيدًا 
بكفاءة وقدرات المرأة في العديد من مواقع 
والمثابرة  الــعــمــل،  بقيم  والــتــزامــهــا  اإلنــتــاج 

والجد واالجتهاد.
وأشار إلى أنه توجد العديد من المبادرات 
مع  بــالــتــعــاون  الــعــمــل  وزارة  تــنــفــذهــا  الـــتـــي 
العديد  توفير  )تمكين( عبر  العمل  صندوق 

مــن الــحــوافــز لــزيــادة وتــيــرة توظيف الــمــرأة 
الحيوية  القطاعات  البحرينية في مختلف 
ــا يــصــب فـــي أهــــــداف خطة  والـــجـــاذبـــة وبـــمـ
أولوية  وتحديدًا ضمن  االقتصادي  التعافي 
ــدة وجــعــل الــمــواطــن  ــ خــلــق فـــرص عــمــل واعـ
الخيار األول في سوق العمل، الفتًا في هذا 
المواطنات  أجــور  دعــم  مــشــروع  إلــى  السياق 
نظام  حسب  الخاص  القطاع  في  العامالت 
العمل الجزئي ونظام العمل عن ُبعد، الذي 
الــوضــع االجــتــمــاعــي واألســـري  يتناسب مــع 
أن هـــذا  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــًا  ــرأة  ــمـ ــلـ لـ
االستفادة  العامالت  للنساء  يتيح  المشروع 
الــكــامــلــة مـــن جــمــيــع الـــمـــزايـــا واالمـــتـــيـــازات 
ضمن  الوطنية  العاملة  للقوى  الممنوحة 

نظام العمل االعتيادي.
كما أوضح حميدان أّن المرأة البحرينية 
شكلت 40.3% من إجمالي أعداد المتوظفين 
الماضي،  أكتوبر  حتى  الخاص  القطاع  في 
كــمــا شــهــد الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص نــمــوًا 
الــــى 73% من  لــيــصــل  ــرأة  ــمــ الــ تــوظــيــف  فـــي 
في  تمت  الــتــي  التوظيف  عمليات  إجــمــالــي 
العاملين  إجمالي  من   %62 لتشكل  القطاع 
بحسب  الــصــحــي  الــقــطــاع  فــي  البحرينيين 

بيانات منتصف عام 2022.
ــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــســـيـــد عـــبـــدالـــقـــادر  مــ
لالتحاد  العام  األمين  الشهابي  عبدالكريم 

الـــعـــام لــنــقــابــات عـــمـــال الـــبـــحـــريـــن، ضــــرورة 
مواصلة دعم المرأة في سوق العمل والعمل 
النقابي، الفتًا إلى ما يمثله قطاعا التعليم 
والــصــحــة مـــن أهــمــيــة، حــيــث تــوجــد الــمــرأة 
اللذين  القطاعين  بكثرة في هذين  العاملة 
من  الــكــبــرى  النسبة  استيعاب  بمقدورهما 
ــي ســــوق الـــعـــمـــل، مـــشـــيـــرًا إلــى  الـــمـــؤهـــالت فـ
اســـتـــحـــواذ الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة عــلــى قــطــاع 
رياض األطفال، وباإلمكان استيعاب المزيد 
ــــالل دعـــم  مــــن الـــبـــاحـــثـــات عــــن عـــمـــل مــــن خـ
العملية  ركــيــزة  يعتبر  الــــذي  الــقــطــاع،  هـــذا 

التعليمية.
ــاد األمــــيــــن الــــعــــام لـــالتـــحـــاد الـــعـــام  ــ ــ وأشـ
الجسم  به  قام  بما  البحرين  لنقابات عمال 
البحرين  الطبي من جهد مميز في مملكة 
ــيــــروس كــــورونــــا )كـــوفـــيـــد- ــاء جـــائـــحـــة فــ ــنــ أثــ
الــطــبــيــة،  الــــطــــواقــــم  قـــدمـــت  أن  بـــعـــد   ،)19
القطاعين  فــي  النسائية،  الــكــوادر  وبــالــذات 
الــعــام والــخــاص، الــنــمــوذج األســمــى للعطاء 
والتضحية مــن أجــل اآلخــريــن، مــؤّكــدًا دعم 
العمل  وزارة  ومبادرات  لجهود  العام  االتحاد 
الــصــلــة  ذات  األخــــــرى  الــوطــنــيــة  ــات  ــهـ والـــجـ
لتأهيل المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم 
القطاعات اإلنتاجية،  أول في جميع  كخيار 
فضاًل عن دعم أجورهم وتحسين مستويات 

أدائهم الوظيفي والمهني.

} وزير العمل خالل افتتاحه المؤتمر.
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كتب محمد القصاص:

كــشــف رئــيــس مــجــلــس بلدي 
عبداللطيف  عــبــداهلل  الجنوبية 
عن وصول مضخات إضافية وبدء 
الــعــمــل لــشــفــط الــمــيــاه الـــراكـــدة 
إلى  وتحويلها  البحير  وادي  في 
الــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة تــمــهــيــدا 
لدفعها إلى منطقة رأس سند في 
المياه الممتدة مع خليج توبلي.

جـــار حاليا  الــعــمــل  ان  وقــــال 
عــلــى شــفــط الــمــيــاه مــن الجانب 
الجنوبي  الجانب  إلــى  الشمالي 
بــغــيــة تــخــفــيــف مــنــســوب الــمــيــاه 
الشمالية  المضخة  تــقــوم  حيث 
بــتــحــويــل الــمــيــاه عــبــر األنــابــيــب 
القريبة  الجنوبية  المضخة  إلى 
والرفاع  سند  مدخل  تقاطع  من 

الشرقي.

ــى ان هـــنـــاك ثــالث  وأشــــــار الــ
مــضــخــات مـــســـاعـــدة لــلــمــضــخــات 
المنطقة  فـــي  الــواقــعــة  ــرى  ــ األخـ

الجنوبية وتعمل المضخات التي 
)7( في  عـــن  مــجــمــوعــهــا  يــقــل  ال 
الى منطقة  الــوادي  تحويل مياه 

رأس سند.
ولفت الى ان الوزارة المنفذة 
تجمع  موضوع  متابعة  لمشروع 
المياه وشفطها في وادي البحير 
ــاء  ــا فـــــي الـــقـــضـ ــودهــ ــهــ تــــبــــذل جــ
ــدة،  ــراكــ عــلــى مــشــاكــل الـــمـــيـــاه الــ
كافة  اتــخــاذ  عــلــى  وأنــهــا ستعمل 
ــلـــة أعـــمـــال  اإلجـــــــــــراءات لـــمـــواصـ
الـــتـــطـــويـــر والــتــنــمــيــة ومـــشـــاريـــع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
مـــراعـــاة  مـــع  الــبــحــيــر  وادي  فـــي 
ــى الــــمــــنــــاطــــق  ــ ــلــ ــ الــــــحــــــفــــــاظ عــ
البيئية  الطبيعة  ذات  المحمية 
الـــــــــوادي، مــبــيــنــا أن عــمــلــيــة  فــــي 
الــشــفــط ســُتــغــنــي عـــن الــحــاجــة 
كانت  التي  الصهاريج  آليات  إلى 
مــتــبــعــة فـــي الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
ــرا الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــاكــ ــ شــ
الــمــتــعــاونــة عــلــى ســـرعـــة الــعــمــل 

ومــعــالــجــة أوجـــــه الــخــلــل الـــذي 
ــالــــي الــقــريــبــة  نـــاشـــد بــحــلــه األهــ
الــمــوقــع لحرصهم  مـــن  بــيــوتــهــم 
على ضمان معالجة الوضع بما 

يدعم السالمة البيئية هناك.
المجلس  تــعــريــف  وبــحــســب 
البحير  األعلى للبيئة فإن وادي 
بتضاريس  يتميز  أرضــي  منحدر 
على  تشكلت  نــوعــهــا  مــن  فــريــدة 
ــة لــتــرســم  ــلـ ــويـ ــدى ســــنــــوات طـ ــ مــ
ومنظرا  جميلة  طبيعية  صـــورة 
الــنــادرة  البيئات  وهــو مــن  الفــتــا، 
وُيــعــّد من  الــبــحــريــن  فــي مملكة 
األهمية  ذات  الــرطــبــة  المناطق 
الــبــيــئــيــة الــعــالــيــة نــظــرا إلــــى ما 
للطيور  جــذب  عنصر  من  تمثله 
ــهـــاجـــرة وكـــذلـــك  الــمــقــيــمــة والـــمـ
يعتبر موئاًل للعديد من الكائنات 

الحية النباتية والحيوانية.

رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ب���ل���دي ال��ج��ن��وب��ي��ة: م�����ض��خ��ات اإ���ض��اف��ي��ة

ال��ب��ح��ي��ر وادي  م���ي���اه  م��ن�����ض��وب  ت��خ��ف��ي��ف  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل 

بمدرسة  المهني  اإلرشــاد  مكتب  نظم 
للبنين  الــصــنــاعــيــة  الــثــانــويــة  الــجــابــريــة 
9 مدارس  200 طالب من  معرضًا حضره 
ــلـــى الــتــخــصــصــات  إعـــــداديـــــة لـــلـــتـــعـــرف عـ
والمهني  الفني  التعليم  فــي  المطروحة 
بالمدرسة، تحت شعار »مساري مستقبلي«.

وشاركت في المعرض جميع األقسام 
ــي الـــمـــدرســـة  الــعــمــلــيــة الــتــخــصــصــيــة فــ
وهــــــي: الـــلـــحـــام والـــفـــبـــركـــة، ومـــحـــركـــات 
والتكييف،  والتبريد  والسيارات،  الديزل، 
واإللـــكـــتـــرونـــيـــات، وســـمـــكـــرة الـــســـيـــارات، 
والكهرباء، وتقنيات الحاسوب، والتشغيل 

المكني، والرسم الصناعي.
 وقال رئيس قسم اإلرشــاد والتوجيه 

المعرض  إن  ســلــمــان  مجيد  بــالــمــدرســة 
استهدف تهيئة طلبة المرحلة اإلعدادية 
الــمــقــبــلــيــن عــلــى الـــدراســـة الــثــانــويــة في 
التعليم الفني والمهني، وتعريفهم بدور 
التعليمي الحيوي في دعم  القطاع  هذا 
الواعدة  الوظيفية  وفرصه  العمل،  سوق 
اختصاصيو  أشــاد  فيما  المستقبل،  فــي 
اإلعــداديــة  بــالــمــدارس  الطالبي  اإلرشـــاد 
المعرض  تنظيم  بمستوى  المستفيدة 
التخصصات  لكافة  شموليته  حيث  من 
ــول الـــطـــلـــبـــة عــلــى  ــ ــصــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة وحــ
الــمــعــلــومــات الــوافــيــة والــمــســاعــدة على 
اختيارهم التخصص المناسب لميولهم 

وقدراتهم.

200 من طلبة 9 مدار�س اإعدادية يتعرفون على التعليم الفني والمهني

 أكد الدكتور خالد أحمد 
الحيوانية  الثروة  وكيل  حسن 
الزراعة  وكيل  بأعمال  القائم 
بوزارة شؤون  البحرية  والثروة 
مركز  أن  والـــزراعـــة،  البلديات 
الــحــضــانــات الــزراعــيــة الــتــابــع 
قــد  الــنــبــاتــيــة  الــــثــــروة  الدارة 
مجال  فــي  تدريبية  دورة  نفذ 
إكثار األشجار ونباتات الزينة، 
مــن فئات  لــعــدد 240 شــخــصــًا 
مجتمعية مختلفة، وبمشاركة 
متدربين من المملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وذكر الدكتور خالد أحمد 
حسن بأن ذلك يأتي في إطار 
ــة والــثــروة  ــزراعـ ــؤون الـ ــم شــ دعـ

لجهود  الــمــتــواصــل  الــبــحــريــة 
ــًا  ــانــ ــمــ ــر، وايــ ــيـ ــتـــشـــجـ خـــطـــة الـ
الــمــنــوط بها فــي نشر  بــالــدور 
الـــوعـــي الــــزراعــــي لــــدى فــئــات 
بأهمية  المختلفة  المجتمع 
وبناء  الخضراء،  الرقعة  زيادة 
مــهــاراتــهــم فــي إكــثــار األشــجــار 

ونباتات الزينة.
وأفـــــــــــــــــاد بـــــــــــأن الـــــمـــــوقـــــع 
ــخـــصـــص  ــمـ االلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـ
لتسجيل الراغبين باالشتراك 
مجال  في  التدريبية  بــالــدورة 
إكثار األشجار ونباتات الزينة، 
قــــد شـــهـــد إقــــبــــااًل كــثــيــفــًا مــن 
الــراغــبــيــن فــي حــضــور الـــدورة 

التدريبية.

ــور خــالــد  ــتــ ــدكــ وأعــــــــرب الــ
ــادتـــه  ــعـ أحــــمــــد حــــســــن عـــــن سـ
بوجود هذا الوعي الكبير لدى 
الــزراعــة  بأهمية  الــمــواطــنــيــن 
والتشجير وما يعنيه ذلك من 
الرقعة  ــادة  زيــ فــي  الــمــســاهــمــة 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ ــراء والــ الــــخــــضــ

البيئة.
مثل  تنفيذ  أن  إلـــى  ونـــوه 
برامج  من  يعد  الـــدورات  تلك 
التدريب األساسية التي يقوم 
بها مركز الحاضنات الزراعية 
النباتية،  الثروة  إلدارة  التابع 
ــكــــل فـــعـــال  لـــلـــمـــســـاهـــمـــة بــــشــ
ــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف خــطــة  ــ فـ

التشجير.

»ال�����زراع�����ة«: م��رك��ز ال��ح��ا���ض��ن��ات ال��زراع��ي��ة 

الأ���ض��ج��ار اإك���ث���ار  ع��ل��ى  ���ض��خ�����ض��ا   240 ي����درب 

استضافت مكتبة الجامعة 
األهـــــلـــــيـــــة رئـــــيـــــس الـــجـــامـــعـــة 
الـــبـــروفـــيـــســـور مــنــصــور الــعــالــي 
ليقدم لعدد من طلبة الجامعة 
ــادرة  ثـــالثـــة مـــن مــؤلــفــاتــه الـــصـ
فعاليات  ضمن  وذلـــك  مــؤخــرا، 
التي تنظمها  »قراءة في كتاب« 
طلبة  تشجيع  بــهــدف  المكتب 
ــة ومــنــتــســبــيــهــا عــلــى  ــعـ ــامـ الـــجـ
ــالع وتــعــريــفــهــم  ــ الـــقـــراءة واالطــ
بــنــتــاجــات وإصــــــــدارات أســـاتـــذة 

وباحثي الجامعة.
أوضحت  السياق  هــذا  وفــي 
مــــديــــرة الـــمـــكـــتـــبـــة بــالــجــامــعــة 
مناير نصيب  األستاذة  األهلية 
أن إطــــالق بــرنــامــج »قـــــراءة في 
مؤلفي  تقديم  عبر  يتم  كتاب« 
ــي تــجــربــة  ــ الـــكـــتـــب لــكــتــبــهــم فـ
تــفــاعــلــيــة جــــديــــدة مــــن نــوعــهــا 
بشأن  نقاشية  جلسات  تعقبها 
الكتب  تضمنتها  التي  األفــكــار 

ووجهات النظر بشأنها.
أن  ــب  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ نـ وأوضـــــــــحـــــــــت 
تــنــحــاز  أن  اخــــتــــارت  الــمــكــتــبــة 
ــن إصـــــدار  لـــمـــؤلـــفـــات وكـــتـــب مــ
أســاتــذة وبــاحــثــي الــجــامــعــة في 
البرنامج،  من  األولى  المرحلة 
وكانت باكورة البرنامج مؤلفات 
رئــيــس الــجــامــعــة الــبــروفــيــســور 
ــالــــي، الــــــذي قـــدم  ــعــ مـــنـــصـــور الــ
قراءة في عدد من كتبه الصادرة 

مؤخرا.
وأكــــــــدت مــــديــــرة الــمــكــتــبــة 
فــي  مـــســـتـــمـــرة  ــة  ــعــ ــامــ الــــجــ أن 
المتاحة  الــمــوارد  أفضل  توفير 
ــا وأعـــــــــضـــــــــاء هـــيـــئـــة  ــ ــهـ ــ ــــالبـ ــــطـ لـ
التدريس ومن خالل 85 قاعدة 
بــيــانــات عــالــمــيــة تــحــتــوي على 
من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة 
المجالت اإللكترونية والرقمية 
والــرســائــل  المرجعية  والـــمـــواد 

العلمية.
منصور  البروفيسور  وقـــدم 
العالي رئيس الجامعة األهلية 
لعام 2022.  ثالثًة من مؤلفاته 
وأعـــــزى الــبــروفــيــســور إخـــراجـــه 
الكتب في هذا  العدد من  لهذا 
انشغاله  رغـــم  القصير  الــوقــت 
ــى تــنــظــيــم الـــوقـــت  ــ الـــشـــديـــد إلـ
وإبداء  الفراغ  أوقات  واستغالل 
االهــتــمــام. وأكـــد أن كــل أنــســان 
قــادر على اإلنــتــاج واإلبــــداع إذا 
أدار وقته بالطريقة الصحيحة.

األول  كــــتــــابــــه  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
بعنوان »التحديات التي تواجه 
تــقــنــيــة  إدارة  فــــي  ــات  ــعـ ــامـ ــجـ الـ
المعلومات في جائحة كورونا«، 
والـــــــــــذي شــــــــــارك فــــــي كـــتـــابـــتـــه 
مؤلفون من دوٍل مختلفٍة، عن 
إدارة  تأثير جائحة كورونا على 
تــشــريــعــات  إن  إذ  الـــجـــامـــعـــات. 
تطبيقها  يمكن  ال  الــجــامــعــات 

كتقييم  بعد،  التعليم عن  على 
هيئة  أداء  وتقيم  االمــتــحــانــات 
ــــن هـــذا  الــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا. ومـ
ــام الـــبـــروفـــيـــســـور  ــ الـــمـــنـــطـــلـــق قــ
بــتــألــيــف هــــذا الـــكـــتـــاب والــــذي 
نــشــر قــبــل ثــالثــة أســابــيــع. كما 
شــكــر الــجــامــعــة األهــلــيــة وأشـــاد 
إذ  فيها،  الــمــوجــودة  بالكفاءات 
عملية  تـــكـــون  أن  ــي  فـ أســهــمــت 

التعليم عن بعد سلسلة.
والـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي بــعــنــوان 
»تـــقـــيـــيـــم حـــوكـــمـــة وســـيـــاســـيـــات 
ــل جــائــحــة  ــي ظــ ــات فــ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
أبريل  والـــذي نشر فــي  كــورونــا« 
بــعــض  ــاقــــش  ــنــ يــ ــو  ــهــ فــ  ،2022
سياسات الجامعات التي وجب 
تغيرها ال لتناسب التعليم عن 
ــا لــتــنــاســب  ــمــ بـــعـــد فــحــســب وإنــ

المستقبل أيًضا.
بعنوان  الثالث  الكتاب  أمــا 
»مـــنـــازل قـــرى الــبــحــريــن: رحلة 
ــاضـــي« والــــــذي وصــفــه  ــمـ فـــي الـ
ــه األقـــــرب إلــى  الــبــروفــيــســور أنــ
قــلــبــه. وقـــد نــشــر الــكــتــاب وبيع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة  مـــنـــصـــة   40 فــــــي 
على  حصل  كما  ــازون،  أمــ منها 
وستتم  اإلعــــالم،  وزارة  مــوافــقــة 
تــرجــمــتــه مــســتــقــبــاًل. ويــحــتــوي 
فصاًل  عشر  ستة  على  الــكــتــاب 
التقطها  الــتــي  بــالــصــور  مليًئا 

البروفيسور بنفسه.

م��ك��ت��ب��ة »الأه���ل���ي���ة« ت��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج��ه��ا »ق�����راءة ف���ي ك��ت��اب«

} جانب من فعاليات اإطالق البرنامج.

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس 
العام وفد مملكة البحرين المشارك في  األمن 
قوانين  إنفاذ  ألجهزة  األول  ــوزاري  الـ االجتماع 
لــدول  الــتــعــاون  بـــدول مجلس  الــفــســاد  مكافحة 
الرقابة  هيئة  نظمته  والـــذي  العربية،  الخليج 
العربية  بالمملكة  »نـــزاهـــة«  الــفــســاد  ومــكــافــحــة 
السعودية الشقيقة، بحضور الوزراء المسئولين 
بدول  الفساد  قوانين مكافحة  إنفاذ  أجهزة  عن 
المجلس واألمين العام لمجلس التعاون وعدد 

من الخبراء المختصين. 
العام  األمـــن  رئــيــس  أشـــار  المناسبة،  وبــهــذه 
الــفــســاد من  لــمــا يشكله  نــظــرًا  بــأنــه  كلمته  فــي 
مملكة  فــإن  واجتماعي  وأمني  اقتصادي  خطر 
بين  التعاون  تعزيز  أهمية  على  تؤكد  البحرين 
أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
مستوى  رفــع  أهمية  على  تؤكد  كما  الخليجي، 
مالحقة  عــلــى  الــمــجــلــس  دول  ــدرة  وقــ التنسيق 
جرائم الفساد من خالل تحديد ضباط اتصال 
والتحريات  المعلومات  تبادل  سرعة  يكفل  بما 

ذات الصلة بتلك الجرائم.
التي  العام في كلمته  وأضــاف رئيس األمــن 
ألقاها »إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه 
الــعــالــم فــي تــعــزيــز الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، 
تعالى  اهلل  بــإذن  قـــادرون  بأننا  ثقة  كلنا  أننا  إال 
عــلــى تـــجـــاوز هــــذه الــعــقــبــات مـــن خــــالل الــعــمــل 
واالستشرافية  االستراتيجية  والــنــظــرة  الــجــاد 
لدعم وتعزيز أطر النزاهة ومكافحة هذه اآلفة«، 
ــذا االجـــتـــمـــاع ســيــأســس ويــســهــم  ــأن هــ مــنــوهــًا بــ
التعاون  تعزيز  فــي  ومتقدمة  جــديــدة  لمرحلة 
بمجال  المختصة  الــقــانــون  إنــفــاذ  أجــهــزة  بــيــن 

مكافحة الفساد بدول المجلس.
ــدر عــن االجــتــمــاع بــيــان أوضــــح أنــه  وقـــد صـ
نـــظـــرًا لــمــا يــشــكــلــه الــفــســاد مـــن تــهــديــد وخــطــر 
اقــتــصــادي وأمـــنـــي واجــتــمــاعــي، ولـــّمـــا أن كــانــت 
للحدود؛  العابرة  الجرائم  مــن  الفساد  جريمة 
وثيق.  دولـــي  تــعــاون  وجـــود  مكافحتها  وتتطلب 
أهمية  على  البيان  هــذا  خــالل  مــن  نــؤكــد  فإننا 
تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة 

الفساد في إطار مجلس التعاون الخليجي.

ولــــرفــــع مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق وتـــعـــزيـــز قــــدرة 
دول الــمــجــلــس عــلــى مــالحــقــة مــرتــكــبــي جــرائــم 
الناتجة  لــلــحــدود، والــعــائــدات  الــعــابــرة  الــفــســاد 
ــراءات  اإلجــ واتــخــاذ  اإلجــرامــيــة،  أنشطتهم  عــن 
وفـــقـــًا   – بــشــأنــهــا  الــتــحــفــظــيــة  أو  ــة  ــرازيــ ــتــ االحــ
لألنظمة )القوانين( الوطنية المعمول بها في 
االتفاق  تم  فقد   ،– المجلس  دول  دولــة من  كل 
الفساد  إنفاذ قوانين مكافحة  على قيام أجهزة 
بدول المجلس بتحديد ضباط اتصال وتزويد 
األمـــانـــة الــعــامــة بــأســمــائــهــم ووســـائـــل الــتــواصــل 
معهم؛ لتسهيل التنسيق فيما بينهم، بما يكفل 
سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة 
تقوم  أن  على  للحدود،  العابرة  الفساد  بجرائم 
ضباط  أســمــاء  قائمة  بتعميم  الــعــامــة  األمــانــة 
بشكل  وتحديثها  المجلس  دول  على  االتــصــال 

دوري.
وبهدف تعزيز التعاون اإلقليمي، فإننا نوصي 
لــإجــراءات  وفــًقــا   - بالتنسيق  الــعــامــة  األمــانــة 
لــدول  الــتــعــاون  إطـــار مجلس  فــي  بها  المعمول 
سنوي  وزاري  اجتماع  لعقد   - العربية  الخليج 
الــفــســاد بــدول  إنــفــاذ قــوانــيــن مكافحة  ألجــهــزة 
دوري حضوري  اجتماع  عقد  وكذلك  المجلس، 
يسهم  بما  األجهزة،  تلك  في  االتصال  لضباط 
فـــي تــعــزيــز الــتــكــامــل والـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي في 
مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، 
من خالل تبادل المعلومات والتحريات في تلك 
ومالحقة  فيها،  والتحقيق  وكشفها،  الجرائم، 
الموجودات  استرداد  في  والمساعدة  مرتكبيها، 

المسروقة وإعادتها.
الــدولــي لمكافحة  الــتــعــاون  تــعــزيــز  وبــهــدف 
لــلــحــدود، فإننا نشجع  الــعــابــرة  الــفــســاد  جــرائــم 
الــفــســاد بــدول  إنــفــاذ قــوانــيــن مكافحة  ســلــطــات 
ــبــــادرة  ــام لــشــبــكــة مــ ــمــ ــلـــى االنــــضــ ــلـــس، عـ الـــمـــجـ
ــاذ الــقــانــون  ــفـ الــــريــــاض الــعــالــمــيــة لــســلــطــات إنـ
 ،)GlobE Network( الفساد  بمكافحة  المعنية 
الــمــنــشــأة تــحــت مــظــلــة مــكــتــب األمــــم المتحدة 
من  لذلك  لما  والجريمة،  بالمخدرات  المعني 
رفع لمستوى التعاون بين سلطات إنفاذ القانون 

المعنية بمكافحة الفساد. 

الوزاري  الجتماع  في  البحرين  وفد  يتراأ�س  العام  الأمن  رئي�س 

الأول لأجهزة اإنفاذ قوانين مكافحة الف�ضاد بدول مجل�س التعاون
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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
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بوجيري  محمد  ــورة  نـ المهندسة  أعــلــنــت 
بهيئة  الــتــفــصــيــلــي  الــتــخــطــيــط  إدارة  مـــديـــر 
تحديث  بدء  العمراني،  والتطوير  التخطيط 
خــــرائــــط الـــتـــصـــنـــيـــف الـــمـــعـــتـــمـــدة لــمــخــتــلــف 
للتصنيفات  وفــقــًا  الــبــحــريــن،  مملكة  مناطق 
االشــتــراطــات  مــع  يتماشى  وبــمــا  المستحدثة 
تنفيذًا للقرار  تأتي  التي  للتعمير  التنظيمية 
عـــن صــاحــب  ــادر  الـــصـ  2022 لــســنــة   )56( رقــــم 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  الــســمــو الــمــلــكــي ولــ

الوزراء.
وأوضـــحـــت الــمــهــنــدســة نــــورة بــوجــيــري أن 
تحديث خرائط التصنيف المعتمدة لمختلف 
مــنــاطــق مــمــلــكــة الــبــحــريــن، يـــأتـــي اســتــكــمــااًل 
التنظيمية  ــتـــراطـــات  االشـ تــحــديــث  لــمــشــروع 
لمختلف  أساسية  ركيزة  يعد  والــذي  للتعمير 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة فـــي الــمــمــلــكــة، ويــوحــد 
الخطوة  هذه  أن  موضحًة  التعمير،  متطلبات 
تــســهــم فـــي وضـــع تــخــطــيــط نــمــوذجــي وشــامــل 
الهيكلي  المخطط  مع  يتوافق  بما  لألراضي 

االستراتيجي الوطني 2030.
أولــى  العمل على  تــم  أنــه  وأكـــدت بوجيري 
المعتمدة،  مراحل تحديث خرائط التصنيف 
إذ تم استبدال التصانيف الزراعية بتصانيف 
التي   )AGI( االستثمارية  الزراعية  المناطق 
ــة  ــيـ ــزراعـ ــة الـ يــســمــح فــيــهــا بـــمـــزاولـــة األنـــشـــطـ
والتجارية، وإقامة البيوت المحمية والمشاتل، 
كما يسمح بإنشاء فيال وسكن للمزارعين، هذا 
اإلنتاج  أنشطة  مزاولة  إمكانية  إلى  باإلضافة 
واألسماك  الــدواجــن  مــزارع  وإنــشــاء  الحيواني 
ــبـــالت الـــخـــيـــول وحـــظـــائـــر لــلــحــيــوانــات  ــطـ وإسـ
بأن  منوهًة  المفتوحة،  الرياضية  والمالعب 
هذه الخطوة تصب في صالح جميع الراغبين 
في االستثمار في القطاع الزراعي، حيث تتيح 
أمامهم مجموعة من الخيارات المنوعة التي 

تــتــنــاســب مـــع كـــل الــمــتــطــلــبــات واالحــتــيــاجــات 
التي  واالستبيانات  الدراسات  وفق  المرصودة 

قامت بها الهيئة مؤخرًا.
كما تم استحداث تصانيف جديدة لمناطق 
األمن الغذائي النباتي )FS1( للعقارات الواقعة 
بالقرب من مناطق سكنية قائمة، لما لها من 
أهــمــيــة تسهم فــي دعـــم مــلــف األمـــن الــغــذائــي 
في مملكة البحرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، بتعزيز 
األمن الغذائي واالستثمار فيه، والذي يحظى 
بمتابعة مستمّرة من الحكومة برئاسة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
بمزاولة  يسمح  بما  تصنيفها  تغيير  تم  حيث 
ــة الــبــيــوت  ــامــ جــمــيــع األنـــشـــطـــة الـــزراعـــيـــة وإقــ
المحمية والمشاتل، مؤكدة أن هذه التعديالت 
بالقطاع  االرتــقــاء  فــي  تسهم  أن  المتوقع  مــن 
خالل  من  المحلي  االقتصاد  وتدعم  الزراعي 
المواكبة  المشاريع  المستثمرين حول  توجيه 
البالد، وذلك لما تتضمنه  التطور في  لعجلة 
األمـــوال،  واعـــدة الستقطاب رؤوس  فــرص  مــن 
وبالتالي فسح المجال للقطاع الخاص للعب 
اقتصادية  تنمية  تحقيق  في  وأشمل  أكبر  دور 
شاملة في المملكة ودعم مجال األمن الغذائي 

باعتباره شريكًا أساسيًا في هذا الملف.
يشار إلى أن الهيئة دشنت مؤخرًا الدليل 
للتعمير  التنظيمية  لالشتراطات  اإلرشـــادي 
ــارة  ويــمــكــن لــلــراغــبــيــن فـــي االطـــــالع عــلــيــه زيــ
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محميد احملميد

مع عرض برنامج الحكومة على مجلس 
ــن الــتــعــافــي  ــذي يــحــمــل شـــعـــار »مــ ــ ــواب، الـ ــنــ الــ
مع  اتساقه  وفــي ظل  المستدام«..  النمو  إلــى 
ــداف الــوطــنــيــة، ومـــســـارات الــعــمــل بـــروح  ــ األهــ
الفريق الواحد )فريق البحرين(.. نكون اليوم 
أمام مرحلة وطنية جديدة، وتحديات قادمة، 
البرنامج،  تحقيق  إلــى  الجميع  فيها  يتطلع 
وأهــدافــه..  بشعاره  وطــن«..  »برنامج  باعتباره 
بــأولــويــاتــه ومــــبــــادراتــــه.. بـــمـــحـــاوره وآلـــيـــاتـــه.. 

بفرصه وتحدياته.
عمال  هــنــاك  أن  يظهر  الحكومة  برنامج 
جـــبـــارا جــمــاعــيــا داخــــل الــجــهــاز الــحــكــومــي.. 
وانتهى  المستقبلية..  التطلعات  بــورش  بــدأ 
ــم تــقــديــمــه فــــي جــلــســة مــجــلــس  بـــبـــرنـــامـــج تــ
النواب.. واليوم، ونتيجة لذلك فإن المؤشرات 
المستقبلية  والنظرة  إيجابية،  االقتصادية 
إيجابية، وآخرها ما صرحت به »وكالة فيتش 

المتخصصة« في هذا المجال.
تلو  ــرة  مـ الــبــحــريــن  أثــبــتــت مملكة  ولــقــد 
األخرى، أن ال تحديات تصمد، وال مستحيل 
أمام تالحم وتكاتف أبنائها، ومثال على ذلك 
ــا، حــيــث حــافــظــت الــبــحــريــن  ــكـــورونـ تــحــدي الـ
وحافظت  للمواطنين،  الشرائية  الــقــوة  على 
الخاص  بالقطاع  للمواطنين  الوظائف  على 
ــات الــكــورونــا،  ــ بــدفــع رواتــبــهــم فـــي أصــعــب أوقـ
ودعــمــت الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
وبــالــقــطــاعــات األكــثــر تــضــررا، وحــافــظــت على 
البحرين  أصبحت  حتى  االقــتــصــادي،  النمو 
في طليعة الدول في التعافي االقتصادي من 

بعد الكورونا.
لذلك كله ولكثير غيره.. وبنظرة واقعية 
نعم  تحديات،  هناك  أن  جميعا  نتفق  أمينة، 
هــنــاك تـــحـــديـــات.. ولــكــن الـــمـــواطـــن الــمــحــب 
ــى الــمــســتــقــبــل الـــزاهـــر  لــوطــنــه، الــمــتــطــلــع إلــ
وال  يبني  وإيــجــابــيــة..  بتفاؤل  يعمل  ألبــنــائــه، 
يهدم، وال يتحلطم باستمرار، ويشيع السلبية.

فــمــن يــرجــع إلـــى األرقـــــام واإلحــصــائــيــات 
العمل  حــجــم  لــه  يتبين  الــمــشــهــود،  ــع  ــواقـ والـ
مــن خالل  تــم،  الـــذي  الــجــبــار  واألداء  الكبير، 
ــرادات، وكل  ــ وزيـــادة اإليـ الــمــصــروفــات  تقليص 
ــودة ومـــســـتـــوى  ــ ــ ذلـــــك مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى جـ
الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن، وتـــأكـــيـــد الــحــكــومــة 
الــشــامــلــة،  الــتــطــويــر  مــواصــلــة منهجية  عــلــى 
بجانب زيادة الدعم لذوي الدخل المحدود.. 
ويــكــفــي أن نــتــذكــر مـــا تـــم بــخــصــوص الــدعــم 
االجــتــمــاعــي الــــذي زاد فــي يــنــايــر، ثــم مــا تم 
وشهر  رمضان،  إضافي في شهر  لشهر  صرفه 
إضافي لمواجهة الغالء، ثم دعم المستلزمات 
ــــك زيــــــادة  ــذلـ ــ ــي ســـبـــتـــمـــبـــر، وكـ ــ ــة فـ ــيــ ــمــــدرســ الــ
رمــضــان..  شهر  فــي  رجعي  بأثر  المتقاعدين 
كــل تــلــك الــنــتــائــج والــحــقــائــق يــجــب أن تكون 
رأي مهني  لكل صاحب  الــدوام،  حاضرة على 

وموقف موضوعي.
تمكنت  الــحــكــومــة  أن  كــذلــك،  نــنــســى  وال 
وعبر كل المبادرات واإلجــراءات من الحفاظ 
كانت  التي  للمواطنين،  الشرائية  القوة  على 
مملكة  إن  بل  المراحل،  في مختلف  حاضرة 
شهدت  الــتــي  الــعــالــم  دول  أقــل  تعد  البحرين 
غـــالء األســـعـــار، وعــــدم ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة 
والوقود، فضال عن تحسين في القوة الشرائية 
بــالــدوالر،  ارتباطه  بسبب  البحريني  للدينار 
مع الحفاظ على »نمو اقتصادي إيجابي«، في 
فترة قللت فيها الحكومة المصروفات وزادت 

إيرادات، وبدأت بنفسها قبل الجميع.
ولذلك، نجدد القول والتأكيد، بأن عزمنا 
األصــوات  وليس  نجاحنا..  سر  هو  وتالحمنا 
الـــهـــدم وزرع اإلحــبــاط  تـــحـــاول  الــتــي  الــنــشــاز 
ــقـــاص، مـــن كـــل مـــا هـــو نــاجــح وواضــــح  ــتـ واالنـ

وضوح الشمس.
برنامج الحكومة هو »برنامج وطن«.. وكل 
ونسأل  فيه..  شركاء  والمواطنين  المؤسسات 

اهلل العون والتوفيق للجميع.

malmahmeed7@gmail.com

برنامج الحكومة

.. والتحديات القادمة
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كتبت فاطمة علي: 

استئصال  عمليات  شــهــدت 
الــخــبــيــثــة  الــســرطــانــيــة  األورام 
ــلـــك حــمــد  ــمـ فــــي مــســتــشــفــى الـ
الــجــامــعــي تـــطـــورا كــبــيــرا خــالل 
إذ  الماضية،  القليلة  الــســنــوات 
الجراحي  الطبي  الفريق  نجح 
أورام  ــال  ــئــــصــ ــتــ واســ عــــــالج  ــي  ــ فـ
سرطانية مستعصية باستخدام 
المناظير  من  متقدمة  تقنيات 
الــــجــــراحــــيــــة، مـــحـــقـــقـــا بـــذلـــك 
نسب تعافي عاليا ومن دون أي 

مضاعفات صحية للمرضى.
ــــالت  ــدخــ ــ ــتــ ــ ــك الــ ــ ــلــ ــ ــ أخـــــــــــر ت
الــــجــــراحــــيــــة؛ عـــمـــلـــيـــة مــعــقــدة 
ونـــوعـــيـــة اســـتـــغـــرقـــت 7 ســـاعـــات 
نــفــذهــا فــريــق جــراحــة الــقــولــون 
ــم فـــــي مــســتــشــفــى  ــيـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ والـ
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ونجح 
ورم خــبــيــث في  اســتــئــصــال  فـــي 
أســــفــــل الـــمـــســـتـــقـــيـــم بـــواســـطـــة 
ــن  ــ ــار الــــــجــــــراحــــــي ومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
أو  ــراء مــفــاغــرة مــعــويــة  ــ إجـ دون 
تــحــويــل مــســار مــا يــعــنــي تعافي 
ــريــــض إلـــى  ــمــ أســــــــرع وعـــــــــودة الــ
ــاتــــه الــطــبــيــعــيــة  ــيــ مــــمــــارســــة حــ
سابقا،  عليه  المتعارف  بعكس 
الخليج«  »أخــبــار  لـ  بذلك  صــرح 
ــولـــون  ــقـ ــاري جــــراحــــة الـ ــشــ ــتــ اســ
العامة  والــجــراحــة  والمستقيم 
والمناظير الدكتور عصام مازن 

جمعة.
المرضية  الــحــالــة  إن  وقـــال 
تعود إلى مواطن بحريني يبلغ 
عـــامـــا شخصت   55 الــعــمــر  ــن  مـ
ــان الـــقـــولـــون  ــرطــ ــســ ــه بــ ــتــ ــابــ إصــ
ــم عــلــى  ــ )الـــــجـــــزء األســــــفــــــل(، تـ
ضوئها إخضاعه لخطة عالجية 
مــنــاقــشــة حالته  بــعــد  مــتــكــامــلــة 
لـــألورام،  الوطني  المجلس  فــي 
الــعــالجــيــة  دورتــــــه  أن  مــوضــحــا 
بـــدأت بــالــعــالج اإلشــعــاعــي ومــن 
قــرار  إلــى  الكيماوي وصـــوال  ثــم 
اســـتـــئـــصـــال الــمــســتــقــيــم كــامــال 
واعــتــمــادًا  الــجــراحــي  بالمنظار 
على أحدث التقنيات المتقدمة، 
حيث إن هذه التقنية تقلل من 
ــــدوث الــتــســريــب مــن 5  نــســبــة حـ

إلى 20 في المئة.
مازن  عصام  الدكتور  وأشــار 
إلى النجاح الطبي الذي حققه 
الفريق إثر تمكنه من استئصال 
وصلة  وعــمــل  كــامــال  المستقيم 
مــبــاشــرة مــن دون الــحــاجــة إلــى 
معمول  هو  كما  المسار  تحويل 
بـــه ســابــقــا، األمــــر الــــذي ســاعــد 
ــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن مـــعـــانـــاة  ــلـ عـ
وسرعة  العملية  بعد  المريض 
ــى حــيــاتــه  ــ تـــعـــافـــيـــه وعـــــودتـــــه إلــ
إجـــــراء  أن  مــبــيــنــا  الــطــبــيــعــيــة، 
الجراحية  التدخالت  هذه  مثل 
واخـــتـــيـــار الـــمـــرضـــى الــالئــقــيــن 
لـــهـــذه الـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــري وفـــق 
ــا عـــدم  مـــعـــايـــيـــر صـــحـــيـــة أهـــمـــهـ
ــريـــض بـــــأي مـــرض  ــمـ ــة الـ ــابــ إصــ
مزمن كذلك فإن وزن المريض 
ــعــــد مــــعــــيــــارا مــهــمــا  والــــعــــمــــر يــ

لنجاحها. 
ــات  ــ ــانـ ــ ــرطـ ــ سـ أن  وأوضـــــــــــــح 
الـــمـــســـتـــقـــيـــم تــــعــــد مــــــن أكـــثـــر 
فــي  ــيــــدا  تــــعــــقــ األورام  أنـــــــــــواع 
حــالــة الــتــعــامــل مــعــهــا جــراحــيــا 
ــي الــــذكــــور لــصــغــر  خـــصـــوصـــا فــ
بسبب  وكــذلــك  الــحــوض  حجم 

اإلشعاع  إلى  المريض  تعريض 
العالجي قبل العملية.

ــام  وذكــــــــــــر الــــــدكــــــتــــــور عــــصــ
لــلــعــمــلــيــات  نـــوعـــيـــن  هـــنـــاك  أن 
بمعالجة  المختصة  الجراحية 
تعتمد  والــتــي  المستقيم  أورام 
على نوع الجراحة ومكان الورم 
أنه في  ودرجته، مبينا  وحجمه 
استئصال  يتم  الــحــاالت  بعض 
األمعاء  توصيل  مع  المستقيم 
مع فتحة الشرج وإجراء تحويل 
مؤقت تتراوح مدته ما بين شهر 
يتم  فيما  أشهر،   3 إلــى  ونصف 
استئصال المستقيم مع فتحة 
قريبا  الــورم  يكون  حين  الشرج 
تستأصل  إذ  الــشــرج،  فتحة  مــن 
الــعــضــالت الــشــرجــيــة والــصــمــام 
البراز  إخــراج  الــذي يتحكم في 
في حاجة  المريض  فإن  لذلك 

إلى مفاغرة معوية دائمة.
عبارة  المفاغرة  أن  وأوضــح 
عـــــن جـــــــزء مـــــن األمــــــعــــــاء يــتــم 
إخــــراجــــه خــــالل جـــــدار الــبــطــن 
ــراز(  ــبـ الــفــضــالت )الـ بــحــيــث إن 
يــخــرج مـــن الــجــســم مـــن خــالل 
يمكن  وال  الــمــعــويــة  الــمــفــاغــر 
الــتــحــكــم فـــي إخـــــراج الـــبـــراز أو 
الــهــواء وعــلــيــه فــإنــه يــلــزم لبس 
المفاغرة  كيس بالستيكي فوق 
ــة فتحة  الــمــعــويــة. وبــســبــب إزالــ
جرح  هناك  يكون  سوف  الشرج 
في األسفل باإلضافة إلى جرح 

في البطن.
ــار الــدكــتــور عــصــام إلــى  وأشــ
ــاء في  ــعـ أن تــحــويــل مــســار األمـ
يــجــري لضمان  الـــحـــاالت  هـــذه 
دونــه  مــن  إن  إذ  العملية،  نجاح 
قـــد يــحــدث تــســريــب مـــن وصــلــة 
الـــقـــولـــون بــأســفــل الــمــســتــقــيــم، 
ــيـــرا بــصــحــة  ــبـ ــثـــل ضـــــــررا كـ ويـــمـ
المريض، موضحا أن المريض 
يتم  دائم  بتحويل  يعيش  الذى 
اخــتــيــار مــكــان الــتــحــويــل بــدقــة 
يكون  بحيث  البطن،  جــدار  في 
مـــريـــحـــا لــلــمــريــض فــــي جــمــيــع 
نواحي الحياة سواء كان جالسا 
أو في مالبسه وبحيث  أو نائما 

ال يحدث منه تسريب.

بعيدا عن العمليات التقليدية وم�ضاعفاتها..

»ح����م����د ال����ج����ام����ع����ي« ي�������ص���ت���اأ����ص���ل ورم��������ا خ��ب��ي��ث��ا 

ف������ي ال���م�������ص���ت���ق���ي���م ب����ال����م����ن����ظ����ار ال����ج����راح����ي

بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
الــجــنــوبــيــة، أقـــامـــت الــمــحــافــظــة حفل 
تكريم الجهات الداعمة والمتعاونة مع 
جميع الفعاليات والبرامج والمناسبات 
الــتــي أقــامــتــهــا الــمــحــافــظــة خـــالل عــام 
عيسى  العميد  بحضور  وذلــك  2022م، 
وعدد  المحافظ  نائب  الــدوســري  ثامر 
الــــوزارات  الــمــســؤولــيــن مــن ممثلي  مــن 
والــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــشــــركــــات 
الــخــاصــة، وذلـــك بــنــادي ضــبــاط األمــن 

العام.
وأكد سمو المحافظ أن جهود جميع 
الجهات تصب في دعم مفهوم الشراكة 
مـــع مختلف  والـــتـــواصـــل  الــمــجــتــمــعــيــة 
القطاعات لتحقيق المشاريع التنموية 
وإشــــــراك األهـــالـــي فـــي كـــل الــفــعــالــيــات 
والبرامج التي تقيمها المحافظة، بما 
المحافظة في خدمة  دور  يتناسب مع 

بــاإلنــجــازات  ســمــوه  مــشــيــدًا  المجتمع، 
والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــحــقــقــت وأســهــمــت 
الــمــواطــنــيــن في  احــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
بأن  سموه  منوهًا  الــمــجــاالت،  مختلف 
ما تقدمه الجهات المساهمة الداعمة 
أثر إيجابي  من نماذج ناجحة كان لها 
إبراز الدور الفاعل للتنسيق المشترك 

طوال العام.
مــن جــانــبــهــا، ألــقــت األســـتـــاذة صبا 
لمؤسسة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  ســـيـــادي 
خاللها  عبرت  كلمة  الخليفية،  المبرة 
على  الجنوبية  للمحافظة  شكرها  عن 
لتكريم  ســنــوي  بشكل  الــحــفــل  تنظيم 
الجهات الداعمة والمتعاونة في تنفيذ 
أقامتها  التي  والــبــرامــج  الــمــبــادرات  كــل 
مشيدة  الــعــام،  هـــذا  خـــالل  المحافظة 
بن  علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  بـــدور 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل  خليفة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة نـــظـــيـــر تــــعــــاون ســــمــــوه مــع 

والشركات إلنجاح  المؤسسات  مختلف 
ــان لها  ــتـــي كــ الــفــعــالــيــات الــمــقــامــة والـ
الــتــواصــل  مــفــهــوم  تــعــزيــز  فــي  كبير  دور 

والشراكة بين مختلف الجهات.
كما أثنت على تعاون مؤسسة المبرة 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مـــع  الــخــلــيــفــيــة 
كــشــريــٍك دائـــم، لما لــذلــك مــن دور في 
إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تقام 
بشكل دوري، وأن هذا التعاون المشترك 
التي  الناجحة  الــرؤيــة  على  دلــيــل  لهو 

تنتهجها المحافظة الجنوبية.
إبراهيم  منيرة  الــدكــتــورة  ألقت  ثــم 
الـــمـــعـــلـــومـــات  إدارة  ــر  مــــديــ الـــســـبـــيـــعـــي 
والـــمـــتـــابـــعـــة بــالــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
االعــتــزاز  بــالــغ  عــن  فيها  أعــربــت  كلمة، 
بـــاإلنـــجـــازات والـــنـــجـــاحـــات الــمــســتــمــرة 
ــم  لــلــمــحــافــظــة بــفــضــل تــوجــيــهــات ودعـ
سمو محافظ المحافظة الجنوبية في 
تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات 

في سبيل تحقيق المزيد من المشاريع 
ــدة، مــنــوهــًة بــــأن ما  ــرائــ والـــمـــبـــادرات الــ
تحظى به المحافظة من شراكة دائمة 
ــم وتــــعــــاون الــجــهــات  ــ جــــــاءت نــظــيــر دعـ
الــمــســاهــمــة، بــمــا يــنــســجــم مـــع أهـــداف 
والتواصل  تعزيز األمن  المحافظة في 

والتنمية.
الحفل، عرض فيلم  وقد تم خالل 
إنجازات  من  مشاهد  استعرض  قصير 
المحافظة الجنوبية وما حققته خالل 
إنجازات ومبادرات هادفة في  العام من 
المجال األمني والتنموي واالجتماعي.
بــعــد ذلــــك تــفــضــل ســمــو مــحــافــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــتــكــريــم أكــثــر 
تمثلت  ومــتــعــاونــة  داعــمــة  30 جهة  مــن 
ــاة مـــن الـــجـــهـــات الــمــصــرفــيــة  فـــي الــــرعــ
ــوزارة  ــ بـ األمـــنـــيـــة  واإلدارات  والـــخـــاصـــة 
ــة،  ــيـ ــومـ ــكـ ــات الـــحـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــداخــــلــــيــــة والـ

ومؤسسات المجتمع المدني.

} محافظ الجنوبية خالل التكريم.
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وزير »الرتبية« يطلع النائب بوعنق

على م�شتجدات امل�شاريع التعليمية

وكيل »الداخلية« وحمافظ العا�شمة

يبحثان خطط ال�شراكة املجتمعية

البحرين ترحب باإعادة انتخاب م�شر 

لع�شوية جلنة الأمم املتحدة لبناء ال�شالم

مبارك  بن  حممد  الدكتور  ا�ستقبل 

النائب خالد  التعليم،  الرتبية  جمعة وزير 

العامة  املرافق  جلنة  ع�سو  بوعنق  �سالح 

والبيئة مبجل�س النواب. وقد اأطلع الوزير 

النائب على جهود وزارة الرتبية والتعليم 

والرتقاء  التعليمية،  العملية  تطوير  يف 

له  قدم  كما  العلمي،  التح�سيل  مب�ستويات 

امل�ستقبلية  التعليمية  امل�ساريع  عن  �سرًحا 

للوزارة. 

�سالح  خالد  النائب  تقدم  جانبه،  من 

وزير  اإىل  والتقدير  بال�سكر  بوعنق، 

على  الوزارة  ومنت�سبي  والتعليم  الرتبية 

اجلهود املبذولة يف خدمة التعليم مبملكة 

البحرين.

عبدالرحمن  بن  نا�سر  ال�سيخ  ا�ستقبل 

اأم�س،  يوم  الداخلية،  اآل خليفة وكيل وزارة 

ال�سيخ را�سد بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ 

حمافظة العا�سمة.

وزارة  وكيل  رحب  اللقاء،  م�ستهل  ويف 

بجهود  م�سيًدا  العا�سمة،  مبحافظ  الداخلية 

املحافظة يف التوا�سل والتن�سيق مع خمتلف 

فئات املجتمع لتقدمي اأف�سل اخلدمات ودورها 

يف و�سع اخلطط والربامج امل�ستقبلية والعمل 

على تعزيز ا�سرتاتيجية ال�سراكة املجتمعية، 

مبا ي�سهم يف تر�سيخ دعائم الأمن وال�سالمة 

العامة وجت�سيد مبادئ الولء والنتماء.

ترحيب  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

مملكة البحرين واعتزازها باإعادة انتخاب 

جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة لع�سوية 

للفرتة  ال�سالم  لبناء  املتحدة  الأمم  جلنة 

املجموعة  2023-2024 ممثلة عن دول 

الأفريقية.

ولفتت اإىل اأن هذه اخلطوة ُتعد تقديًرا 

و�سيا�ستها  الريادي  م�سر  لدور  دولًيا 

الرئي�س  بقيادة  احلكيمة  اخلارجية 

ال�سالم  تر�سيخ  يف  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

النزاعات  وت�سوية  والعاملي  الإقليمي 

جلهود  ودعمها  الدبلوما�سية،  بالطرق 

امل�ستدامة  التنمية  وتعزيز  الإعمار  اإعادة 

متمنيًة  الأفريقي،  الحتاد  دول  ل�سيما يف 

الأمن  دوام  و�سعًبا  وحكومًة  قيادًة  مل�سر 

وال�ستقرار والتقدم والزدهار.

تراأ�س وفد البحرين يف الجتماع الأول لأجهزة اإنفاذ قوانني مكافحة الف�شاد بدول »التعاون«

احل�شن يدعو لرفع م�شتوى التن�شيق اخلليجي ملالحقة جرائم الف�شاد

بن  طارق  الفريق  تراأ�س 

ح�سن احل�سن رئي�س الأمن العام 

امل�سارك  البحرين  مملكة  وفد 

الأول  الوزاري  الجتماع  يف 

مكافحة  قوانني  اإنفاذ  لأجهزة 

التعاون  جمل�س  بدول  الف�ساد 

الذي  العربية،  اخلليج  لدول 

ومكافحة  الرقابة  هيئة  نظمته 

الف�ساد »نزاهة« باململكة العربية 

بح�سور  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

اأجهزة  عن  امل�سئولني  الوزراء 

الف�ساد  مكافحة  قوانني  اإنفاذ 

العام  والأمني  املجل�س  بدول 

من  وعدد  التعاون  ملجل�س 

اخلرباء املخت�سني.

العام  الأمن  رئي�س  واأ�سار 

يف كلمته اإىل اأنه نظًرا ملا ي�سكله 

اقت�سادي  خطر  من  الف�ساد 

مملكة  فاإن  واجتماعي،  واأمني 

البحرين توؤكد على اأهمية تعزيز 

التعاون بني اأجهزة اإنفاذ القانون 

بدول جمل�س التعاون اخلليجي، 

م�ستوى  رفع  اأهمية  توؤكد  كما 

املجل�س  دول  وقدرة  التن�سيق 

من  الف�ساد  جرائم  مالحقة  على 

ات�سال، مبا  خالل حتديد �سباط 

املعلومات  تبادل  �سرعة  يكفل 

بتلك  اللة  ذات  والتحريات 

اجلرائم.

العام  الأمن  رئي�س  واأ�ساف 

يف كلمته التي األقاها: »اإننا ندرك 

تواجه  التي  التحديات  حجم 

العامل يف تعزيز النزاهة ومكافحة 

باأننا  ثقة  كلنا  اأننا  اإل  الف�ساد، 

قادرون باإذن اهلل تعاىل على جتاوز 

العمل  خالل  من  العقبات  هذه 

ال�سرتاتيجية  والنظرة  اجلاد 

اأطر  وتعزيز  لدعم  وال�ست�سرافية 

الآفة«،  هذه  ومكافحة  النزاهة 

�سيوؤ�س�س  الجتماع  هذا  اأن  مبيًنا 

ومتقدمة  جديدة  ملرحلة  وي�سهم 

اأجهزة  بني  التعاون  تعزيز  يف 

مبجال  املخت�سة  القانون  اإنفاذ 

مكافحة الف�ساد بدول املجل�س.

الجتماع  عن  �سدر  وقد 

دول  وزراء  نحن  الآتي:  البيان 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

م�سوؤوليات  بنا  املناطة  العربية 

الف�ساد،  مكافحة  قوانني  اإنفاذ 

اجتمعنا يف يوم الأربعاء بتاريخ 

1444هـ،  الأوىل  جمادى   27

2022م،  دي�سمرب   21 املوافق 

رئي�س  برئا�سة  جدة،  مبحافظة 

الف�ساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة 

ال�سعودية  العربية  باململكة 

اإبراهيم  بن  مازن  الأ�ستاذ 

وزراء  وبح�سور  الكهمو�س، 

مكافحة  قوانني  اإنفاذ  اأجهزة 

الف�ساد بدول املجل�س، ومب�ساركة 

التعاون  ملجل�س  العام  الأمني 

الدكتور  العربية  اخلليج  لدول 

احلجرف،  مبارك  فالح  نايف 

بهدف تعزيز التعاون بني اأجهزة 

مبا  الف�ساد  مكافحة  قوانني  اإنفاذ 

يحقق تطلعات قادة دول املجل�س 

ويحقق التكامل املن�سود.

البيان  ت�سمنه  مبا  ن�سيد 

املجل�س  عن  ال�سادر  اخلتامي 

يف  التعاون  ملجل�س  الأعلى 

التي  والأربعني  الثالثة  دورته 
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والدقيق  الكامل  التنفيذ  على 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  لروؤية 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

اخلليجي  العمل  لتعزيز  �سعود 

ومتا�سك  قوة  وعلى  امل�سرتك، 

ال�سف  ووحدة  التعاون  جمل�س 

من  املزيد  وحتقيق  اأع�سائه  بني 

والرتابط  والتكامل  التن�سيق 

يحقق  مبا  امليادين  جميع  يف 

تطلعات مواطني دول املجل�س.

املركز اخلليجي للوقاية من الأمرا�س:

 ن��ت��اب��ع ال��ت��ه��دي��دات ال��وب��ائ��ي��ة ب��ع��د م��ون��دي��ال قطر

من  للوقاية  اخلليجي  املركز  حر�س 

الأمرا�س ومكافحتها التابع للمجل�س ال�سحة 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي على احلفاظ 

على �سالمة واأمن املواطنني اخلليجيني �سحًيا 

من خالل اإن�ساء �سبكة طوارئ لل�سحة العامة 

دول  جميع  من  �سحيني  خرباء  من  مكونه 

تهديد  اأو  ن�ساط  اأي  لر�سد  ال�ست،  اخلليج 

اأو يتكون يف دول اخلليج من  وبائي قد ين�ساأ 

خالل التجمعات اجلماهريية الكبرية.

حيث اأطلقت ال�سبكة ن�ساًطا لر�سد التهديدات الوبائية من خالل ما 

العامل  دول  من خمتلف  توافدت  كبرية  جماهريية  من جتمعات  حدث 

والذي  2022م  لعام  القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  م�سابقة  خالل  وذلك 

ا�ست�سافته قطر خالل الفرتة ال�سابقة، وا�ستمل ن�ساط املركز على نظام 

ب�سكل  تقييمها  على  والعمل  �سحية  تهديدات  اأي  عن  املبكر  للك�سف 

الأمن  حلماية  �سعًيا  املنا�سب؛  الوقت  يف  ال�ستجابة  ل�سمان  �سريع، 

ال�سحي الوطني اخلليجي والإقليمي والعاملي.

جُتري  التي  ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  على  النظام  هذا  ويعتمد 

ويتم  خمتلفة،  لغة   65 عرب  م�سدر  األف   30 من  لأكرث  يومًيا  م�سًحا 

اإذ  اخلليج،  منطقة  تهم  التي  الرئي�سية  التهديدات  حتديد  خالله  من 

ميكن اأن تكون هذه التهديدات عبارة عن تقارير 

اأي  يف  نا�سئة  اأو  جديدة  عدوى  حالت  عن 

انت�سار  احتمالية  عن  العامل، ف�سالً  مكان يف 

الأوبئة، وم�سببات جديدة ملر�س معروف مت 

اأمرا�س غري م�سخ�سة،  حتديده، وتقارير عن 

الإن�سان واحليوان،  بني  امل�سرتكة  والأمرا�س 

وتف�سي اأمرا�س حيوانية مهمة، واإطالق مواد 

اإ�سعاعية، وحوادث بيئية وا�سعة  اأو  كيميائية 

النطاق ذات عالقة مبنطقة اخلليج.

التهديدات  عر�س  يتم  اليومي  والر�سد  امل�ستمر  امل�سح  ومن خالل 

اأع�ساء  خالل  من  عاجل  ب�سكل  ومناق�ستها  النظام  خالل  من  املكت�سفة 

وتقدير  املخاطر  تقييم  ليتم  اخلليجية،  العامة  ال�سحة  طوارئ  �سبكة 

احتمالية وقوع احلدث يف اخلليج وم�ستوى التاأثري يف حالة وقوعه. 

اجلدير بالذكر اأن املركز اخلليجي للوقاية من الأمرا�س ومكافحتها 

يقوم بالتعاون مع موؤ�س�سات ال�سحة العامة املحلية والدولية واخلرباء 

التهديدات  بع�س  �سحة  من  للتحقق  املجال  نف�س  يف  املتخ�س�سني 

لتقييم  بطبيعتها  املتعلقة  املعلومات  اأحدث  على  واحل�سول  املكت�سفة 

خماطرها بدقة عالية وتقدمي تو�سيات للدول اخلليجية لغر�س التاأهب 

وال�ستجابة.

التخطيط والتطوير العمراين:

بدء حتديث خرائط الت�شنيف املعتمدة وفق الت�شانيف امل�شتحدثة
اأعلنت املهند�سة نورة حممد بوجريي 

بهيئة  التف�سيلي  التخطيط  اإدارة  مدير 

بدء  عن  العمراين،  والتطوير  التخطيط 

املعتمدة  الت�سنيف  خرائط  حتديث 

وفًقا  البحرين،  مملكة  مناطق  ملختلف 

يتما�سى  ومبا  امل�ستحدثة  للت�سنيفات 

التي  التنظيمية للتعمري  مع ال�سرتاطات 

ل�سنة   )56( رقم  تنفيًذا  للقرار  تاأتي 

ال�سمو  �ساحب  عن  ال�سادر   2022

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  امللكي ويل 

-حفظه اهلل-.

نورة بوجريي  املهند�سة  واأو�سحت   

املعتمدة  الت�سنيف  خرائط  حتديث  اأن 

ياأتي  البحرين،  مملكة  مناطق  ملختلف 

ال�سرتاطات  حتديث  مل�سروع  ا�ستكماًل 

ركيزة  يعد  والذي  للتعمري  التنظيمية 

التنموية  امل�ساريع  ملختلف  اأ�سا�سية 

التعمري،  متطلبات  ويوحد  اململكة،  يف 

ت�سهم  اخلطوة  هذه  باأن  مو�سحًة 

و�سامل  منوذجي  تخطيط  و�سع  يف 

لالأرا�سي مبا يتوافق مع املخطط الهيكلي 

ال�سرتاتيجي الوطني 2030.

العمل على  باأنه مت  واأكدت بوجريي 

الت�سنيف  خرائط  حتديث  مراحل  اأوىل 

الت�سانيف  ا�ستبدال  مت  اإذ  املعتمدة، 

الزراعية  املناطق  بت�سانيف  الزراعية 

فيها  ي�سمح  التي   )AGI( ال�ستثمارية 

والتجارية،  الزراعية  الأن�سطة  مبزاولة 

كما  وامل�ساتل،  املحمية  البيوت  واإقامة 

للمزارعني،  و�سكن  فيال  باإن�ساء  ي�سمح 

هذا بالإ�سافة اإىل اإمكانية مزاولة اأن�سطة 

الإنتاج احليواين واإن�ساء مزارع الدواجن 

وحظائر  اخليول  واإ�سطبالت  والأ�سماك 

للحيوانات واملالعب الريا�سية املفتوحة، 

منوهًة باأن هذه اخلطوة ت�سب يف �سالح 

القطاع  ال�ستثمار يف  الراغبني يف  جميع 

الزراعي، حيث تتيح اأمامهم جمموعة من 

اخليارات املنوعة التي تتنا�سب مع كافة 

وفق  املر�سودة  والحتياجات  املتطلبات 

بها  قامت  التي  وال�ستبيانات  الدرا�سات 

الهيئة موؤخًرا.

جديدة  ت�سانيف  ا�ستحداث  مت  كما 

 )FS1( النباتي  الغذائي  الأمن  ملناطق 

مناطق  من  بالقرب  الواقعة  للعقارات 

ت�سهم  اأهمية  من  لها  ملا  قائمة،  �سكنية 

مملكة  يف  الغذائي  الأمن  ملف  دعم  يف 

البحرين، وذلك تنفيًذا لتوجيهات ح�سرة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

-حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

الغذائي  الأمن  بتعزيز  ورعاه،  اهلل- 

مبتابعة  يحظى  والذي  فيه،  وال�ستثمار 

�ساحب  برئا�سة  احلكومة  من  م�ستمّرة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

ت�سنيفها مبا  تغيري  مت  اهلل، حيث  حفظه 

ي�سمح مبزاولة جميع الأن�سطة الزراعية 

وامل�ساتل،  املحمية  البيوت  واإقامة 

املتوقع  من  التعديالت  هذه  باأن  موؤكدة 

الزراعي  بالقطاع  الرتقاء  يف  ت�سهم  اأن 

وتدعم القت�ساد املحلي من خالل توجيه 

املواكبة  امل�ساريع  حول  امل�ستثمرين 

ملا  وذلك  البالد،  يف  التطور  لعجلة 

ل�ستقطاب  واعدة  فر�س  من  تت�سمنه 

املجال  ف�سح  وبالتايل  الأموال،  روؤو�س 

واأ�سمل  اأكرب  دور  للعب  اخلا�س  للقطاع 

�ساملة  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  يف 

الغذائي  الأمن  جمال  ودعم  اململكة  يف 

باعتباره �سريًكا اأ�سا�سًيا يف هذا امللف.

د�سنت  الهيئة  اأن  اإىل  ي�سار 

لال�سرتاطات  الإر�سادي  الدليل  موؤخًرا 

يف  للراغبني  وميكن  للتعمري  التنظيمية 

الإلكرتوين  املوقع  زيارة  عليه  الطالع 

عن  اأو   www.upda.gov.bh للهيئة 

موقع  يف  الهيئة  ح�ساب  زيارة  طريق 

)ان�ستغرام(  الجتماعي  التوا�سل 

.@bahrainupda

الوطنية حلقوق الإن�شان توؤكد حر�شها على توطيد 

جمالت التعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

املوؤ�س�سة  رئي�س  الدرازي  اأحمد  علي  املهند�س  ا�ستقبل 

املقيم  املمثل  غرايبه  فرا�س  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية 

بالإنابة لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف مملكة البحرين، 

العام، وذلك مبقر  الأمني  �ساهني  يا�سر  امل�ست�سار  بح�سور 

املوؤ�س�سة يف �ساحية ال�سيف.

القائم بني  اأ�ساد الدرازي بالتعاون  اللقاء  ويف م�ستهل 

املوؤ�س�سة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، موؤكًدا على اأهمية 

ا�ستمرار التعاون بني اجلانبني لتحقيق الأهداف امل�سرتكة، 

منوًها يف الوقت ذاته بجهود برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

لدعم اأهداف وجهود مملكة البحرين يف التنمية امل�ستدامة، 

مع  التعاون  جمالت  توطيد  على  املوؤ�س�سة  حر�س  مبيًنا 

ميتلكه  مما  وال�ستفادة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 

املجالت  يف  مبادرات  من  يطلقه  وما  متميزة  خربات  من 

اإقامة  يف  الدعم  بتوفري  يتعلق  ما  يف  خا�سة  ال�سلة  ذات 

الذي  و  البيئة  حماية  بخ�سو�س  تنظيمه  املزمع  املوؤمتر 

تنوي املوؤ�س�سة اقامته  العام القادم �سمن ا�سرتاتيجيتها يف 

حماية حقوق الن�سان يف العي�س يف بيئة �سليمة و كذلك 

يف امل�ساعدة على بناء القدرات للموؤ�س�سة من ناحية اأخرى. 

به  تقوم  ملا  تقديره  عن  غرايبه  اأعرب  جانبه،  من 

النهو�س  يف  للم�ساهمة  واأن�سطه  جهود  من  املوؤ�س�سة 

بالتنمية امل�ستدامة عرب حقوق الإن�سان ومبا ي�سب ويخدم 

عمل املنظومة احلقوقية ململكة البحرين، متطلًعا اإىل مزيد 

من التعاون لبلوغ الأهداف امل�سرتكة.
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62% ن�صبة العامالت يف القطاع ال�صحي.. حميدان مفتتًحا م�ؤمتر »م�صتقبل املراأة بالقطاع ال�صحي«:

40% من املت�ظفني يف 2022 من الن�صاء.. وح�افز لزيادة وترية ت�ظيف املراأة

فاطمة �سلمان: 

البحرينية  املراأة  اإن  العمل  قال جميل حميدان وزير 

القطاع  يف  املتوظفني  اأعداد  اإجمايل  من   %40.3 �سّكلت 

وفق  وذلك   ،2022 اجلاري  العام  خالل  اخلا�س 

اأكتوبر  �سهر  حتى  الوزارة  لدى  املتوافرة  الإح�ساءات 

املا�سي.

يف  منًوا  �سهد  اخلا�س  ال�سحي  القطاع  اأن  وذكر 

عمليات  اإجمايل  من   %73 اىل  لي�سل  املراأة  توظيف 

التوظيف التي متت يف القطاع، لت�سّكل 62% من اإجمايل 

القطاع ال�سحي بح�سب بيانات  العاملني البحرينيني يف 

منت�سف العام 2022.

التا�سع  للموؤمتر  الفتتاحية  كلمته  يف  ذلك  جاء 

للمراة العاملة بعنوان »م�ستقبل املراة العاملة يف القطاع 

ال�سحي«، والذي افتتحت اأعماله اأم�س بتنظيم من الحتاد 

العام لنقابات عمال البحرين.

اأنها  اأثبتت  قد  البحرينية  املراأة  اأن  الوزير  واأو�سح 

اإجنازات  من  حققته  مبا  والهتمام،  الدعم  بكل  جديرة 

وجناحات، م�سرًيا اإىل مبادرات جديدة من وزارة العمل 

احلوافز  من  املزيد  بتوفري  )متكني(  العمل  و�سندوق 

خمتلف  يف  البحرينية  املراأة  توظيف  وترية  لزيادة 

املواطنات  اأجور  دعم  م�سروع  بينها  ومن  القطاعات، 

العامالت يف القطاع اخلا�س ح�سب نظام العمل اجلزئي 

ونظام العمل عن ُبعد.

ومن املزمع اأن ي�ستمر املوؤمتر حتى اليوم اخلمي�س، 

عمال  احتاد  مع  بالتعاون  النقابي  الحتاد  وينظمه 

الرنويج، مب�ساركة عدد من الوزارات واجلهات ال�سحية 

وح�سور  العمل،  قطاعات  خمتلف  من  و�سخ�سيات 

بهدف  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  الن�سائية  اجلمعيات 

ال�سحة  العاملة يف قطاع  املراأة  ال�سوء على  اإىل ت�سليط 

واإبراز ما قدمته من عطاء متميز.

اأكد عبدالقادر ال�سهابي الأمني العام لالحتاد  بدوره، 

قوة  اأن  املوؤمتر،  خالل  البحرين،  عمال  لنقابات  العام 

احلركة النقابية ل بد اأن ترتافق مع متكني املراأة، موؤكًدا 

النقابات  بال�سماح بت�سكيل  املطالبة  ا�ستمرار الحتاد يف 

يف مواقع العمل يف القطاع العام، ولي�س الن�سمام اإليها 

فقط. 

كما دعا ال�سهابي البحرين اإىل امل�سادقة على اتفاقيتي 

الركيزة  ُتعدان  اللتني  و98   87 الأ�سا�سيتني  العمل 

الأ�سا�سية للحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، موؤكًدا 

تداعيات  لها  وال�سحة  التعليم  قطاعي  خ�سخ�سة  اأن 

�سلبية، وباخل�سو�س على ال�سرائح الأ�سعف يف املجتمع، 

اجلديد  التقاعد  قانون  ملراجعة  احلاجة  اإىل  م�سرًيا 

وتعّر�سه حلقوق ومكت�سبات املراأة ب�سكل جمحف. 

كما اأكد اأهمية القطاع ال�سحي ملا له كم اأهمية كبرية، 

كورونا  جائحة  ا�ست�سراء  مع  الأهمية  هذه  تعاظمت  اإذ 

التي دامت لأكرث من عامني متوا�سلني عانى منها اجلميع، 

ل �سيما املراأة، وبالأخ�س املراأة العاملة يف قطاع ال�سحة، 

منوًها بامل�ساركة الكبرية للمراأة العاملة يف هذا القطاع.

من  الطبي  اجل�سم  به  قام  ما  ال�سهابي  وا�ستذكر 

وما  كورونا  جائحة  اأثناء  يف  البحرين  يف  مميز  جهد 

يف  واملمر�سات  واملمر�سون  والطبيبات  الأطباء  قّدمه 

القطاعني العام واخلا�س من منوذج اأمثل واأ�سمى للعطاء 

والت�سحية على ح�ساب راحتهم وراحة عوائلهم، من اأجل 

حياة الآخرين، مقدًرا جهودهم اجلّبارة.

و�سدد ال�سهابي على �سرورة مراجعة نظام الأجور يف 

البحرين، وفق برنامج العمل الالئق اخلا�س بالبحرين، 

واملعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وو�سع حّد اأدنى 

لالأجور ل يقّل عن 700 دينار، بهدف الو�سول اإىل معدل 

�سفري للبطالة يف البحرين.

عمال  لنقابات  العام  الحتاد  يف  »اإننا  قائاًل:  واأ�ساف 

البحرين قد اأطلقنا منذ �سنتني روؤية �ساملة لإ�سالح �سامل 

الجتماعي،  التاأمني  �سناديق  ول�ستدامة  العمل  ل�سوق 

اإحالل  تعتمد على توظيف املتعطلني من املواطنني بن�سبة 

املواطنني،  بغري  حالًيا  امل�سغولة  الوظائف  يف   %3 قدرها 

ن�سبة  )فتنخف�س  دينار   700 عن  اأجورها  تفوق  والتي 

الأجانب يف �سوق العمل من 76% اىل 73%(، وبذلك نرفد 

�سناديق التاأمني بتدفقات مالية جديدة ونح�ّسن من الو�سع 

املعي�سي للمواطنني ونقلل من ن�سب البطالة بينهم. 

يوجب  ت�سريع  �سّن  اىل  النواب  جمل�س  دعا  كما 

توظيف املواطنني يف القطاعني العام واخلا�س، وباأجر ل 

يقّل عن 700 دينار، اإذ بالإمكان حتقيقه مبراجعة نظام 

دعم الأجور وبالإحالل التدريجي، ليكون البحريني هو 

الالئق  العمل  برنامج  وفق  للتوظيف  الأف�سل  اخليار 

اخلا�س بالبحرين املعتمد من قبل منظمة العمل الدولية.

عمال  احتاد  �سبانة ممثل  نادية  اأ�سارت  من جانبها، 

الرنويج اإىل دعم الحتاد للموؤمتر، واأهمية اإقامة املوؤمتر 

يف كل عام، وتطّرقت �سبانة اإىل الق�سايا التي يركز عليها 

يف  عمالية  نقابة   26 ميثل  الذي  الرنويج  عمال  احتاد 

الرنويج و970 األف عامل، اإذ اأ�سارت اإىل اهتمامه بالعمل 

الطبقة  على  املناخ  وتاأثري  العادل،  والنتقال  الالئق 

الجتماعي  احلوار  مثمنة  الجتماعي،  واحلوار  العاملة، 

املتزايد يف البحرين، وم�ساركة موؤ�س�سات املجتمع املدين 

يف الفعاليات النقابية. 

ويف ختام املوؤمتر، كّرم الحتاد العام لنقابات عمال 

القطاع  يف  واملهمة  الفاعلة  الكوادر  من  عدًدا  البحرين 

�سمية  والدكتورة  فخرو،  علي  الدكتور  منهم  ال�سحي، 

ال�سحي  القطاع  املهم يف  لدورهم  تقديًرا  وذلك  اجلودر، 

البحريني.

ال���������ص����ه����اب����ي: ت�����داع�����ي�����ات ����ص���ل���ب���ي���ة خل�������ص���خ�������ص���ة »ال�����������ص�����ح�����ة«.. ون����ط����ال����ب مب����راج����ع����ة »ت����ق����اع����د امل����������راأة«

اأعلنت تكثيف حمالتها التفتي�صية مبختلف حمافظات اململكة

»�ص�ق العمل« تدع� لالإبالغ عن املمار�صات غري القان�نية ب�ص�ق العمل

»االأ�صغال«: االنتهاء من اأعمال م�صروع

تط�ير �صارع 61 وطريق 6217 ب�»البالد القدمي«

كثفت هيئة تنظيم �سوق العمل 

مع  امل�سرتكة  التفتي�سية  احلمالت 

اجلهات احلكومية على مواقع العمل 

وذلك  اململكة،  حمافظات  مبختلف 

الرقابية  الأدوات  تفعيل  اإطار  يف 

العمل  �سوق  ا�ستقرار  تكفل  التي 

ظاهرة  على  والق�ساء  وتنظيمه، 

ي�سمن  مبا  النظامية  غري  العمالة 

احلفاظ على تناف�سية وعدالة بيئة 

العمل.

ثالث  تنفيذ  الهيئة  واأعلنت 

حمافظة  يف  تفتي�سية  حمالت 

ال�سمالية  واملحافظة  العا�سمة 

واملحافظة اجلنوبية، بالتن�سيق مع 

�سوؤون  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة 

والإقامة،  واجلوازات  اجلن�سية 

والأدلة  للمباحث  العامة  والإدارة 

املحافظات  ومديريات  اجلنائية 

�سالح،  النبيه  �سرطة  ومركز 

ال�سناعة  وزارة  اإىل  بالإ�سافة 

والتجارة، ووزارة ال�سحة.

واأ�سفرت احلمالت عن ر�سد عدد 

باأحكام  تتعلق  التي  املخالفات  من 

العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  قانون 

البحرين،  مبملكة  الإقامة  وقانون 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

�سوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

العمل دعوتها جلميع اأفراد املجتمع 

احلكومية  اجلهات  جهود  دعم  اإىل 

للت�سدي للممار�سات غري القانونية 

غري  والعمالة  العمل  �سوق  يف 

عامة،  للمجتمع  حماية  النظامية 

اأي  عن  لالإبالغ  اجلمهور  داعية 

�سوق  مبخالفات  تتعلق  �سكاوى 

من  النظامية  غري  والعمالة  العمل 

الإلكرتونية  ال�ستمارة  ملء  خالل 

املوقع  على  لالإبالغ  املخ�س�سة 

 www.lmra.bh للهيئة  الر�سمي 

اأو الت�سال على مركز ات�سال الهيئة 

.17506055

من  انتهت  اأنها  الأ�سغال  وزارة  اأكدت 

وطريق   61 �سارع  تطوير  م�سروع  اأعمال 

يف  القدمي  البالد  يف   362 مبجمع   6217

لتح�سني  يهدف  والذي  العا�سمة،  حمافظة 

م�ستوى  ورفع  الداخلية  الطرق  �سبكة 

مياه  جتمع  ومعاجلة  املرورية  ال�سالمة 

الأمطار يف املنطقة.

ت�سمن  امل�سروع  اأعمال  اأن  واأو�سحت 

ونقل  والدفان، وحتديث  احلفر  اأعمال  على 

املتعار�سة  الأخرى  اخلدمات  خطوط 

اإىل  بالإ�سافة  الطرق،  اأعمال  مع  بالتزامن 

اإن�ساء �سبكة لت�سريف مياه الأمطار، وو�سع 

القنوات الأر�سية لال�ستخدام امل�ستقبلي من 

قبل اخلدمات لتاليف قطع الأ�سفلت م�ستقباًل. 

مد  على  ا  اأي�سً �سمل  امل�سروع  اأن  واأ�سافت 

املعاجلة،  ال�سحي  ال�سرف  مياه  خطوط 

ور�سف الطرق بالأ�سفلت، وو�سع الإ�سارات 

والعالمات املرورية الالزمة، وتوفري مواقف 

القدمي  البالد  مدر�ستي  لتخدم  لل�سيارات 

البتدائية للبنني، ومدر�سة قرطبة الإعدادية 

البالد  مركز  مرتادي  �ستخدم  كما  للبنات، 

القدمي ال�سحي.
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�ملحكمة تنفي عنهما تهمة �إحلاق �شرر ج�شيم مبال �شركة حكومية 

بر�ءة مدير ق�شم �شحن و�آخر من تهمة �حت�شاب �شاعات لعامل ال ي�شتحق

ال�صغرى  املحكمة  باأن  بخيت  مال  اأبرار  املحامية  اأفادت 

براأت موكلها مدير ق�صم �صحن واآخر من  اجلنائية اخلام�صة 

عمل  �صاعات  احت�صاب  طريق  عن  حكومية  ب�صركة  الإ�صرار 

لتلك  يحتاج  ل  عمله  اأن  بالرغم  ملوظف  النوبات  طريق  عن 

النوبات. 

عام  يف  باأنهما  للمتهمني  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 

2019 حال كونهما موظفني عامني ب�صركة ت�صببوا بخطئهما 

وظيفتهما  واجبات  تقت�صي  مبال  ج�صيم  �صرر  اإحلاق  يف 

ال�صركة  وقواعد  واجبات وظيفتهما  عليه وخالفوا  املحافظة 

تقت�صيه  ما  وخالفوا  النوبة  بدل  عالوة  �صرف  اعتماد  يف 

باأن  العام  املال  الوظيفة من حر�س وح�صافة على  واجبات 

اأن مهامه  الرغم من  النوبة ملوظف على  اعتمدوا �صرف بدل 

يف  ت�صبب  مما  النوبات  بنظام  العمل  تتطلب  ل  الوظيفية 

دينارا،   992 مببلغ  قدرت  ال�صركة  لأموال  ج�صيمة  اأ�صرار 

ال�صحن  مدير  كونه  حال  الأول  املتهم  قام  باأن  ذلك  وكان 

ملوظف  احل�صور  ك�صف  باعتماد  بال�صركة  البحرين  مبحطة 

ومايو  واأبريل  ومار�س  وفرباير  يناير  لالأ�صهر  ال�صحن  ق�صم 

ويونيو واأغ�صط�س من عام 2019 بواقع 124 دينار �صهريا 

املهام  اأن  من  الرغم  على  دينارا   868 بلغت  اجمالية  بقيمة 

الوظيفية التي قام بها املوظف مل يكن يتطلب اإجنازها العمل 

بنظام النوبات مع علمه بذلك. 

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاين حال كونه رئي�س 

ال�صحن  ق�صم  ملوظف  احل�صور  ك�صف  باعتماد  ال�صحن  ق�صم 

ل�صهر يوليو من عام 2019 بواقع 124 دينارا �صهريا بقيمة 

اإجمالية بلغت 868 دينارا على الرغم من اأن املهام الوظيفية 

بنظام  العمل  اإجنازها  يتطلب  يكن  مل  املوظف  بها  قام  التي 

النوبات مع علمه بذلك، واأثبتا بذلك ا�صتحقاق املوظف لعالوة 

بدل النوبة على خالف احلقيقة مما اأ�صر باأموال ال�صركة دون 

وذلك  العام  املال  على  احلري�س  املوظف  بواجبات  اللتزام 

على النحو املبني بالأوراق.

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها باأن النيابة العامة يف 

اإ�صناد التهام للمتهمني اأن املتهمني ت�صببا بخطئها يف اإحلاق 

الأول  املتهم  اأمر  باأن  العام  باملال  ج�صيم  عمدي  غري  �صرر 

ب�صرف بدل نوبة للموظف دون وجه حق مبقدار 124 دينارا 

اأمر  اأ�صهر مبا جمموعه 868 دينارا فيما  �صهريا ملدة �صبعة 

املتهم ب�صرف بدل النوبة لذات املوظف دون وجه حق ل�صهر 

واحد مببلغ وقدره 124 دينارا فاأحلقا بخطتهما ذلك �صررا 

ج�صيما بال�صركة وا�صتندت يف ذلك اإىل ما ثبت بتقرير اخلبري 

املحا�صبي وما ثبت ب�صهادة ال�صهود بتحقيقات النيابة العامة.

فقد جرى  املتهمني  اإىل  ن�صب  وعما  اأنه  املحكمة  وتابعت 

اأنه  على  اجلنائية  الإجــراءات  قانون  من   255 املادة  ن�س 

حتكم  عليها  يعاقب  ل  كان  اأو  ثابتة  غري  الواقعة  كانت  اإذا 

اأجل  اإذا كان حمبو�صا من  املتهم وتفرج عنه  املحكمة برباءة 

هذه الواقعة وحدها.

العقوبات  قانون  من   200 املادة  ان  املحكمة  واأ�صافت 

قد ن�صت على »يعاقب باحلب�س وبالغرامة اأو باإحدى هاتني 

ت�صبب  عامة  بخدمة  مكلف  اأو  عام  موظف  كل  العقوبتني 

بخطئه يف اإحلاق �صرر ج�صيم مبال تق�صي واجبات وظيفته 

�صالفة  اجلرمية  لتحقق  اأنه  ذلك  ومفاد  عليه«.  باملحافظة 

نتيجة  ج�صيم  �صرر  وقوع  من  بد  ل  اأركانها  بكامل  البيان 

اخلطاأ ال�صادر من املتهمني على افرتا�س حتققه، اإذ اإن ال�صرر 

هذه  يف  و�صرطه  عليه  املعاقب  لالإهمال  اخلارجي  الأثر  هو 

لقا�صي  يعود  ج�صامته  وتقدير  ج�صيما  يكون  اأن  اجلرمية 

عن  حالة  كل  يف  اجل�صامة  مقدار  لختالف  وذلك  املو�صوع 

غريها تبعا لعتبارات عديدة. 

ال�صرر  مقدار  وكان  ذلك  كان  وملا  املحكمة  واأو�صحت 

املت�صبب به من قبل املتهم الأول هو مبلغ وقدره 868 دينارا 

فقط فيما بلغ قدره للمتهم الثاين مبلغ وقدره 124 دينارا فقط 

مبا ترى معه املحكمة وفقا ل�صلطتها باأن ال�صرر حمل الدعوى 

املاثلة مل يبلغ حد اجل�صامة خا�صة اإذا ما اأخذ بالعتبار فيما 

اإيرادات  حول  والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  بتقرير  ورد 

 2 رقم  كم�صتند  بالأوراق  واملرفق  متابعته  ونتائج  ال�صركة 

من حافظة امل�صتندات املقدمة من قبل اخلبري املحا�صبي اإىل اأن 

اإيرادات ال�صحن اجلوي خالل الفرتة ما بني 2017-2014 

بلغت حوايل 16 مليون دينار �صنويا ما ميثل حوايل 5% من 

اإجمايل اإيرادات ال�صركة الت�صغيلية فاإذا كان مبلغ وقدره 16 

ال�صركة  اإيرادات  من  فقط   %5 ن�صبته  ما  دينار ميثل  مليون 

الت�صغيلية فاإن املبلغ املزعم تبديده اإ�صرارا من قبل املتهمني 

واملبني تف�صيله بعاليه ل يت�صور اإطالقا اأن يبلغ حد اجل�صامة 

الذي يتحقق معه ركن ال�صرر اجل�صيم الواجب متامه لقيام 

جرمية الإ�صرار غري العمدي اجل�صيم باملال امل�صندة للمتهمني، 

ومن ثم تنهار اجلرمية بحقهما مبا ي�صتوجب الق�صاء ب�صاأنها 

املادة 255  اتهام عمال بن�س  اإليهما من  ا�صند  برباءتهما مما 

من قانون الإجراءات اجلنائية، على نحو ما �صريد باملنطوق؛ 

فلهذه الأ�صباب حكمت املحكمة ح�صوريا برباءة املتهمني مما 

اأ�صند اإليهما من اتهام.

مت �كت�شافه بعد تقدميه طلًبا ملجل�س تنظيم �ملهن �لهند�شية لرتقية ترخي�شه

�شاحب مكتب هند�شي مرخ�س من 15 �شنة متهم بتزوير �شهادة �لبكالوريو�س
بحريني  اتهام  ق�صية  تاأجيل  الرابعة  اجلنائية  الكربى  املحكمة  قررت 

الهند�صة من�صوب �صدورهما لإحدى  واآ�صيوي بتزوير �صهادتني لبكالوريو�س 

املهنة من جمل�س  اأحدهما ترخي�س مزاولة  الآ�صيوية، حيث يحمل  اجلامعات 

تنظيم املهن الهند�صية منذ ما يقرب من 15 عاما بينما الآخر يحمل الرتخي�س 

منذ 8 �صنوات، حيث مت الك�صف عن تزوير ال�صهادتني بعد تقدمي اأحدهما طلبا 

دي�صمرب   27 حتى  وذلك  ترخي�س،  برتقية  الهند�صية  املهن  تنظيم  ملجل�س 

2022 جللب م�صتند من قبل تنظيم مزاولة املهن الهند�صية. 

ا�صت�صارات  مكتب  �صاحب  بحريني  تقدمي  اإىل  الق�صية  تفا�صيل  وتعود 

ترخي�صه احلا�صل عليه  الهند�صية لرتقية  املهن  تنظيم  هند�صية طلبا ملجل�س 

من 2007 بينما قدم املتهم الثاين طلبا لرتخي�صه احلا�صل عليه يف 2014، 

ال�صرية  يف  البكالوريو�س  على  الأول  املتهم  ح�صول  تاريخ  ت�صارب  اأن  اإل 

فتم  ال�صهادة  يف  لل�صك  دفع  بال�صهادة  املدون  والتاريخ  منه  املقدمة  الذاتية 

و�صحة  ال�صهادات  من  بالتاأكد  املعنية  اجلهات  اإحدى  اإىل  ال�صهادتني  اإحالة 

الت�صديقات حيث تبني اأن ال�صهادتني مزورتان.

ال�صهادات  من  للتاأكد  والتعليم  الرتبية  وزارة  خماطبة  مت  وعندما 

وزارة  الأجنبية  ال�صهادات  معادلة  اإدارات  خاطبت  عليه  وبناء  واعتمادها 

حيث  ال�صهادات  �صحة  من  للتاأكد  الآ�صيوية  الدولية  مع  للتوا�صل  اخلارجية 

اإحالة  فتم  باجلامعة  يدر�صا  املتهمني مل  واأن  مزورة  ال�صهادات  باأن  الرد  جاء 

الواقعة للنيابة للتحقيق، اإذ اأنكر املتهم الأول واقعة التزوير مدعيا اأن التحق 

بالدرا�صة يف اجلامعة يف عام 1996 وتدرب مبكتب الهند�صي متدربا ملدة 5 

الرتخي�س من هيئة  �صنوات منذ عام 2002 حتى 2005 حتى ح�صل على 

مزاولة املهنة يف عام 2007 املهنة يف عام 2007 اإىل اأن تقدم بطلب لرتقية 

الرتخي�س حيث تعذر عليه ال�صفر للدولة الآ�صيوية التي �صدر منها ال�صهادة 

للهيئة. لتوثيقها فقدمها 

اأمن  بدائرة  2019م  عام  غ�صون  يف  اأنهما  لهما  النيابة  وجهت  حيث 

حمافظة العا�صمة اأول: ا�صرتكا مع موظف عام ح�صن النية يف ارتكاب تزوير 

من  ال�صادرة  مهند�س،  ترخي�س  طلب  ا�صتمارتي  هما  ر�صميني  حمررين  يف 

واقعة  �صورة  يف  مزورة  واقعة  جعال  باأن  الهند�صية،  املهن  تنظيم  جمل�س 

�صحيحة مع علمهما بالتزوير باأن اأمدا املوظف العام مبعلومات غري �صحيحة 

و�صهادتان مزورتان تفيدان ح�صولهما على �صهادة هند�صة من جامعة بدولة 

ملوظف  ال�صتمارتني  تقدمي  ومت  حتريرها  حال  وذلك  للحقيقة  خالفا  اآ�صيوية 

العام ح�صن النية والذي اأعقد بالبيانات وامل�صتندات، فتمت اجلرمية بناء على 

تلك امل�صاعدة. 

باأن  )اأول(  البند  مو�صوع  املزورين  الر�صميني  املحررين  ا�صتعمال  كما 

قاما بتقدميهما ملوظفة وقامت الأخرية باإنهاء اإجراءات ا�صدار الرخ�صة حمل 

مزورين  خا�صني  حمررين  ا�صتعمال  كما  املخت�صة،  للجنة  وقدمتها  الواقعة 

باأن  اآ�صيوية  بدولة  اجلامعة  من  ال�صادرتان  الأكادمييتان  ال�صهادتان  وهما 

للح�صول  وجه حق  دون  تو�صال  كما  بالتزوير،  علمهما  مع  للموظفة  قدماها 

على ترخي�س مبزاولة اإحدى املهن الهند�صية.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

�أبرزها �لتنمر وقلة �لثقة بالنف�س.. د. كوثر عادل:

عدم �نتظام �الأ�شنان قد ت�شبب م�شاكل نف�شية للأطفال

خديجة العرادي:

طبيبة  عــادل  كوثر  الدكتورة  قالت 

مل�صت�صفى  التابعة  الرفاع  بعيادة  اأ�صنان 

انتظام  عــدم  اإن  التخ�ص�صي  البحرين 

لالأطفال  نف�صية  م�صاكل  ت�صبب  قد  الأ�صنان 

مثل قلة الثقة بالنف�س، والتنمر، و�صعوبة 

الرعاية املنزلية اجليدة للفم والأ�صنان.

الأ�صنان  تقومي  برتكيب  ون�صحت 

وت�صحيح  ملنع  الأول  املقام  يف  لالأطفال 

هناك  اإذ  ببع�صها،  والأ�صنان  الفكني  عالقة 

كالعوامل  امل�صاكل  هذه  ت�صبب  عوامل  عدة 

اللبنية،  الوراثية، والفقدان املبكر لالأ�صنان 

)م�س  الأطفال  لدى  ال�صيئة  الفم  وعادات 

الإبهام، اإخراج الل�صان، التنف�س عن طريق 

الفم(.

لتقومي  املنا�صب  العمر  بــاأن  وذكــرت 

�صن  بني  ما  تقليدًيا  يبداأ  لالأطفال،  الأ�صنان 

فقد  الطفل  يكون  عندما  اأي  �صنة،   14-8

لديه  ومنت  اللبنية  الأولية  اأ�صنانه  جميع 

غالبية الأ�صنان الدائمة.

واأفادت باأن بع�س اأطباء تقومي الأ�صنان 

لطب  معينة  اأجهزة  با�صتخدام  يو�صون 

مبكرة حيث  �صن  التقومي يف  غري  الأ�صنان 

الأ�صنان  بع�س  الطفل  لدى  يزال  ل  يكون 

منو  يكتمل  عندما  ذلــك  وبعد  اللبنية، 

من  الثانية  املرحلة  تبداأ  الدائمة  الأ�صنان 

العالج برتكيب تقومي الأ�صنان، هذا يجعل 

املرحلة الثانية اأق�صر من الدورة التقليدية 

لتقومي الأ�صنان.

يف  بالبدء  كوثر  الدكتورة  ون�صحت 

عالج التقومي يف وقت مبكر لأن يكون اأكرث 

وتكون  والراأ�س،  الفكني  فاعلية خالل منو 

الأ�صنان اأكرث تقبالً للتقومي مما مينح وقًتا 

لأن  اأف�صل  نتائج  يوفر  كما  للعالج،  اأ�صرع 

ج�صم الطفل ما زال ينمو.

العالمات  من  عدًدا  هناك  باأن  وبّينت 

الأ�صنان،  لتقومي  الطفل  حاجة  اإىل  ت�صري 

لأ�صنان  املتاأخر  اأو  املبكر  الفقدان  اأبرزها 

الطفل، ووجود تزاحم يف الأ�صنان وتراكمها 

ظهور  يعيق  اأو  ي�صد  اأن  ميكن  بحيث 

من  اجلديدة  الأ�صنان  وظهور  الأ�صنان، 

اللثة بو�صع غري �صحيح، اإىل جانب م�س 

الأ�صابع وخا�صة الإبهام حتى بعد �صن 6 

�صنوات.

عن  اخلد  ع�س  تكرر  اإذا  باأنه  وذكرت 

اإىل  ي�صري  فذلك  الداخل،  من  اخلطاأ  طريق 

وجود م�صكلة يف الفك عند فتحه واإغالقه، 

بحيث ي�صدر اأ�صواًتا اأو يربز للخارج، كما 

تتنا�صب  ل  التي  والأ�صنان  الفكني  �صكل  اأن 

مع باقي الوجه.

هناك  اإن  عادل  كوثر  الدكتورة  وقالت 

عدة اأنواع لتقومي الأ�صنان وتكون منا�صبة 

من  الأف�صل  اأيهما  حتديد  ويتم  لالأطفال 

بعد  الأ�صنان  طبيب  مع  التحدث  خالل 

معرفة حالة الأ�صنان.

املعدين  الأ�صنان  تقومي  باأن  واأو�صحت 

التي  احلوا�صر  عن  عبارة  هو  التقليدي 

تثبت على ال�صطح الأمامي لالأ�صنان وتقوم 

تقوم  التي  بداخلها  املعدين  ال�صلك  باحتواء 

بت�صحيح و�صع الأ�صنان.

فهو  ال�صرياميكي:  الأ�صنان  تقومي  واأما 

�صفاف  لونه  لكن  متاًما  املعدين  كالتقومي 

الأف�صل  ال�صكل  ب�صبب  البع�س  ويف�صله 

العالج،  مدة  من  ويزيد  تكلفة  اأكرث  لكنه 

الأكرث  هي  املتحركة  التقومي  اأجهزة  كذلك 

اإنه ميكن خلعه  اإذ  الأطفال  لدى  ا�صتخداًما 

وتنظيفه عند الأكل ويقوم بت�صحيح و�صع 

الأ�صنان ومنو الفكني يف �صن �صغري، وهناك 

نوع اأخري وهو اأجهزة التقومي الثابتة: فهي 

تبقى ثابتة يف فم الطفل حتى انتهاء مرحلة 

العالج ول يتم خلعها اأو املحاولة يف ذلك 

خالل فرتة العالج، حيث تقوم بحل م�صاكل 

منو  وكذلك  الأطفال  لدى  ال�صيئة  العادات 

الفك وو�صع الأ�صنان.

جمل�س بلدي �جلنوبية ي�شّكل جلانه �لثلث وي�شتعد ملو�شم �الأمطار

ح�صني املرزوق:

اجلنوبية  باملحافظة  البلدي  املجل�س  عقد 

اجتماعه الأول لدور النعقاد الأول من الف�صل 

الجتماع  بداية  ويف  ال�صاد�س،  الت�صريعي 

اإبراهيم  عبداهلل  البلدي  املجل�س  رئي�س  هناأ 

العيد  مبنا�صبة  الر�صيدة  القيادة  عبداللطيف 

تويل �صاحب اجلاللة  املجيد وذكرى  الوطني 

احلكم،  مقاليد  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  امللك 

داعًيا اهلل اأن تعود هذه الأعياد الوطنية باليمن 

للجهات  �صكره  وقــدم  والــربكــات،  واخلــري 

املجل�س  مع  عملت  التي  اخلدمية  والــوزارات 

البلدي خالل الف�صول الت�صريعية ال�صابقة.

عبداللطيف  عبداهلل  املجل�س  رئي�س  وقال 

لـ)الأيام(: »�صتعقد جل�صة خا�صة مع اجلهات 

المطار  مو�صم  ا�صتعدادات  ملناق�صة  املعنية 

هذه  خــالل  و�صيتم  اجلنوبية،  باملحافظة 

التي  امل�صاكل  كل  وطــرح  مناق�صة  اجلل�صة 

اجلنوبية  باملحافظة  املناطق  خمتلف  تواجه 

ال�صابقة  باملوا�صم  املتكررة  امل�صاكل  لتفادي 

واإيجاد حلول جذرية لهذه امل�صاكل«.

»قام  قائالً:  عبداللطيف  عبداهلل  واأو�صح 

باملحافظة  البلدي  باملجل�س  اجلدد  اأع�صاء 

دوائــرهــم  يف  العمل  مببا�صرة  اجلنوبية 

الأر�صية  اخلزانات  �صعة  بزيادة  قاموا  حيث 

حتى  ال�صوارع  بتبليط  قاموا  كما  وجتديدها، 

اكرث  المطار  مو�صم  يف  املياه  حركة  تكون 

التي  الأماكن  مناق�صة  متت  كذلك  ان�صيابية، 

امل�صخات  توجيه  ليتهم  المطار  فيها  تتواجد 

املجل�س  مــع  بالتن�صيق  وذلــك  ل�صحبها 

واأع�صائه«.

ولفت عبداللطيف اىل اأنه مت عالج م�صكلة 

جممع 933 التي يعاين قاطنيه من دخول مياه 

الأمطار ملنازلهم وت�صررها، ومت ذلك من خالل 

اإن�صاء 5 خزانات اأر�صية لتدفقات املياه بداخلها، 

كما مت توفري امل�صخات مبجمع 941 لنقل مياه 

اخت�صاًرا  البحري  بوادي  وتفريغها  الأمطار 

ال�صهاريج  عدد  ــادة  زي �صتتم  كما  للوقت، 

املخ�ص�صة ل�صفط وت�صريف مياه الأمطار.

اجلنوبية  املحافظة  بلدي  جمل�س  و�صّكل 

باملجل�س  العامة  اللجان  الأوىل  خالل جل�صته 

وعددها 3 جلان وهي: جلنة اخلدمات برئا�صة 

ونائبه  فرج  مبارك  البلدي  املجل�س  ع�صو 

�صالح  خالد  وع�صوية  دراج  �صالح  عبداهلل 

حمد  تراأ�صها  فقد  الفنية  اللجنة  اأما  �صاجرة، 

ال�صيخ  عبداحلميد  علي  ونائبه  الزعبي  را�صد 

واأخــرًيا  الدو�صري،  �صقر  ح�صن  بع�صوية 

التي  والإداريــة  واملالية  القانونية  اللجنة 

اأحمد  اختيار  ومت  دراج  ح�صني  تراأ�صها حممد 

عبداهلل العبدهلل نائًبا له بع�صوية عبداهلل اأحمد 

بوب�صيت.

الدكتورة كوثر عادل

»�لتنمية �ل�شيا�شية« ي�شدر كتاب مبد�أ �لف�شل

بني �ل�شلطات يف �لنظام �لد�شتوري �لبحريني

�صدر عن معهد البحرين للتنمية ال�صيا�صية 

ال�صلطات يف  الف�صل بني  كتاب، بعنوان »مبداأ 

جهود  �صمن  البحريني«،  الد�صتوري  النظام 

والدرا�صات  العلمي  البحث  تعزيز  يف  املعهد 

القانونية  املجالت  خمتلف  يف  املتخ�ص�صة 

والد�صتورية والت�صريعية، والهادفة اإىل تعزيز 

الوعي واملعرفة لدى خمتلف فئات املجتمع. 

اأ�صتاذ  قام بو�صعه  الذي  الكتاب،  وت�صمن 

الدكتور  البحرين  جامعة  امل�صاعد يف  القانون 

وخامتة  رئي�صيني  ف�صلني  حممد،  عادل  بدر 

جاء  حيث  التف�صيلية،  املباحث  من  وعدًدا 

الف�صل بني  الأول بعنوان »ماهية مبداأ  الف�صل 

ال�صلطات وتطبيقاته«، فيما جاء الف�صل الثاين 

بعنوان »تطبيق مبداأ الف�صل بني ال�صلطات يف 

النظام الد�صتوري البحريني«.

واأ�صار الكاتب يف مقدمة الكتاب اإىل اأن مبداأ 

الرئي�صي  املدخل  يعترب  ال�صلطات  بني  الف�صل 

يجد  والذي  ال�صيا�صي،  النظام  نوع  لتحديد 

تركيزها  وعدم  ال�صلطات  توزيع  يف  اأ�صا�صه 

يف يد واحدة، وفق الخت�صا�صات املناطة بها، 

يلعب  ال�صلطات  بني  الف�صل  مبداأ  اأن  واأ�صاف 

اأحد  ويعرب  القانونية  الدولة  يف  مهًما  دوًرا 

وي�صمن  احلريات  ي�صون  حيث  دعائمها،  اأهم 

تطبيق مبداأ امل�صروعية الكاملة يف الدولة �صكالً 

ومو�صوًعا.

الدرا�صات  اإدارة  مدير  اأكدت  ذلك؛  اإىل 

والبحوث، مرمي اليامي، اأن هذه الدرا�صة تاأتي 

للتنمية  البحرين  معهد  يوليه  مما  انطالًقا 

ال�صيا�صية من اهتمام بدعم الدرا�صات والبحوث 

الد�صتوري والقانون لأع�صاء  املتعلقة باملجال 

للعمل  ودعًما  والنواب،  ال�صورى  جمل�صي 

دور  وبيان  وعمله  اآلياته  و�صرح  الربملاين 

والرقابي،  الت�صريعي  الت�صريعية  ال�صلطة 

خالل  من  بذلك  واملهتمني  اجلمهور  وتعريف 

الدرا�صات والبحوث العلمية التي يقدمها والتي 

تربز مبادئ املمار�صة الدميقراطية ال�صليمة.
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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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روان توفيقي: الشباب البحريني حريص على 
تطوير مهاراته واإلسهام في المسيرة التنموية

أكدت وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي أهمية 
البرنام��ج الوطن��ي »الم��ع« ف��ي خل��ق القيادات 
الوطنية المؤهلة وتمكينهم من المساهمة في 
تطوير األداء في قطاعاتهم المختلفة بما يدعم 

المسيرة التنموية الشاملة.
جاء ذلك، خالل لقائها مع األمين العام للمجلس 
المؤي��د،  أيم��ن  والرياض��ة  للش��باب  األعل��ى 
والمشاركين في النس��ختين األولى والثانية من 
البرنامج، مش��يرة إل��ى مخرج��ات البرنامج التي 
تعك��س رؤية س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جالل��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب، بتقديم مزيد من سبل الدعم 
للقدرات البحرينية واالستثمار في تطويرها لرفع 
مس��توى الكوادر الشبابية التي ستشكل الركيزة 
الحقيقية الستدامته ومواكبة متطلبات المرحلة 

المقبلة.
فيم��ا أش��اد المؤيد بح��رص الش��باب البحريني 
عل��ى تطوي��ر مهارات��ه وقدرات��ه ف��ي مختل��ف 
المجاالت بما يمكنه من اإلس��هام بفاعلية أكبر 
في المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م، ومتابعة مس��تمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د االهتم��ام الكبير الذي يحظى به الش��باب 
البحريني من قبل س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وش��ؤون الش��باب وح��رص س��موه عل��ى توفير 

الف��رص المثالي��ة أمام الش��باب ليكون��وا نواة 
التنمية وقادة المستقبل.

وأش��ار إلى أن الش��باب المش��اركين في »المع« 
بالدفعتي��ن األول��ى والثانية أصبحوا يجس��دون 
نموذجًا مش��رفًا لث��روة هذا الوطن من ش��بابه 
المتميزي��ن الذي��ن ال يأل��ون جهدًا ف��ي العمل 
من أجل رفعة بلدهم والمش��اركة الحقيقية في 
مس��يرة البناء والتحديث، مؤك��دًا أهمية تنفيذ 
الشباب المش��اركين وتطبيقهم المهارات التي 
اكتس��بوها على واقع عملهم، األمر الذي يساهم 

في تطوير قطاعاتهم بصورة متميزة.
بدورهم، أعرب الشباب المشاركون عن شكرهم 
لس��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة على ما 
يوليه س��موه من حرٍص مستمر على تطوير أداء 

الك��وادر الش��بابية وصقل قدراته��م في مختلف 
القطاعات.

وأكدوا مواصلة العمل بذات العزم والعمل بكل 
جد وإخ��الص لخدمة البحري��ن وتحقيق نمائها، 
منوهي��ن بمتابع��ة األمي��ن الع��ام للمجل��س 
األعلى للش��باب والرياضة ووزيرة شؤون الشباب 
للمش��اركين ف��ي برنامج الم��ع وتوفي��ر البيئة 

المثالية إلنجاح البرنامج.
واس��تمع المؤيد والوزي��رة إلى تجربة الش��باب 
المش��اركين في البرنامج ومدى االس��تفادة منه 
في تطوير مهاراته��م وقدراتهم، باإلضافة إلى 
مناقش��ة أفكار الش��باب ورؤيتهم ح��ول تطوير 
النسخة المقبلة من البرنامج عالوًة على مناقشة 

المقترحات التي تهتم بواقع الشباب البحريني.

 وكيل الداخلية يستقبل
 باحثين لحصولهما على الدكتوراه

اس��تقبل وكي��ل وزارة الداخلية الش��يخ ناصر ب��ن عبدالرحمن آل 
خليفة، العقيد الركن متقاع��د الدكتور ناصر بخيت، الذي أهداه 
نسخة من أطروحة الدكتوراه بعنوان »الحوكمة اإلدارية وتأهيل 
عمل المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين« والحاصل عليها 

من المملكة المغربية.
كما اس��تقبل الرائد الدكتور عبداهلل ناصر البوفالس��ة من إدارة 
الش��ؤون القانونية بوزارة الداخلية، بمناسبة حصوله على درجة 
الدكت��وراه في مجال القانون الجنائي من أكاديمية ش��رطة دبي 

كأول بحريني يحصل على هذه الدرجة العلمية الرفيعة.
وأعرب الوكي��ل عن تهانيه وش��كره للباحثي��ن لحصولهما على 
درجة الدكتوراه، مش��يدًا بجهودهما ف��ي إعداد تلك األطروحات، 

ومتمنيًا لهما دوام النجاح والتوفيق.

 أمين األعلى للشباب يبحث 
مع ممثلي PICO Venture التعاون المشترك

ناق��ش األمين العام للمجلس األعلى للش��باب 
والرياضة أيمن المؤيد، بحضور وزيرة ش��ؤون 
الش��باب روان توفيقي، خالل لقائهما الشريك 
 PICO المؤس��س والش��ريك اإلداري لش��ركة 
Venture Partners إيل��ي ورتمان، والش��ريكة 
ورئيسة العالقات الدولية واالتصاالت من دولة 
إس��رائيل فرايدا ليبتاغ، س��بل تعزي��ز التعاون 
المش��ترك بي��ن الجانبي��ن في مجال الش��باب 
الناش��ئة وتطويرها إلى مس��تويات أشمل بما 

يخدم الشباب في كال البلدين.
وأك��د األمي��ن الع��ام للمجلس أهمي��ة تعزيز 
التع��اون بين مملكة البحرين ودولة إس��رائيل 
في مختلف المجاالت التنموية بما فيها الجانب 
الش��بابي، مش��يرًا إلى ضرورة تب��ادل الخبرات 
والتج��ارب الناجح��ة في مجاالت دعم الش��باب 

والناشئة على األصعدة كافة.
بينما أش��ادت توفيقي بالعالقات القائمة بين 
مملك��ة البحرين ودولة إس��رائيل ف��ي مختلف 
المجاالت بما فيها الجوانب الش��بابية، مشيرًة 
إلى أهمية اس��تمرار التع��اون بين البلدين في 

مجاالت الشباب والناشئة.
واس��تمع األمين العام للمجل��س والوزيرة إلى 
ش��رح عن ش��ركةPICO Venture التي تعتبر 

من الش��ركات الرائدة في دولة إسرائيل والتي 
 PICO تق��دم برنامج��ًا متمي��زًا يحم��ل اس��م
لألطف��ال يتمح��ور حول إش��راك الناش��ئة في 
تطوي��ر مهارات القرن الحادي والعش��رين من 
خ��الل التعليم القائم عل��ى التعاطف والتعليم 

العلم��ي القائ��م على المش��اريع ال��ذي يظهر 
قيم األطفال وتقديمهم كمحللين للمش��كالت 
ف��ي  األطف��ال  معرف��ة  وتعزي��ز  والتحدي��ات 
العلوم والتكنولوجيا وريادة األعمال وتحس��ين 

المهارات الشخصية.

 200 من طلبة 9 مدارس 
 إعدادية يتعّرفون على

 التعليم الفني والمهني
نّظم مكتب اإلرشاد المهني بمدرسة الجابرية الثانوية الصناعية 
للبني��ن، معرض��ًا حض��ره 200 طال��ب م��ن 9 م��دارس إعدادية 
للتعرف على التخصصات المطروحة في التعليم الفني والمهني 

بالمدرسة، تحت شعار »مساري مستقبلي«.
وش��اركت في المعرض، جميع األقس��ام العملية التخصصية في 
المدرس��ة وهي: اللحام والفبركة، ومحركات الديزل، والسيارات، 
والتبريد والتكييف، واإللكترونيات، وسمكرة السيارات، والكهرباء، 

وتقنيات الحاسوب، والتشغيل المكني، والرسم الصناعي.
وقال رئيس قسم اإلرش��اد والتوجيه بالمدرسة مجيد سلمان إن 
»المعرض اس��تهدف تهيئة طلبة المرحل��ة اإلعدادية المقبلين 
على الدراس��ة الثانوية في التعليم الفن��ي والمهني، وتعريفهم 
بدور هذا القطاع التعليمي الحيوي في دعم سوق العمل، وفرصه 

الوظيفية الواعدة في المستقبل«.
فيما أش��اد اختصاصيو اإلرش��اد الطالبي بالم��دارس اإلعدادية 
المس��تفيدة بمس��توى تنظي��م المع��رض من حيث ش��موليته 
لكافة التخصص��ات الصناعية وحصول الطلب��ة على المعلومات 
الوافية والمساعدة على اختيارهم التخصص المناسب لميولهم 

وقدراتهم.

 »الخارجية« تنظم ورشة عمل 
حول متابعة تنفيذ خطة حقوق اإلنسان

نظم��ت وزارة الخارجي��ة بالتع��اون م��ع مكت��ب 
المنس��ق المقي��م لألم��م المتحدة، ورش��ة عمل 
تفاعلية ح��ول متابع��ة تنفيذ الخط��ة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان 2022-2026، بحضور المنسق 
المقيم باإلنابة ممث��ل منظمة الصحة العالمية 
الدكت��ورة تس��نيم العطاط��رة، ورئي��س قطاع 
ش��ؤون حقوق اإلنس��ان الدكتورة أروى الس��يد، 
وعدد م��ن ممثلي مختلف الجهات الرس��مية في 
البحرين المس��ؤولين ع��ن متابعة تنفيذ الخطة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
وأكدت العطاطرة أهمية مبدأ الشراكة بين األمم 
المتح��دة وحكومة مملكة البحرين، وعلى أهمية 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنس��ان لتحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة وتعزيز واحت��رام وحماية 

حقوق اإلنسان.
 وأدار الورش��ة مستش��ار حقوق اإلنسان بمكتب 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
أس��عد صالح، حيث تطرق إلى أفضل الممارسات 
الخاصة بمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية لحقوق 

اإلنس��ان وكيفية تقييم ووضع اآللي��ات الخاصة 
بالمتابعة. 

 كم��ا تم تس��ليط الضوء عل��ى المراحل الخاصة 

بإعداد وكتاب��ة ومتابعة الخطة الوطنية لحقوق 
اإلنسان، باإلضافة إلى إبراز ما تم تحقيقه ضمن 

إطارها.

 وكيل الداخلية يبحث 
 مع محافظ العاصمة

 تطوير الخدمات لحفظ األمن

اس��تقبل وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليفة أمس، محافظ العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل 
خليفة، حيث أش��اد بجهود المحافظة في التواصل والتنس��يق 
م��ع مختلف فئ��ات المجتمع لتقديم أفض��ل الخدمات ودورها 
في وضع الخط��ط والبرامج المس��تقبلية والعمل على تعزيز 
اس��تراتيجية الش��راكة المجتمعية، بما يس��هم في ترس��يخ 
دعائم األمن والسالمة العامة وتجسيد مبادئ الوالء واالنتماء.

ت��م خالل اللقاء، مناقش��ة البرامج واألنش��طة وس��بل تطوير 
الخدم��ات المقدم��ة بم��ا يحفظ أم��ن وس��المة المواطنين 

والمقيمين.

 محافظ العاصمة يناقش 
والسفير اإلندونيسي تطوير التعاون

اس��تعرض محافظ العاصمة الش��يخ راش��د ب��ن عبدالرحمن آل 
خليفة، س��فير جمهورية إندونيس��يا لدى مملك��ة البحرين أردي 
هيرماوان، العالقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين 
وفرص تطويره��ا وتنميتها، وبحثا عددًا م��ن الموضوعات ذات 
االهتمام المش��ترك، حيث أكد الجانبان أهمي��ة تعزيز العالقات 

الثنائية تحقيقًا لألهداف والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأش��اد المحافظ بمتان��ة العالقات التي تجم��ع مملكة البحرين 
بجمهورية إندونيسيا، مثمنًا جهود السفير اإلندونيسي في الدفع 
بالعالقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على مختلف األصعدة، بما 

يحقق الرؤى والتطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.
حض��ر اللقاء أمين س��ر المجلس التنس��يقي بمحافظة العاصمة 

محمد البوعينين.

 جامعة البحرين تبحث التعاون مع
المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

أكدت رئيسة جامعة البحرين جواهر المضاحكة، 
حرص الجامعة الوطنية على اإلسهام في تنمية 
القوى العامل��ة الصحية من خ��الل البرامج التي 
تطرحه��ا، وم��د جس��ور التعاون م��ع المنظمات 

الصحية المختلفة. 
جاء ذلك لدى اس��تقبالها أمس مس��ؤول ومنسق 
برامج تنمية القوى العاملة الصحية في المكتب 
اإلقليم��ي لمنظمة الصح��ة العالمي��ة بمنطقة 

شرق المتوسط الدكتورة فيثيا جولين جيديك. 
ورحبت المضاحكة بالمس��ؤولة األممية، مشيدة 

بال��دور ال��ذي يقوم ب��ه المكت��ب اإلقليمي فيما 
يتص��ل بتقديم الدعم التقني للدول األعضاء في 

تعزيز القدرات الوطنية للعاملين الصحيين. 
ودع��ت إل��ى مزيد م��ن التع��اون بي��ن الجامعة 
الوطني��ة والمكت��ب اإلقليمي لمنظم��ة الصحة، 
مش��يرة إل��ى أن كاًل م��ن كلية العل��وم الصحية 
والرياضي��ة وكلي��ة العلوم في جامع��ة البحرين 
تطرحان عدة برامج أكاديمية تس��هم في تأهيل 

الكوادر الصحية وتنمية قدراتها. 
من جانبها، عبرت مس��ؤول ومنسق برامج تنمية 

الق��وى العامل��ة الصحي��ة عن س��عادتها بزيارة 
جامع��ة البحرين ولقاء رئيس��ة الجامعة، مؤكدة 
اهتم��ام المكتب بتوثيق مس��ارات التعاون بين 
الجانبين واالرتقاء بها آلفاق أوس��ع في المجاالت 

المشتركة. 
األكاديمي��ة  البرام��ج  الجانب��ان دع��م  وناق��ش 
المرتبط��ة بالمجاالت الصحية، واالس��تفادة من 
ك��وادر الجامع��ة والمكتب اإلقليم��ي في تنظيم 
فعاليات وأنش��طة صحية لتنمية ق��درات القوى 

الصحية.
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دعم أجور المواطنات بـ»الخاص« يتيح االستفادة من مزايا العمل االعتيادي

 وزير العمل: حوافز لزيادة وتيرة توظيف 
المرأة البحرينية في مختلف القطاعات

كش��ف وزير العم��ل جميل حمي��دان عن أن 
هن��اك العديد من المب��ادرات التي تنفذها 
العم��ل  صن��دوق  م��ع  بالتع��اون  ال��وزارة 
»تمكين« عبر توفير الحواف��ز لزيادة وتيرة 
مختل��ف  ف��ي  البحريني��ة  الم��رأة  توظي��ف 
القطاع��ات الحيوية والجاذبة، بما يصب في 
أهداف خطة التعاف��ي االقتصادي وتحديدًا 
ضمن أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل 

المواطن الخيار األول في سوق العمل.
ج��اء ذلك ف��ي كلم��ة ألقاها خ��ال رعايته 
وافتتاح��ه أم��س المؤتم��ر الس��ابع للمرأة 
العاملة، الذي ينظمه االتحاد العام لنقابات 
عم��ال البحرين، في الفت��رة من 21 إلى 22 
ديس��مبر الجاري، تح��ت عنوان »مس��تقبل 
المرأة العاملة في القطاع الصحي«، بحضور 
وكي��ل وزارة العم��ل س��مو الش��يخ خليف��ة 
بن س��لمان ب��ن محمد آل خليف��ة، واألمين 
الع��ام لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 
عبدالقادر الش��هابي، ومشاركة اتحاد عمال 
النرويج، وممثلين عن المؤسسات ومنظمات 

المجتمع المدني وشخصيات نقابية.
ولفت إلى مش��روع دع��م أج��ور المواطنات 
العامات في القطاع الخاص بحس��ب نظام 
العم��ل الجزئ��ي ونظ��ام العمل ع��ن ُبعد، 
اللذي��ن يتناس��بان م��ع الوض��ع االجتماعي 
واألسري للمرأة البحرينية، وخصوصا أن هذا 
المشروع يتيح للنس��اء العامات االستفادة 

الكامل��ة م��ن جمي��ع المزاي��ا واالمتي��ازات 
الممنوحة للق��وى العامل��ة الوطنية ضمن 

نظام العمل االعتيادي.
وأوض��ح أن الم��رأة البحريني��ة أثبت��ت بما 
تحقق��ه م��ن إنج��ازات ونجاحات ف��ي جميع 
المج��االت والقطاعات اإلنتاجية أنها جديرة 
بما تتلقاه من دعم واهتمام من قبل جميع 
الجهات الرس��مية واألهلية في البحرين، وال 
س��يما ف��ي ظل الرعاي��ة الس��امية من لدن 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل الباد المعظ��م، واهتمام 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئي��س مجل��س ال��وزراء، وال��دور المحوري 
المس��اند لتقدم المرأة البحرينية من خال 
المجل��س األعل��ى للم��رأة برئاس��ة صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرين��ة جال��ة المل��ك المعظ��م 

رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
ويناق��ش المؤتم��ر محاور رئيس��ة، تتناول 
عم��ل الم��رأة في القط��اع الصح��ي ودورها 
إل��ى  إضاف��ة  العاجي��ة،  المنظوم��ة  ف��ي 
ف��رص التوظيف في المستش��فيات الخاصة 
واالس��تقرار الوظيف��ي وبيئ��ة العم��ل ف��ي 

القطاع.
وذكر حمي��دان أن الم��رأة البحرينية حظيت 

باهتم��ام م��ن قب��ل جمي��ع الجه��ات ذات 
العاقة، مش��يرًا إلى حرص حكومة البحرين 
على إصدار العديد م��ن القوانين والقرارات 
التي تدعم تواجد المرأة العاملة في القطاع 
الخاص، وتنفيذ المبادرات والبرامج الكفيلة 
بتوفي��ر بيئة واش��تراطات العمل المائمة 
لها، مش��يدًا بكف��اءة وق��درات الم��رأة في 
العديد م��ن مواقع اإلنت��اج والتزامها بقيم 

العمل، والمثابرة والجد واالجتهاد.
كما أوضح أن المرأة البحرينية شكلت %40.3 
من إجمالي أع��داد الموظفين ف��ي القطاع 
الخ��اص حتى أكتوب��ر الماضي، كما ش��هد 
القط��اع الصح��ي الخاص نموًا ف��ي توظيف 

المرأة ليصل إل��ى 73% من إجمالي عمليات 
التوظيف التي تمت في القطاع لتشكل %62 
من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع 
الصحي بحسب بيانات منتصف العام 2022.

م��ن جانبه، أكد الش��هابي أهمي��ة مواصلة 
دع��م الم��رأة ف��ي س��وق العم��ل والعم��ل 
النقابي، الفت��ًا إلى ما يمثله قطاعا التعليم 
والصح��ة من أهمي��ة، حيث تتواج��د المرأة 
العامل��ة بكثرة في هذين القطاعين اللذين 
بمقدورهما اس��تيعاب النس��بة الكبرى من 

المؤهات في سوق العمل.
وأش��ار إلى اس��تحواذ المرأة البحرينية على 
قطاع رياض األطفال وباإلمكان اس��تيعاب 
مزيد م��ن الباحثات عن عمل من خال دعم 
هذا القط��اع، والذي يعتبر ركي��زة العملية 
التعليمية. وأشاد بما قام به الجسم الطبي 
من جه��د مميز ف��ي البحرين أثن��اء جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، بعد أن قدمت 
الطواقم الطبية، وبالذات الكوادر النسائية، 
ف��ي القطاعي��ن الع��ام والخ��اص، النموذج 
األسمى للعطاء والتضحية من أجل اآلخرين.

وأك��د دعم االتح��اد العام جه��ود ومبادرات 
الوزارة والجهات الوطنية األخرى ذات الصلة 
لتأهيل المواطنين وتعزيز فرص توظيفهم 
كخي��ار أول في جميع القطاع��ات اإلنتاجية، 
فضًا على دعم أجورهم وتحسين مستويات 

أدائهم الوظيفي والمهني.

 »الزراعة«: مركز الحاضنات يدرِّب 
240 شخصًا على إكثار األشجار

أك��د وكيل الثروة الحيوانية القائم بأعمال وكيل 
الزراعة والثروة البحرية بوزارة ش��ؤون البلديات 
والزراعة الدكتور خالد حسن، أن مركز الحضانات 
الزراعي��ة التابع إلدارة الث��روة النباتية نفذ دورة 
تدريبية في مجال إكثار األش��جار ونباتات الزينة، 
ل���240 ش��خصًا من فئ��ات مجتمعي��ة مختلفة، 
وبمش��اركة متدربي��ن م��ن المملك��ة العربي��ة 

السعودية الشقيقة.
وذك��ر أن ذل��ك يأت��ي ف��ي إط��ار دعم ش��ؤون 
الزراع��ة والثروة البحرية المتواصل لجهود خطة 
التش��جير، وإيمان��ًا بالدور المنوط بها في نش��ر 
الوع��ي الزراعي ل��دى فئات المجتم��ع المختلفة 
بأهمي��ة زيادة الرقعة الخضراء، وبناء مهاراتهم 
في إكث��ار األش��جار ونبات��ات الزينة.وأف��اد بأن 
الموقع اإللكتروني المخصص لتسجيل الراغبين 
باالش��تراك بال��دورة التدريبية في مج��ال إكثار 

األش��جار ونباتات الزينة، قد ش��هد إقب��ااًل كثيفًا 
م��ن الراغبي��ن في حض��ور الدورة. ون��وه إلى أن 
تنفيذ مثل تلك الدورات يعد من برامج التدريب 

األساس��ية الت��ي يق��وم به��ا مرك��ز الحاضنات 
الزراعية، للمس��اهمة بش��كل فع��ال في تحقيق 

أهداف خطة التشجير.

»الجعفرية« تبرم اتفاقيات تعاون مع مكاتب 
هندسية لتسريع إنجاز المشاريع الوقفية

أبرم��ت إدارة األوقاف الجعفري��ة، اتفاقيات تعاون 
مع عدة مكاتب متخصصة لاستش��ارات الهندسية 
لتقديم الخدم��ات والدعم الازم وتس��ريع األعمال 
الفني��ة والهندس��ية ودف��ع عجلة تنفيذ المش��اريع 
الهندس��ية التابعة لإلدارة بما ينسجم مع القوانين 
واالشتراطات واألنظمة واتباع أفضل معايير الجودة 
والس��امة وبالتنس��يق مع كافة الجهات الرس��مية 
المختص��ة. وأك��د مدي��ر إدارة األوق��اف الجعفرية 
محمد الحس��يني أنه بناًء على الدعم المس��تمر من 
وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف نواف 
المعاودة، وتوجيه��ات مجلس األوق��اف الجعفرية 
برئاس��ة يوس��ف الصالح ت��م التوقيع م��ع عدد من 
الش��ركات االستش��ارية للحصول على خدمات فنية 
لتعجي��ل إجراءات العمل ف��ي اإلدارة والحصول على 
مس��توى عاٍل من األداء وبما يس��هم في  س��د كثير 
من الثغ��رات الموج��ودة في الماحظ��ات الرقابية 
المرص��ودة من دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية، 
وتس��هيل عملية اإلعمار الوقفي من حيث اإلشراف 
والتصمي��م والمتابع��ة بالتع��اون م��ع المكات��ب 
الهندس��ية. وأش��ار إل��ى أّن عمل قس��م الهندس��ة 
والصيان��ة س��يتحول تدريجي��ًا إلى مراق��ب ومنظم 

للخدمات وس��يقوم بدور اإلش��راف والمتابعة لهذه 
المكاتب على حس��ب التخصص، حيث أّن المكاتب 
الهندس��ية متنوعة االختصاصات بما يلبي مختلف 
احتياج��ات اإلدارة، س��واًء ف��ي تخصص الهندس��ة 
الميكانيكي��ة أو الهندس��ة المعمارية واإلنش��ائية 
أو بقي��ة التخصصات، مبينًا أّن كل مكتب هندس��ي 

سيمنح األعمال المناسبة على حسب التخصص.
وأوضح الحس��يني أّن الخدمات الهندس��ية س��تقدم 

بس��عر موحد للمكاتب، وتتضم��ن االتفاقيات 15 
نوعًا من الخدمات الهندس��ية واالستشارية المتفق 
عليها، ومن أبرزها  التصميم واإلش��راف الهندسي، 
وإص��دار تقاري��ر متابعة بصف��ة ش��هرية ودورية 
على المش��اريع القائمة في اإلدارة المختلفة س��واء 
كانت من المس��اجد أو المآتم أو العقارات الوقفية 
االس��تثمارية، كما ج��رى التنس��يق والتفاهم بين 

المكاتب للتكامل بين الخدمات المقدمة.

 »األشغال«: اكتمال تطوير شارع 
61 وطريق 6217 في البالد القديم

أكدت وزارة األشغال، أنها انتهت من مشروع تطوير شارع 61 وطريق 6217 
بمجمع 362 في الباد القديم بمحافظة العاصمة، والذي يهدف لتحس��ين 
شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى السامة المرورية ومعالجة تجمع مياه 

األمطار في المنطقة.
وأوضحت أن المشروع تضمن أعمال الحفر والدفان، وتحديث ونقل خطوط 
الخدمات األخرى المتعارضة بالتزامن مع أعمال الطرق، باإلضافة إلى إنشاء 
شبكة لتصريف مياه األمطار، ووضع القنوات األرضية لاستخدام المستقبلي 

من قبل الخدمات لتافي قطع األسفلت مستقبًا.
وأضافت أن المش��روع ش��مل أيضًا على م��د خطوط مياه الص��رف الصحي 
المعالجة، ورصف الطرق باألس��فلت، ووضع اإلش��ارات والعامات المرورية 
الازمة، وتوفير مواقف للس��يارات لتخدم مدرستي الباد القديم االبتدائية 
للبنين، ومدرس��ة قرطبة اإلعدادية للبنات، كما ستخدم مرتادي مركز الباد 

القديم الصحي.

المحكمة الدستورية تشارك 
في ملتقى قضائي بالقاهرة

شارك وفد من المحكمة الدس��تورية برئاسة القاضي عيسى 
الكعبي وعضوي��ة القاضي محمد أمان ف��ي الملتقى العلمي 
ال�11 التحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية المنعقد 
بجمهورية مصر العربية خال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، 
بحض��ور رئيس المحكمة الدس��تورية العليا المصرية - أمين 
ع��ام اتحاد المحاك��م والمجالس الدس��تورية العربية بولس 

إسكندر وعدد من الدول األعضاء في االتحاد.
وق��دم الكعبي بحثًا بعن��وان تحديات القضاء الدس��توري في 
أداء مهام��ه، تضمن عددًا من المح��اور أهمها دور المحكمة 
الدستورية البحرينية في صيانة الحقوق والحريات الدستورية 
وكذل��ك التنظي��م الدس��توري للقض��اء واس��تقال الس��لطة 

القضائية.
وأكد أهمية مثل هذه الملتقيات لتبادل الخبرات واالس��تفادة 
م��ن تج��ارب اآلخرين ف��ي إط��ار القض��اء الدس��توري لتجاوز 
التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا المحاكم والمجالس الدس��تورية 
والعمل على وضع الحلول المناسبة من منظور مشترك التحاد 

المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

وزير البلديات يبحث مجاالت 
التعاون مع السفير السويسري

اس��تعرض وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، خال 
اس��تقباله س��فير االتحاد السويس��ري لدى مملك��ة البحرين 
والمقي��م ف��ي أبوظبي ماس��يمو بادج��ي، مج��االت التعاون 
المش��ترك وإمكاني��ات تب��ادل الخبرات في ظل م��ا يتمتع به 
البلدان الصديقان من إمكانات ومقومات متعددة السيما في 

المجال الزراعي واألمن الغذائي. 
وخ��ال اللقاء، أش��اد الوزي��ر بما تش��هده عاق��ات الصداقة 
والتعاون بين مملكة البحرين واالتحاد السويسري من تقدم 

وتطور في مختلف المجاالت.
من جهته، أعرب السفير السويسري ع�ن اعتزاز باده بعاقات 
الصداق��ة الوطيدة التي تربطها م��ع مملكة البحرين، مؤكدًا 
تطلع��ه إلى مواصلة تحقيق المزيد م��ن التقدم على مختلف 

مسارات التعاون بين البلدين الصديقين.

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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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 
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كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/digital/22122022
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/local/966244/News.html
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الباطن��ي  الط��ب  استش��اري  ح��ذرت 
والغ��دد الصم��اء والس��كري بالمركز 
المل��ك  بمدين��ة  الجامع��ي  الطب��ي 
عب��داهلل ب��ن عب��د العزي��ز الطبي��ة، 
د.بشاير الدوسري من حدوث أي خلل 
ف��ي جهاز الغدد الصماء في الجس��م، 
ألن��ه يؤدي إل��ى ارتف��اع أو انخفاض 
مس��توى الهرمون��ات ف��ي الجس��م، 
لمشاكل  الش��خص  وبالتالي تعرض 
وأمراض صحي��ة عديدة أبرزها مرض 
السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية، 
والضع��ف  الدرقي��ة  الغ��دة  وكس��ل 

الجنسي. 
وأضاف��ت في لق��اء م��ع »الوطن« أن 
الغدد الصماء، س��ميت بهذا االس��م 
ألنها تفرز جميع إفرازاتها ومنتجاتها 
مباش��رة إل��ى مجرى ال��دم عوضًا عن 
إفرازه��ا عن طري��ق قن��وات، وتتوزع 
ه��ذه الغ��دد ف��ي كل أنحاء الجس��م، 
أساس��يًا  دورًا  تلع��ب  وإفرازاته��ا 
ف��ي وظيف��ة األعض��اء وف��ي تنظيم 
التوازن الكيميائي للجس��م وتس��مى 

بالهرمونات. 
وأوضح��ت أن الغدد الصماء تس��اعد 
على إف��راز الهرمونات الت��ي لها دور 
كبي��ر ف��ي عملي��ات النم��و، التكاثر، 
وعملي��ات األيض.  وذك��رت أن أنواع 
الغدد الصماء هي الغدة تحت المهاد، 
والغدة النخامية، والغدة الصنوبرية، 
ف��ي الدماغ، والغ��دد الدرقية وجارات 
الدرقية في العن��ق، والغدد الكظرية 
التناس��لية،  والغ��دد  الكل��ى،  ف��وق 
والمبايض  الرج��ال،  »الخصيتان عند 
عند اإلناث«، وغ��دة البنكرياس، خلف 
المعدة في الجزء العلوي من البطن. 

وفي رد على سؤال حول أبرز األمراض 
التي تصي��ب الغدد الصم��اء، أفادت 
د.بشاير الدوسري بأنها تعتمد على 
الغدة المصابة والهرمون الذي يتأثر 

بهذه اإلصابة. 
األم��راض  أب��رز  أن  إل��ى  وأش��ارت 
الغ��دد  تصي��ب  الت��ي  المش��هورة 
الصماء، هي السكري وكذلك األمراض 
المرتبط��ة بالغدة الدرقي��ة، ويكون 
الم��رض بحس��ب إذا كان هناك فرط 
ف��ي إفراز الهرمون أو هناك نقص في 

إفراز ذلك الهرمون. 
وأوضحت أنه إذا كانت الغدة الدرقية 
ال تفرز الهرمونات بالكميات الكافية 
يس��مى هذا المرض خمول أو كس��ل 
الغدة الدرقية، أو إذا كان هناك زيادة 
وف��رط ف��ي إف��رازات هرم��ون الغدة 
الدرقية، فيس��مى فرط نشاط الغدة 
الدرقي��ة.  وقال��ت إن أب��رز األمراض 
ه��ي  الصم��اء،  بالغ��دد  المرتبط��ة 
ارتف��اع هرم��ون الحلي��ب، واألمراض 
التي يمكن أن تصيب الغدة الكظرية 
ويكون هناك في تل��ك الحالة ارتفاع 
ف��ي هرم��ون الكورتي��زول.  وذك��رت 
أن هن��اك أمراضًا أخ��رى تعتمد على 
م��دى تأثر الغ��دة وكذل��ك الهرمون 
المتأث��ر، ومدى اكتش��اف زي��ادة في 
إفراز الهرم��ون أو نقص ف��ي إفرازه.  
تف��رز  النخامي��ة  الغ��دة  إن  وقال��ت 
الهرمون��ات وتعتبر  مجموع��ة م��ن 
مث��ل الغدة األم، والتي تس��يطر على 
إفراز بقي��ة هرمونات الجس��م، فهي 
تفرز الهرمون المحفز للغدة الدرقية 
الكظرية  للغ��دة  المحفز  والهرم��ون 
وأيضًا الهرمونات الت��ي تحفز الغدد 
التناس��لية وتف��رز هرمون��ات أخ��رى 
مثل هرمون النم��و وهرمون الحليب 

والهرم��ون ال��ذي يمن��ع إدرار الب��ول 
والهرمون الذي يساعد على تقلصات 
وانقب��اض الرح��م، ف��إذا كان هن��اك 
أي خل��ل في تل��ك الهرمونات س��واء 
بالزي��ادة أو النقص��ان تبدأ مش��اكل 
الغ��دة  أن  وذك��رت  الهرمون��ات.  
الدرقي��ة تف��رز الهرمون��ات التي لها 
عالق��ة بعملية األيض ودرجة الحرارة 
ونبض��ات القلب، ف��إذا كان هناك أي 
زي��ادة أو نقص��ان في إف��رازات الغدة 
الدرقي��ة، تؤثر بش��كل مباش��ر على 

أعضاء الجسم المذكورة. 
وفيما يتعلق بهرمونات الغدد جارات 
الدرقي��ة، أوضحت أنها مس��ؤولة عن 

مس��تويات الكالس��يوم في الدم فإذا 
كان هن��اك زي��ادة أو نقصان في تلك 
اإلفرازات فهي تس��بب مشاكل صحية 
مختلفة.  وأوضحت أن الغدد الكظرية 
تفرز هرمونات عديدة أبرزها هرمون 
الكورتيزول ف��إذا كان هناك فرط في 
إف��رازه يك��ون المريض أكث��ر عرضة 
الرتفاع السكر وضغط الدم والسمنة 
وعالمات التمدد في الجس��م وكذلك 
هشاش��ة العظ��ام والوج��ه القم��ري 
بحي��ث يكون الوجه ممتلئ��ًا أو يكون 

هناك احمرار في الوجنتين. 
أن  الدوس��ري  بش��اير  د.  واعتب��رت 
النقص في إف��راز هرمون الكورتيزول 

يع��د مرض��ًا لذل��ك طم��وح الطبيب 
دائمًا في ضب��ط معدل إفراز هرمون 
الكورتيزول في الجسم لدى المريض. 
وأش��ارت إل��ى أن الغ��دة الصنوبرية 
تقع في وس��ط الدماغ وتفرز هرمون 
الميالتوني��ن، وتعم��ل عل��ى تنظيم 
الجس��م  ف��ي  البيولوجي��ة  الس��اعة 

»تنظيم النوم واالستيقاظ«. 
وفيم��ا يتعل��ق بالغ��دد التناس��لية، 
الذك��ور  عن��د  أنه��ا  أوضح��ت 
تف��رز  بحي��ث  بالخصيتي��ن  تتمث��ل 
اإلن��اث  وعن��د  التستوس��تيرون، 
بالمبيضي��ن الموجودين على جانبي 
هرمون��ات  يف��رزان  بحي��ث  الرح��م، 

األنوثة وأهمهم اإلستروجين. 
 وأوضحت أن��ه بالنس��بة لإلناث، في 
ح��ال ح��دوث أي خل��ل ف��ي إف��رازات 
هرمون��ات األنوثة، يكون لذلك تأثير 
س��لبي فيم��ا يتعل��ق بع��دم انتظام 
الدورة الش��هرية والتأخر في الحمل، 
أم��ا بالنس��بة للذك��ور يك��ون هناك 
صعوبة في الممارسة الجنسية وربما 
ال يكون هن��اك ظهور لعالمات البلوغ 

لدى الفتيان. 
وتطرقت للحديث عن غدة البنكرياس، 
حي��ث تف��رز أه��م هرموني��ن، وهما، 
للتحكم  والجلوكاج��ون،  اإلنس��ولين، 
ف��ي مس��تويات الجلوكوز ف��ي الدم، 
المس��ؤوالن  الهرمونان  وكذلك هما 
عن تنظيم مستويات السكر في الدم، 
حي��ث يتم إف��راز هرمون اإلنس��ولين 
استجابة الرتفاع مستويات السكر في 
الدم، ويتم إفراز هرمون الغلوكاجون 
استجابة النخفاض ونقص مستويات 

سكر الدم.

08r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

إفراز هرمون الغلوكاجون استجابة النخفاض مستويات سكر الدم

الغدد الصماء تساعد على إفراز الهرمونات المؤثرة في النمو واأليض

الغدة النخامية األم تسيطر على إفرازات هرمونات الجسم

داء المرتفعات: يحدث داء المرتفعات عندما يسافر الشخص إلى ارتفاع شاهق دون أن يتأقلم تدريجيًا، حيث ينتشر هذا المرض على ارتفاع 2500 متر أو أعلى وينتج عن نقص في األكسجين. وال يؤثر العمر أو الجنس أو اللياقة 
البدنية على احتمالية اإلصابة بالمرض، فالش��خص الذي لم يعتاد على االرتفاعات العالية هو األكثر عرضة لإلصابة بالمرض، وال ينبغي االس��تخفاف بهذه الحالة إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، كما أن عدم اإلصابة 

بهذا المرض من قبل عند الصعود إلى المرتفعات ال يعني أن الشخص لن يصاب به في رحلة أخرى.
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وصلت لمراحل متقدمة من جودة التعليم واستيفاء المعايير العالمية

 الجامعة األمريكية بالبحرين تنال 
االعتراف الرسمي في السعودية

المملك��ة  ف��ي  التعلي��م  وزارة  أدرج��ت 
الجامعة األمريكية  الس��عودية  العربية 
بالبحري��ن ضم��ن الجامع��ات المصنفة 
المعترف بها والموصي بالتحاق الطلبة 
الس��عوديين للدراسة بها، بعد أن قررت 
الش��هادات  لمعادل��ة  العام��ة  اإلدارة 
الجامع��ة  ف��ي  االعت��راف  ال��وزارة  ف��ي 
والمؤه��الت التي تقدمه��ا لطلبتها في 
برام��ج البكالوريوس والدراس��ات العليا، 
األم��ر ال��ذي يش��ير إل��ى أن الجامعة قد 
وصل��ت لمراح��ل متقدم��ة م��ن ج��ودة 
التعليم واس��تيفاء المعايي��ر العالمية، 
بحس��ب التصنيفات العالمية، باإلضافة 
إلى اس��تكمال المبان��ي والبنية التحتية 
للجامع��ة م��ا جعلها تس��تحق االعتراف 
به��ا. وفي ه��ذا الص��دد أك��دت األمين 
الع��ام لمجل��س التعليم العال��ي، نائب 
رئي��س مجل��س أمن��اء مجل��س التعليم 
العالي، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
ب��ن دعيج آل خليف��ة، أن ه��ذا االعتراف 
يؤك��د على جودة التعلي��م الذي تقدمه 
الجامع��ة للطلبة، ويعزز من س��معتها 

العلمي��ة واألكاديمية على المس��تويات 
المحلي��ة والعربي��ة والدولي��ة، مش��يرة 
إل��ى أن االعتراف بالجامع��ات البحرينية 
م��ن قبل ال��دول العربية يبرز الس��معة 
المتمي��زة للتعلي��م العالي ف��ي مملكة 
الت��ي  البحري��ن، ويع��زز م��ن الجه��ود 
يبذله��ا مجل��س التعلي��م العالي لدعم 
بالتهنئة  البحرينية، متقدمة  الجامعات 

إل��ى كاف��ة القائمي��ن عل��ى الجامع��ة 
لجهودهم المتميزة في تطويرها، وإبراز 
اس��مها على خارطة الجامع��ات العربية 
أك��د رئي��س  والعالمي��ة. م��ن جانب��ه 
الجامعة األمريكي��ة بالبحرين د. برادلي 
ج. ك��وك أن قط��اع التعلي��م العالي في 
البحرين يش��هد نهض��ة حقيقة في ظل 
اهتمام القيادة الرش��يدة بدعم التعليم 

وتعزيز دور الجامعات، متقدمًا بالش��كر 
الجزي��ل إل��ى وزارة التربي��ة والتعلي��م، 
واألمان��ة  العال��ي،  التعلي��م  ومجل��س 
العام��ة لمجلس التعليم العالي، وهيئة 
كل  عل��ى  والتدري��ب  التعلي��م  ج��ودة 
الجه��ود المبذول��ة لخدم��ة التعليم في 
مملكة البحرين عل��ى جهودهم الحثيثة 
في تطوي��ر التعليم بالبحري��ن ودأبهم 
الدائ��م على دعم المنظوم��ة التعليمية 
بما يحقق الرؤية لجع��ل البحرين مركزًا 
معرفي��ًا وواح��ة للتعليم على مس��توى 
إل��ى  بالش��كر  تق��دم  المنطق��ة، كم��ا 
كاف��ة القائمين عل��ى وزارة التعليم في 
وإل��ى  الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لطان 
ب��ن أحم��د ب��ن عبدالعزيز س��فير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين 

على تعاونهم وجهودهم.
وأش��ار إل��ى أن قرار االعت��راف بالجامعة 
م��ن ش��أنه أن يفتح المج��ال أمام مزيد 
من التع��اون بين الجامع��ة والجامعات 

السعودية.

د. برادلي كوكد. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

 »الخليجي للوقاية
 من األمراض« ينشئ

شبكة طوارئ صحية

حرص المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها 
التاب��ع لمجلس الصحة بدول مجل��س التعاون الخليجي 
على الحفاظ على س��المة وأم��ن المواطنين الخليجيين 
صحي��ًا من خالل إنش��اء ش��بكة طوارئ للصح��ة العامة 
مكونة من خبراء صحيين من جميع دول الخليج الس��ت، 
لرصد أي نش��اط أو تهديد وبائي قد ينشأ أو يتكون في 

دول الخليج من خالل التجمعات الجماهيرية الكبيرة.
وأطلقت الش��بكة نشاطًا لرصد التهديدات الوبائية من 
خالل م��ا حدث من تجمعات جماهيري��ة كبيرة توافدت 
م��ن مختل��ف دول العالم وذل��ك خالل مس��ابقة كأس 
العالم لكرة القدم، واش��تمل نش��اط المركز على نظام 
للكش��ف المبكر ع��ن أي تهديدات صحي��ة والعمل على 
تقييمها بش��كل س��ريع، لضمان االس��تجابة في الوقت 
المناسب س��عيًا لحماية األمن الصحي الوطني الخليجي 

واإلقليمي والعالمي.
ويعتمد هذا النظام على تقنيات الذكاء االصطناعي التي 
ُتجري مسحًا يوميًا ألكثر من 30 ألف مصدر عبر 65 لغة 
مختلفة، ويتم من خالله تحديد التهديدات الرئيس��ية 
الت��ي تهم منطق��ة الخليج. حيث يمك��ن أن تكون هذه 
التهدي��دات عبارة عن تقارير عن ح��االت عدوى جديدة 
أو ناش��ئة في أي مكان في العال��م، فضاًل عن احتمالية 
انتش��ار األوبئة، ومس��ببات جديدة لم��رض معروف تم 
تحديده، وتقارير عن أمراض غير مش��خصة، واألمراض 
المش��تركة بي��ن اإلنس��ان والحيوان، وتفش��ي أمراض 
حيواني��ة مهمة، وإط��الق مواد كيميائية أو إش��عاعية، 
وح��وادث بيئية واس��عة النط��اق ذات عالق��ة بمنطقة 
الخليج. ومن خالل المس��ح المس��تمر والرص��د اليومي 
يت��م ع��رض التهديدات المكتش��فة من خ��الل النظام 
ومناقش��تها بشكل عاجل من خالل أعضاء شبكة طوارئ 
الصحة العامة الخليجية، ليت��م تقييم المخاطر وتقدير 
احتمالي��ة وقوع الحدث في الخليج ومس��توى التأثير في 
حالة وقوعه. الجدير بالذكر أن المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها يقوم بالتعاون مع مؤسس��ات 
الصحة العامة المحلية والدولية والخبراء المتخصصين 
في نفس المجال للتحق��ق من صحة بعض التهديدات 
المكتش��فة والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة 
بطبيعته��ا لتقيي��م مخاطره��ا بدق��ة عالي��ة وتقديم 

توصيات للدول الخليجية لغرض التأهب واالستجاب.

أبرزها السكري وفرط نشاط وكسل الغدة الدرقية والضعف الجنسي 

 بشاير الدوسري: خلل الغدد الصماء يؤدي 
لمشاكل صحية نتيجة تذبذب مستويات الهرمونات

د. بشاير الدوسري خالل حوارها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

زيادة مشاريع المشاركة 450٪ مقارنة بالعام الماضي

 »ناسا«: إنجاز غير مسبوق للبحرين 
بتنظيم مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء

أك��دت وكالة الفض��اء األمريكية »ناس��ا«، على العمل 
غير المس��بوق الذي قام��ت به الهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفض��اء في تنظيم مس��ابقة تح��دي تطبيقات الفضاء 
لعام 2022، والذي أس��هم في زيادة أعداد المشاركين 
في المسابقة من 50 مش��اركًا في عام 2021 إلى أكثر 
من 200 مش��ارك في العام الحالي. كما زادت المشاريع 
البحرينية المش��اركة في المسابقة لهذا العام إلى أكثر 
من 30 مش��روعًا مختلفًا في مج��االت متعددة، ومنها 
استكش��اف الفضاء وربط علوم الفض��اء وتقنياتها مع 
التغيير المناخي واستكش��اف الشمس والقمر، وبنسبة 

زي��ادة 450% مقارنة بالعام الماضي. وتعاونت الهيئة 
م��ع »بوليتكن��ك البحرين« كش��ريك أكاديمي وجمعية 
المهندسين البحرينية كشريك احترافي في تنظيم هذه 
المس��ابقة. وقال الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الدكتور 
محمد العسيري: »تأتي إشادة وكالة الفضاء األمريكية 
بعد الجهد الكبير الذي بذله منتسبو الهيئة وبوليتكنك 
البحرين وجمعية المهندس��ين في التحضير والتنظيم 
للمس��ابقة في البحرين، والتي تهدف إلى نش��ر الوعي 
بأهمي��ة علوم الفض��اء وحث الناش��ئة والش��باب على 
االنخراط في علوم المس��تقبل، وخاص��ًة علوم الفضاء، 

باعتباره جزءًا من سياس��ة البحري��ن للفضاء وأحد أهم 
أهداف الهيئة االس��تراتيجية«. وأضاف أن اختيار وكالة 
ناس��ا ل�3 مهندسين من الهيئة للمشاركة في التحكيم 
األولي والنهائي لتطبيق��ات الفضاء كخبراء يعد مصدر 
فخر واعت��زاز، ويدل على المس��توى الرفيع الذي وصلت 
إليه القدرات البحرينية الش��ابة ف��ي مجال الفضاء، كما 
يؤكد على نج��اح جهود الهيئة لتأس��يس قطاع فضاء 
وطني مس��تدام بما يس��هم ف��ي تحقيق رؤي��ة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك المعظ��م لوض��ع البحرين في 

مصاف الدول الرائدة في مجاالت علوم الفضاء.
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Link

وليد صبري  «

الباطن��ي  الط��ب  استش��اري  ح��ذرت 
والغ��دد الصم��اء والس��كري بالمركز 
المل��ك  بمدين��ة  الجامع��ي  الطب��ي 
عب��داهلل ب��ن عب��د العزي��ز الطبي��ة، 
د.بشاير الدوسري من حدوث أي خلل 
ف��ي جهاز الغدد الصماء في الجس��م، 
ألن��ه يؤدي إل��ى ارتف��اع أو انخفاض 
مس��توى الهرمون��ات ف��ي الجس��م، 
لمشاكل  الش��خص  وبالتالي تعرض 
وأمراض صحي��ة عديدة أبرزها مرض 
السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية، 
والضع��ف  الدرقي��ة  الغ��دة  وكس��ل 

الجنسي. 
وأضاف��ت في لق��اء م��ع »الوطن« أن 
الغدد الصماء، س��ميت بهذا االس��م 
ألنها تفرز جميع إفرازاتها ومنتجاتها 
مباش��رة إل��ى مجرى ال��دم عوضًا عن 
إفرازه��ا عن طري��ق قن��وات، وتتوزع 
ه��ذه الغ��دد ف��ي كل أنحاء الجس��م، 
أساس��يًا  دورًا  تلع��ب  وإفرازاته��ا 
ف��ي وظيف��ة األعض��اء وف��ي تنظيم 
التوازن الكيميائي للجس��م وتس��مى 

بالهرمونات. 
وأوضح��ت أن الغدد الصماء تس��اعد 
على إف��راز الهرمونات الت��ي لها دور 
كبي��ر ف��ي عملي��ات النم��و، التكاثر، 
وعملي��ات األيض.  وذك��رت أن أنواع 
الغدد الصماء هي الغدة تحت المهاد، 
والغدة النخامية، والغدة الصنوبرية، 
ف��ي الدماغ، والغ��دد الدرقية وجارات 
الدرقية في العن��ق، والغدد الكظرية 
التناس��لية،  والغ��دد  الكل��ى،  ف��وق 
والمبايض  الرج��ال،  »الخصيتان عند 
عند اإلناث«، وغ��دة البنكرياس، خلف 
المعدة في الجزء العلوي من البطن. 

وفي رد على سؤال حول أبرز األمراض 
التي تصي��ب الغدد الصم��اء، أفادت 
د.بشاير الدوسري بأنها تعتمد على 
الغدة المصابة والهرمون الذي يتأثر 

بهذه اإلصابة. 
األم��راض  أب��رز  أن  إل��ى  وأش��ارت 
الغ��دد  تصي��ب  الت��ي  المش��هورة 
الصماء، هي السكري وكذلك األمراض 
المرتبط��ة بالغدة الدرقي��ة، ويكون 
الم��رض بحس��ب إذا كان هناك فرط 
ف��ي إفراز الهرمون أو هناك نقص في 

إفراز ذلك الهرمون. 
وأوضحت أنه إذا كانت الغدة الدرقية 
ال تفرز الهرمونات بالكميات الكافية 
يس��مى هذا المرض خمول أو كس��ل 
الغدة الدرقية، أو إذا كان هناك زيادة 
وف��رط ف��ي إف��رازات هرم��ون الغدة 
الدرقية، فيس��مى فرط نشاط الغدة 
الدرقي��ة.  وقال��ت إن أب��رز األمراض 
ه��ي  الصم��اء،  بالغ��دد  المرتبط��ة 
ارتف��اع هرم��ون الحلي��ب، واألمراض 
التي يمكن أن تصيب الغدة الكظرية 
ويكون هناك في تل��ك الحالة ارتفاع 
ف��ي هرم��ون الكورتي��زول.  وذك��رت 
أن هن��اك أمراضًا أخ��رى تعتمد على 
م��دى تأثر الغ��دة وكذل��ك الهرمون 
المتأث��ر، ومدى اكتش��اف زي��ادة في 
إفراز الهرم��ون أو نقص ف��ي إفرازه.  
تف��رز  النخامي��ة  الغ��دة  إن  وقال��ت 
الهرمون��ات وتعتبر  مجموع��ة م��ن 
مث��ل الغدة األم، والتي تس��يطر على 
إفراز بقي��ة هرمونات الجس��م، فهي 
تفرز الهرمون المحفز للغدة الدرقية 
الكظرية  للغ��دة  المحفز  والهرم��ون 
وأيضًا الهرمونات الت��ي تحفز الغدد 
التناس��لية وتف��رز هرمون��ات أخ��رى 
مثل هرمون النم��و وهرمون الحليب 

والهرم��ون ال��ذي يمن��ع إدرار الب��ول 
والهرمون الذي يساعد على تقلصات 
وانقب��اض الرح��م، ف��إذا كان هن��اك 
أي خل��ل في تل��ك الهرمونات س��واء 
بالزي��ادة أو النقص��ان تبدأ مش��اكل 
الغ��دة  أن  وذك��رت  الهرمون��ات.  
الدرقي��ة تف��رز الهرمون��ات التي لها 
عالق��ة بعملية األيض ودرجة الحرارة 
ونبض��ات القلب، ف��إذا كان هناك أي 
زي��ادة أو نقص��ان في إف��رازات الغدة 
الدرقي��ة، تؤثر بش��كل مباش��ر على 

أعضاء الجسم المذكورة. 
وفيما يتعلق بهرمونات الغدد جارات 
الدرقي��ة، أوضحت أنها مس��ؤولة عن 

مس��تويات الكالس��يوم في الدم فإذا 
كان هن��اك زي��ادة أو نقصان في تلك 
اإلفرازات فهي تس��بب مشاكل صحية 
مختلفة.  وأوضحت أن الغدد الكظرية 
تفرز هرمونات عديدة أبرزها هرمون 
الكورتيزول ف��إذا كان هناك فرط في 
إف��رازه يك��ون المريض أكث��ر عرضة 
الرتفاع السكر وضغط الدم والسمنة 
وعالمات التمدد في الجس��م وكذلك 
هشاش��ة العظ��ام والوج��ه القم��ري 
بحي��ث يكون الوجه ممتلئ��ًا أو يكون 

هناك احمرار في الوجنتين. 
أن  الدوس��ري  بش��اير  د.  واعتب��رت 
النقص في إف��راز هرمون الكورتيزول 

يع��د مرض��ًا لذل��ك طم��وح الطبيب 
دائمًا في ضب��ط معدل إفراز هرمون 
الكورتيزول في الجسم لدى المريض. 
وأش��ارت إل��ى أن الغ��دة الصنوبرية 
تقع في وس��ط الدماغ وتفرز هرمون 
الميالتوني��ن، وتعم��ل عل��ى تنظيم 
الجس��م  ف��ي  البيولوجي��ة  الس��اعة 

»تنظيم النوم واالستيقاظ«. 
وفيم��ا يتعل��ق بالغ��دد التناس��لية، 
الذك��ور  عن��د  أنه��ا  أوضح��ت 
تف��رز  بحي��ث  بالخصيتي��ن  تتمث��ل 
اإلن��اث  وعن��د  التستوس��تيرون، 
بالمبيضي��ن الموجودين على جانبي 
هرمون��ات  يف��رزان  بحي��ث  الرح��م، 

األنوثة وأهمهم اإلستروجين. 
 وأوضحت أن��ه بالنس��بة لإلناث، في 
ح��ال ح��دوث أي خل��ل ف��ي إف��رازات 
هرمون��ات األنوثة، يكون لذلك تأثير 
س��لبي فيم��ا يتعل��ق بع��دم انتظام 
الدورة الش��هرية والتأخر في الحمل، 
أم��ا بالنس��بة للذك��ور يك��ون هناك 
صعوبة في الممارسة الجنسية وربما 
ال يكون هن��اك ظهور لعالمات البلوغ 

لدى الفتيان. 
وتطرقت للحديث عن غدة البنكرياس، 
حي��ث تف��رز أه��م هرموني��ن، وهما، 
للتحكم  والجلوكاج��ون،  اإلنس��ولين، 
ف��ي مس��تويات الجلوكوز ف��ي الدم، 
المس��ؤوالن  الهرمونان  وكذلك هما 
عن تنظيم مستويات السكر في الدم، 
حي��ث يتم إف��راز هرمون اإلنس��ولين 
استجابة الرتفاع مستويات السكر في 
الدم، ويتم إفراز هرمون الغلوكاجون 
استجابة النخفاض ونقص مستويات 

سكر الدم.
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

إفراز هرمون الغلوكاجون استجابة النخفاض مستويات سكر الدم

الغدد الصماء تساعد على إفراز الهرمونات المؤثرة في النمو واأليض

الغدة النخامية األم تسيطر على إفرازات هرمونات الجسم

داء المرتفعات: يحدث داء المرتفعات عندما يسافر الشخص إلى ارتفاع شاهق دون أن يتأقلم تدريجيًا، حيث ينتشر هذا المرض على ارتفاع 2500 متر أو أعلى وينتج عن نقص في األكسجين. وال يؤثر العمر أو الجنس أو اللياقة 
البدنية على احتمالية اإلصابة بالمرض، فالش��خص الذي لم يعتاد على االرتفاعات العالية هو األكثر عرضة لإلصابة بالمرض، وال ينبغي االس��تخفاف بهذه الحالة إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، كما أن عدم اإلصابة 

بهذا المرض من قبل عند الصعود إلى المرتفعات ال يعني أن الشخص لن يصاب به في رحلة أخرى.
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وصلت لمراحل متقدمة من جودة التعليم واستيفاء المعايير العالمية

 الجامعة األمريكية بالبحرين تنال 
االعتراف الرسمي في السعودية

المملك��ة  ف��ي  التعلي��م  وزارة  أدرج��ت 
الجامعة األمريكية  الس��عودية  العربية 
بالبحري��ن ضم��ن الجامع��ات المصنفة 
المعترف بها والموصي بالتحاق الطلبة 
الس��عوديين للدراسة بها، بعد أن قررت 
الش��هادات  لمعادل��ة  العام��ة  اإلدارة 
الجامع��ة  ف��ي  االعت��راف  ال��وزارة  ف��ي 
والمؤه��الت التي تقدمه��ا لطلبتها في 
برام��ج البكالوريوس والدراس��ات العليا، 
األم��ر ال��ذي يش��ير إل��ى أن الجامعة قد 
وصل��ت لمراح��ل متقدم��ة م��ن ج��ودة 
التعليم واس��تيفاء المعايي��ر العالمية، 
بحس��ب التصنيفات العالمية، باإلضافة 
إلى اس��تكمال المبان��ي والبنية التحتية 
للجامع��ة م��ا جعلها تس��تحق االعتراف 
به��ا. وفي ه��ذا الص��دد أك��دت األمين 
الع��ام لمجل��س التعليم العال��ي، نائب 
رئي��س مجل��س أمن��اء مجل��س التعليم 
العالي، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
ب��ن دعيج آل خليف��ة، أن ه��ذا االعتراف 
يؤك��د على جودة التعلي��م الذي تقدمه 
الجامع��ة للطلبة، ويعزز من س��معتها 

العلمي��ة واألكاديمية على المس��تويات 
المحلي��ة والعربي��ة والدولي��ة، مش��يرة 
إل��ى أن االعتراف بالجامع��ات البحرينية 
م��ن قبل ال��دول العربية يبرز الس��معة 
المتمي��زة للتعلي��م العالي ف��ي مملكة 
الت��ي  البحري��ن، ويع��زز م��ن الجه��ود 
يبذله��ا مجل��س التعلي��م العالي لدعم 
بالتهنئة  البحرينية، متقدمة  الجامعات 

إل��ى كاف��ة القائمي��ن عل��ى الجامع��ة 
لجهودهم المتميزة في تطويرها، وإبراز 
اس��مها على خارطة الجامع��ات العربية 
أك��د رئي��س  والعالمي��ة. م��ن جانب��ه 
الجامعة األمريكي��ة بالبحرين د. برادلي 
ج. ك��وك أن قط��اع التعلي��م العالي في 
البحرين يش��هد نهض��ة حقيقة في ظل 
اهتمام القيادة الرش��يدة بدعم التعليم 

وتعزيز دور الجامعات، متقدمًا بالش��كر 
الجزي��ل إل��ى وزارة التربي��ة والتعلي��م، 
واألمان��ة  العال��ي،  التعلي��م  ومجل��س 
العام��ة لمجلس التعليم العالي، وهيئة 
كل  عل��ى  والتدري��ب  التعلي��م  ج��ودة 
الجه��ود المبذول��ة لخدم��ة التعليم في 
مملكة البحرين عل��ى جهودهم الحثيثة 
في تطوي��ر التعليم بالبحري��ن ودأبهم 
الدائ��م على دعم المنظوم��ة التعليمية 
بما يحقق الرؤية لجع��ل البحرين مركزًا 
معرفي��ًا وواح��ة للتعليم على مس��توى 
إل��ى  بالش��كر  تق��دم  المنطق��ة، كم��ا 
كاف��ة القائمين عل��ى وزارة التعليم في 
وإل��ى  الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لطان 
ب��ن أحم��د ب��ن عبدالعزيز س��فير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين 

على تعاونهم وجهودهم.
وأش��ار إل��ى أن قرار االعت��راف بالجامعة 
م��ن ش��أنه أن يفتح المج��ال أمام مزيد 
من التع��اون بين الجامع��ة والجامعات 

السعودية.

د. برادلي كوكد. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

 »الخليجي للوقاية
 من األمراض« ينشئ

شبكة طوارئ صحية

حرص المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها 
التاب��ع لمجلس الصحة بدول مجل��س التعاون الخليجي 
على الحفاظ على س��المة وأم��ن المواطنين الخليجيين 
صحي��ًا من خالل إنش��اء ش��بكة طوارئ للصح��ة العامة 
مكونة من خبراء صحيين من جميع دول الخليج الس��ت، 
لرصد أي نش��اط أو تهديد وبائي قد ينشأ أو يتكون في 

دول الخليج من خالل التجمعات الجماهيرية الكبيرة.
وأطلقت الش��بكة نشاطًا لرصد التهديدات الوبائية من 
خالل م��ا حدث من تجمعات جماهيري��ة كبيرة توافدت 
م��ن مختل��ف دول العالم وذل��ك خالل مس��ابقة كأس 
العالم لكرة القدم، واش��تمل نش��اط المركز على نظام 
للكش��ف المبكر ع��ن أي تهديدات صحي��ة والعمل على 
تقييمها بش��كل س��ريع، لضمان االس��تجابة في الوقت 
المناسب س��عيًا لحماية األمن الصحي الوطني الخليجي 

واإلقليمي والعالمي.
ويعتمد هذا النظام على تقنيات الذكاء االصطناعي التي 
ُتجري مسحًا يوميًا ألكثر من 30 ألف مصدر عبر 65 لغة 
مختلفة، ويتم من خالله تحديد التهديدات الرئيس��ية 
الت��ي تهم منطق��ة الخليج. حيث يمك��ن أن تكون هذه 
التهدي��دات عبارة عن تقارير عن ح��االت عدوى جديدة 
أو ناش��ئة في أي مكان في العال��م، فضاًل عن احتمالية 
انتش��ار األوبئة، ومس��ببات جديدة لم��رض معروف تم 
تحديده، وتقارير عن أمراض غير مش��خصة، واألمراض 
المش��تركة بي��ن اإلنس��ان والحيوان، وتفش��ي أمراض 
حيواني��ة مهمة، وإط��الق مواد كيميائية أو إش��عاعية، 
وح��وادث بيئية واس��عة النط��اق ذات عالق��ة بمنطقة 
الخليج. ومن خالل المس��ح المس��تمر والرص��د اليومي 
يت��م ع��رض التهديدات المكتش��فة من خ��الل النظام 
ومناقش��تها بشكل عاجل من خالل أعضاء شبكة طوارئ 
الصحة العامة الخليجية، ليت��م تقييم المخاطر وتقدير 
احتمالي��ة وقوع الحدث في الخليج ومس��توى التأثير في 
حالة وقوعه. الجدير بالذكر أن المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها يقوم بالتعاون مع مؤسس��ات 
الصحة العامة المحلية والدولية والخبراء المتخصصين 
في نفس المجال للتحق��ق من صحة بعض التهديدات 
المكتش��فة والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة 
بطبيعته��ا لتقيي��م مخاطره��ا بدق��ة عالي��ة وتقديم 

توصيات للدول الخليجية لغرض التأهب واالستجاب.

أبرزها السكري وفرط نشاط وكسل الغدة الدرقية والضعف الجنسي 

 بشاير الدوسري: خلل الغدد الصماء يؤدي 
لمشاكل صحية نتيجة تذبذب مستويات الهرمونات

د. بشاير الدوسري خالل حوارها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

زيادة مشاريع المشاركة 450٪ مقارنة بالعام الماضي

 »ناسا«: إنجاز غير مسبوق للبحرين 
بتنظيم مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء

أك��دت وكالة الفض��اء األمريكية »ناس��ا«، على العمل 
غير المس��بوق الذي قام��ت به الهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفض��اء في تنظيم مس��ابقة تح��دي تطبيقات الفضاء 
لعام 2022، والذي أس��هم في زيادة أعداد المشاركين 
في المسابقة من 50 مش��اركًا في عام 2021 إلى أكثر 
من 200 مش��ارك في العام الحالي. كما زادت المشاريع 
البحرينية المش��اركة في المسابقة لهذا العام إلى أكثر 
من 30 مش��روعًا مختلفًا في مج��االت متعددة، ومنها 
استكش��اف الفضاء وربط علوم الفض��اء وتقنياتها مع 
التغيير المناخي واستكش��اف الشمس والقمر، وبنسبة 

زي��ادة 450% مقارنة بالعام الماضي. وتعاونت الهيئة 
م��ع »بوليتكن��ك البحرين« كش��ريك أكاديمي وجمعية 
المهندسين البحرينية كشريك احترافي في تنظيم هذه 
المس��ابقة. وقال الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الدكتور 
محمد العسيري: »تأتي إشادة وكالة الفضاء األمريكية 
بعد الجهد الكبير الذي بذله منتسبو الهيئة وبوليتكنك 
البحرين وجمعية المهندس��ين في التحضير والتنظيم 
للمس��ابقة في البحرين، والتي تهدف إلى نش��ر الوعي 
بأهمي��ة علوم الفض��اء وحث الناش��ئة والش��باب على 
االنخراط في علوم المس��تقبل، وخاص��ًة علوم الفضاء، 

باعتباره جزءًا من سياس��ة البحري��ن للفضاء وأحد أهم 
أهداف الهيئة االس��تراتيجية«. وأضاف أن اختيار وكالة 
ناس��ا ل�3 مهندسين من الهيئة للمشاركة في التحكيم 
األولي والنهائي لتطبيق��ات الفضاء كخبراء يعد مصدر 
فخر واعت��زاز، ويدل على المس��توى الرفيع الذي وصلت 
إليه القدرات البحرينية الش��ابة ف��ي مجال الفضاء، كما 
يؤكد على نج��اح جهود الهيئة لتأس��يس قطاع فضاء 
وطني مس��تدام بما يس��هم ف��ي تحقيق رؤي��ة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك المعظ��م لوض��ع البحرين في 

مصاف الدول الرائدة في مجاالت علوم الفضاء.
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Link

وليد صبري  «

الباطن��ي  الط��ب  استش��اري  ح��ذرت 
والغ��دد الصم��اء والس��كري بالمركز 
المل��ك  بمدين��ة  الجامع��ي  الطب��ي 
عب��داهلل ب��ن عب��د العزي��ز الطبي��ة، 
د.بشاير الدوسري من حدوث أي خلل 
ف��ي جهاز الغدد الصماء في الجس��م، 
ألن��ه يؤدي إل��ى ارتف��اع أو انخفاض 
مس��توى الهرمون��ات ف��ي الجس��م، 
لمشاكل  الش��خص  وبالتالي تعرض 
وأمراض صحي��ة عديدة أبرزها مرض 
السكري، وفرط نشاط الغدة الدرقية، 
والضع��ف  الدرقي��ة  الغ��دة  وكس��ل 

الجنسي. 
وأضاف��ت في لق��اء م��ع »الوطن« أن 
الغدد الصماء، س��ميت بهذا االس��م 
ألنها تفرز جميع إفرازاتها ومنتجاتها 
مباش��رة إل��ى مجرى ال��دم عوضًا عن 
إفرازه��ا عن طري��ق قن��وات، وتتوزع 
ه��ذه الغ��دد ف��ي كل أنحاء الجس��م، 
أساس��يًا  دورًا  تلع��ب  وإفرازاته��ا 
ف��ي وظيف��ة األعض��اء وف��ي تنظيم 
التوازن الكيميائي للجس��م وتس��مى 

بالهرمونات. 
وأوضح��ت أن الغدد الصماء تس��اعد 
على إف��راز الهرمونات الت��ي لها دور 
كبي��ر ف��ي عملي��ات النم��و، التكاثر، 
وعملي��ات األيض.  وذك��رت أن أنواع 
الغدد الصماء هي الغدة تحت المهاد، 
والغدة النخامية، والغدة الصنوبرية، 
ف��ي الدماغ، والغ��دد الدرقية وجارات 
الدرقية في العن��ق، والغدد الكظرية 
التناس��لية،  والغ��دد  الكل��ى،  ف��وق 
والمبايض  الرج��ال،  »الخصيتان عند 
عند اإلناث«، وغ��دة البنكرياس، خلف 
المعدة في الجزء العلوي من البطن. 

وفي رد على سؤال حول أبرز األمراض 
التي تصي��ب الغدد الصم��اء، أفادت 
د.بشاير الدوسري بأنها تعتمد على 
الغدة المصابة والهرمون الذي يتأثر 

بهذه اإلصابة. 
األم��راض  أب��رز  أن  إل��ى  وأش��ارت 
الغ��دد  تصي��ب  الت��ي  المش��هورة 
الصماء، هي السكري وكذلك األمراض 
المرتبط��ة بالغدة الدرقي��ة، ويكون 
الم��رض بحس��ب إذا كان هناك فرط 
ف��ي إفراز الهرمون أو هناك نقص في 

إفراز ذلك الهرمون. 
وأوضحت أنه إذا كانت الغدة الدرقية 
ال تفرز الهرمونات بالكميات الكافية 
يس��مى هذا المرض خمول أو كس��ل 
الغدة الدرقية، أو إذا كان هناك زيادة 
وف��رط ف��ي إف��رازات هرم��ون الغدة 
الدرقية، فيس��مى فرط نشاط الغدة 
الدرقي��ة.  وقال��ت إن أب��رز األمراض 
ه��ي  الصم��اء،  بالغ��دد  المرتبط��ة 
ارتف��اع هرم��ون الحلي��ب، واألمراض 
التي يمكن أن تصيب الغدة الكظرية 
ويكون هناك في تل��ك الحالة ارتفاع 
ف��ي هرم��ون الكورتي��زول.  وذك��رت 
أن هن��اك أمراضًا أخ��رى تعتمد على 
م��دى تأثر الغ��دة وكذل��ك الهرمون 
المتأث��ر، ومدى اكتش��اف زي��ادة في 
إفراز الهرم��ون أو نقص ف��ي إفرازه.  
تف��رز  النخامي��ة  الغ��دة  إن  وقال��ت 
الهرمون��ات وتعتبر  مجموع��ة م��ن 
مث��ل الغدة األم، والتي تس��يطر على 
إفراز بقي��ة هرمونات الجس��م، فهي 
تفرز الهرمون المحفز للغدة الدرقية 
الكظرية  للغ��دة  المحفز  والهرم��ون 
وأيضًا الهرمونات الت��ي تحفز الغدد 
التناس��لية وتف��رز هرمون��ات أخ��رى 
مثل هرمون النم��و وهرمون الحليب 

والهرم��ون ال��ذي يمن��ع إدرار الب��ول 
والهرمون الذي يساعد على تقلصات 
وانقب��اض الرح��م، ف��إذا كان هن��اك 
أي خل��ل في تل��ك الهرمونات س��واء 
بالزي��ادة أو النقص��ان تبدأ مش��اكل 
الغ��دة  أن  وذك��رت  الهرمون��ات.  
الدرقي��ة تف��رز الهرمون��ات التي لها 
عالق��ة بعملية األيض ودرجة الحرارة 
ونبض��ات القلب، ف��إذا كان هناك أي 
زي��ادة أو نقص��ان في إف��رازات الغدة 
الدرقي��ة، تؤثر بش��كل مباش��ر على 

أعضاء الجسم المذكورة. 
وفيما يتعلق بهرمونات الغدد جارات 
الدرقي��ة، أوضحت أنها مس��ؤولة عن 

مس��تويات الكالس��يوم في الدم فإذا 
كان هن��اك زي��ادة أو نقصان في تلك 
اإلفرازات فهي تس��بب مشاكل صحية 
مختلفة.  وأوضحت أن الغدد الكظرية 
تفرز هرمونات عديدة أبرزها هرمون 
الكورتيزول ف��إذا كان هناك فرط في 
إف��رازه يك��ون المريض أكث��ر عرضة 
الرتفاع السكر وضغط الدم والسمنة 
وعالمات التمدد في الجس��م وكذلك 
هشاش��ة العظ��ام والوج��ه القم��ري 
بحي��ث يكون الوجه ممتلئ��ًا أو يكون 

هناك احمرار في الوجنتين. 
أن  الدوس��ري  بش��اير  د.  واعتب��رت 
النقص في إف��راز هرمون الكورتيزول 

يع��د مرض��ًا لذل��ك طم��وح الطبيب 
دائمًا في ضب��ط معدل إفراز هرمون 
الكورتيزول في الجسم لدى المريض. 
وأش��ارت إل��ى أن الغ��دة الصنوبرية 
تقع في وس��ط الدماغ وتفرز هرمون 
الميالتوني��ن، وتعم��ل عل��ى تنظيم 
الجس��م  ف��ي  البيولوجي��ة  الس��اعة 

»تنظيم النوم واالستيقاظ«. 
وفيم��ا يتعل��ق بالغ��دد التناس��لية، 
الذك��ور  عن��د  أنه��ا  أوضح��ت 
تف��رز  بحي��ث  بالخصيتي��ن  تتمث��ل 
اإلن��اث  وعن��د  التستوس��تيرون، 
بالمبيضي��ن الموجودين على جانبي 
هرمون��ات  يف��رزان  بحي��ث  الرح��م، 

األنوثة وأهمهم اإلستروجين. 
 وأوضحت أن��ه بالنس��بة لإلناث، في 
ح��ال ح��دوث أي خل��ل ف��ي إف��رازات 
هرمون��ات األنوثة، يكون لذلك تأثير 
س��لبي فيم��ا يتعل��ق بع��دم انتظام 
الدورة الش��هرية والتأخر في الحمل، 
أم��ا بالنس��بة للذك��ور يك��ون هناك 
صعوبة في الممارسة الجنسية وربما 
ال يكون هن��اك ظهور لعالمات البلوغ 

لدى الفتيان. 
وتطرقت للحديث عن غدة البنكرياس، 
حي��ث تف��رز أه��م هرموني��ن، وهما، 
للتحكم  والجلوكاج��ون،  اإلنس��ولين، 
ف��ي مس��تويات الجلوكوز ف��ي الدم، 
المس��ؤوالن  الهرمونان  وكذلك هما 
عن تنظيم مستويات السكر في الدم، 
حي��ث يتم إف��راز هرمون اإلنس��ولين 
استجابة الرتفاع مستويات السكر في 
الدم، ويتم إفراز هرمون الغلوكاجون 
استجابة النخفاض ونقص مستويات 

سكر الدم.
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إفراز هرمون الغلوكاجون استجابة النخفاض مستويات سكر الدم

الغدد الصماء تساعد على إفراز الهرمونات المؤثرة في النمو واأليض

الغدة النخامية األم تسيطر على إفرازات هرمونات الجسم

داء المرتفعات: يحدث داء المرتفعات عندما يسافر الشخص إلى ارتفاع شاهق دون أن يتأقلم تدريجيًا، حيث ينتشر هذا المرض على ارتفاع 2500 متر أو أعلى وينتج عن نقص في األكسجين. وال يؤثر العمر أو الجنس أو اللياقة 
البدنية على احتمالية اإلصابة بالمرض، فالش��خص الذي لم يعتاد على االرتفاعات العالية هو األكثر عرضة لإلصابة بالمرض، وال ينبغي االس��تخفاف بهذه الحالة إذ يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، كما أن عدم اإلصابة 

بهذا المرض من قبل عند الصعود إلى المرتفعات ال يعني أن الشخص لن يصاب به في رحلة أخرى.
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وصلت لمراحل متقدمة من جودة التعليم واستيفاء المعايير العالمية

 الجامعة األمريكية بالبحرين تنال 
االعتراف الرسمي في السعودية

المملك��ة  ف��ي  التعلي��م  وزارة  أدرج��ت 
الجامعة األمريكية  الس��عودية  العربية 
بالبحري��ن ضم��ن الجامع��ات المصنفة 
المعترف بها والموصي بالتحاق الطلبة 
الس��عوديين للدراسة بها، بعد أن قررت 
الش��هادات  لمعادل��ة  العام��ة  اإلدارة 
الجامع��ة  ف��ي  االعت��راف  ال��وزارة  ف��ي 
والمؤه��الت التي تقدمه��ا لطلبتها في 
برام��ج البكالوريوس والدراس��ات العليا، 
األم��ر ال��ذي يش��ير إل��ى أن الجامعة قد 
وصل��ت لمراح��ل متقدم��ة م��ن ج��ودة 
التعليم واس��تيفاء المعايي��ر العالمية، 
بحس��ب التصنيفات العالمية، باإلضافة 
إلى اس��تكمال المبان��ي والبنية التحتية 
للجامع��ة م��ا جعلها تس��تحق االعتراف 
به��ا. وفي ه��ذا الص��دد أك��دت األمين 
الع��ام لمجل��س التعليم العال��ي، نائب 
رئي��س مجل��س أمن��اء مجل��س التعليم 
العالي، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
ب��ن دعيج آل خليف��ة، أن ه��ذا االعتراف 
يؤك��د على جودة التعلي��م الذي تقدمه 
الجامع��ة للطلبة، ويعزز من س��معتها 

العلمي��ة واألكاديمية على المس��تويات 
المحلي��ة والعربي��ة والدولي��ة، مش��يرة 
إل��ى أن االعتراف بالجامع��ات البحرينية 
م��ن قبل ال��دول العربية يبرز الس��معة 
المتمي��زة للتعلي��م العالي ف��ي مملكة 
الت��ي  البحري��ن، ويع��زز م��ن الجه��ود 
يبذله��ا مجل��س التعلي��م العالي لدعم 
بالتهنئة  البحرينية، متقدمة  الجامعات 

إل��ى كاف��ة القائمي��ن عل��ى الجامع��ة 
لجهودهم المتميزة في تطويرها، وإبراز 
اس��مها على خارطة الجامع��ات العربية 
أك��د رئي��س  والعالمي��ة. م��ن جانب��ه 
الجامعة األمريكي��ة بالبحرين د. برادلي 
ج. ك��وك أن قط��اع التعلي��م العالي في 
البحرين يش��هد نهض��ة حقيقة في ظل 
اهتمام القيادة الرش��يدة بدعم التعليم 

وتعزيز دور الجامعات، متقدمًا بالش��كر 
الجزي��ل إل��ى وزارة التربي��ة والتعلي��م، 
واألمان��ة  العال��ي،  التعلي��م  ومجل��س 
العام��ة لمجلس التعليم العالي، وهيئة 
كل  عل��ى  والتدري��ب  التعلي��م  ج��ودة 
الجه��ود المبذول��ة لخدم��ة التعليم في 
مملكة البحرين عل��ى جهودهم الحثيثة 
في تطوي��ر التعليم بالبحري��ن ودأبهم 
الدائ��م على دعم المنظوم��ة التعليمية 
بما يحقق الرؤية لجع��ل البحرين مركزًا 
معرفي��ًا وواح��ة للتعليم على مس��توى 
إل��ى  بالش��كر  تق��دم  المنطق��ة، كم��ا 
كاف��ة القائمين عل��ى وزارة التعليم في 
وإل��ى  الس��عودية،  العربي��ة  المملك��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لطان 
ب��ن أحم��د ب��ن عبدالعزيز س��فير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين 

على تعاونهم وجهودهم.
وأش��ار إل��ى أن قرار االعت��راف بالجامعة 
م��ن ش��أنه أن يفتح المج��ال أمام مزيد 
من التع��اون بين الجامع��ة والجامعات 

السعودية.

د. برادلي كوكد. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة

 »الخليجي للوقاية
 من األمراض« ينشئ

شبكة طوارئ صحية

حرص المركز الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها 
التاب��ع لمجلس الصحة بدول مجل��س التعاون الخليجي 
على الحفاظ على س��المة وأم��ن المواطنين الخليجيين 
صحي��ًا من خالل إنش��اء ش��بكة طوارئ للصح��ة العامة 
مكونة من خبراء صحيين من جميع دول الخليج الس��ت، 
لرصد أي نش��اط أو تهديد وبائي قد ينشأ أو يتكون في 

دول الخليج من خالل التجمعات الجماهيرية الكبيرة.
وأطلقت الش��بكة نشاطًا لرصد التهديدات الوبائية من 
خالل م��ا حدث من تجمعات جماهيري��ة كبيرة توافدت 
م��ن مختل��ف دول العالم وذل��ك خالل مس��ابقة كأس 
العالم لكرة القدم، واش��تمل نش��اط المركز على نظام 
للكش��ف المبكر ع��ن أي تهديدات صحي��ة والعمل على 
تقييمها بش��كل س��ريع، لضمان االس��تجابة في الوقت 
المناسب س��عيًا لحماية األمن الصحي الوطني الخليجي 

واإلقليمي والعالمي.
ويعتمد هذا النظام على تقنيات الذكاء االصطناعي التي 
ُتجري مسحًا يوميًا ألكثر من 30 ألف مصدر عبر 65 لغة 
مختلفة، ويتم من خالله تحديد التهديدات الرئيس��ية 
الت��ي تهم منطق��ة الخليج. حيث يمك��ن أن تكون هذه 
التهدي��دات عبارة عن تقارير عن ح��االت عدوى جديدة 
أو ناش��ئة في أي مكان في العال��م، فضاًل عن احتمالية 
انتش��ار األوبئة، ومس��ببات جديدة لم��رض معروف تم 
تحديده، وتقارير عن أمراض غير مش��خصة، واألمراض 
المش��تركة بي��ن اإلنس��ان والحيوان، وتفش��ي أمراض 
حيواني��ة مهمة، وإط��الق مواد كيميائية أو إش��عاعية، 
وح��وادث بيئية واس��عة النط��اق ذات عالق��ة بمنطقة 
الخليج. ومن خالل المس��ح المس��تمر والرص��د اليومي 
يت��م ع��رض التهديدات المكتش��فة من خ��الل النظام 
ومناقش��تها بشكل عاجل من خالل أعضاء شبكة طوارئ 
الصحة العامة الخليجية، ليت��م تقييم المخاطر وتقدير 
احتمالي��ة وقوع الحدث في الخليج ومس��توى التأثير في 
حالة وقوعه. الجدير بالذكر أن المركز الخليجي للوقاية 
من األمراض ومكافحتها يقوم بالتعاون مع مؤسس��ات 
الصحة العامة المحلية والدولية والخبراء المتخصصين 
في نفس المجال للتحق��ق من صحة بعض التهديدات 
المكتش��فة والحصول على أحدث المعلومات المتعلقة 
بطبيعته��ا لتقيي��م مخاطره��ا بدق��ة عالي��ة وتقديم 

توصيات للدول الخليجية لغرض التأهب واالستجاب.

أبرزها السكري وفرط نشاط وكسل الغدة الدرقية والضعف الجنسي 

 بشاير الدوسري: خلل الغدد الصماء يؤدي 
لمشاكل صحية نتيجة تذبذب مستويات الهرمونات

د. بشاير الدوسري خالل حوارها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

زيادة مشاريع المشاركة 450٪ مقارنة بالعام الماضي

 »ناسا«: إنجاز غير مسبوق للبحرين 
بتنظيم مسابقة تحدي تطبيقات الفضاء

أك��دت وكالة الفض��اء األمريكية »ناس��ا«، على العمل 
غير المس��بوق الذي قام��ت به الهيئ��ة الوطنية لعلوم 
الفض��اء في تنظيم مس��ابقة تح��دي تطبيقات الفضاء 
لعام 2022، والذي أس��هم في زيادة أعداد المشاركين 
في المسابقة من 50 مش��اركًا في عام 2021 إلى أكثر 
من 200 مش��ارك في العام الحالي. كما زادت المشاريع 
البحرينية المش��اركة في المسابقة لهذا العام إلى أكثر 
من 30 مش��روعًا مختلفًا في مج��االت متعددة، ومنها 
استكش��اف الفضاء وربط علوم الفض��اء وتقنياتها مع 
التغيير المناخي واستكش��اف الشمس والقمر، وبنسبة 

زي��ادة 450% مقارنة بالعام الماضي. وتعاونت الهيئة 
م��ع »بوليتكن��ك البحرين« كش��ريك أكاديمي وجمعية 
المهندسين البحرينية كشريك احترافي في تنظيم هذه 
المس��ابقة. وقال الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الدكتور 
محمد العسيري: »تأتي إشادة وكالة الفضاء األمريكية 
بعد الجهد الكبير الذي بذله منتسبو الهيئة وبوليتكنك 
البحرين وجمعية المهندس��ين في التحضير والتنظيم 
للمس��ابقة في البحرين، والتي تهدف إلى نش��ر الوعي 
بأهمي��ة علوم الفض��اء وحث الناش��ئة والش��باب على 
االنخراط في علوم المس��تقبل، وخاص��ًة علوم الفضاء، 

باعتباره جزءًا من سياس��ة البحري��ن للفضاء وأحد أهم 
أهداف الهيئة االس��تراتيجية«. وأضاف أن اختيار وكالة 
ناس��ا ل�3 مهندسين من الهيئة للمشاركة في التحكيم 
األولي والنهائي لتطبيق��ات الفضاء كخبراء يعد مصدر 
فخر واعت��زاز، ويدل على المس��توى الرفيع الذي وصلت 
إليه القدرات البحرينية الش��ابة ف��ي مجال الفضاء، كما 
يؤكد على نج��اح جهود الهيئة لتأس��يس قطاع فضاء 
وطني مس��تدام بما يس��هم ف��ي تحقيق رؤي��ة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك المعظ��م لوض��ع البحرين في 

مصاف الدول الرائدة في مجاالت علوم الفضاء.

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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شـــهـــد مـــحـــافـــظ الـــمـــحـــافـــظـــة 
ــة عـــلـــي الـــعـــصـــفـــور  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
االحتفال الذي أقامته الجامعة 
بمناسبة  الــمــفــتــوحــة  الــعــربــيــة 
إحياء  المجيد  الوطني  العيد 
الحديثة  ــة  ــدول ال قــيــام  لــذكــرى 
في عهد المؤسس أحمد الفاتح 
العام  في  عربية مسلمة  كدولة 
صاحب  تــولــي  وذكـــرى   ،1783
مقاليد  المعظم  الملك  الجاللة 
الحكم في البالد، حيث كان في 

االستقبال رئيس الجامعة غرم 
هللا الغامدي والهيئتين اإلدارية 
الضيوف  والتعليمية وعدد من 

والمدعوين.
التهاني  المحافظ خالص  ورفع 
الملك  جاللة  إلــى  والتبريكات 
ــي الــعــهــد  ــ ــو ولـ ــمـ ــمــعــظــم وسـ ال
الــوزراء وشعب  رئيس مجلس 
العيد  بمناسبة  الوفي  البحرين 
جلوس  وعيد  المجيد  الوطني 

جاللة الملك المعظم.

“العربية المفتوحة” تحتفي باألعياد الوطنية 40.3 % نسبة الموظفات البحرينيات بـ “الخاص”
زينب: 9 آالف أجنبي بالقطاع الصحي... وزير العمل بمؤتمر المرأة العاملة:

أن  حميدان  جميل  العمل  وزيــر  أكــد 
المرأة البحرينية شكلت 40.3 % من 
إجمالي أعداد المتوظفين في القطاع 
الــمــاضــي، كما  الــخــاص حتى أكــتــوبــر 
شهد القطاع الصحي الخاص نمًوا في 
73 % من  توظيف المرأة ليصل إلى 
إجمالي عمليات التوظيف التي تمت 
في القطاع لتشكل 62 % من إجمالي 
الــقــطــاع  فــي  البحرينيين  الــعــامــلــيــن 
الصحي بحسب بيانات منتصف العام 

.2022
ــر  ــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا وزيـ جــــاء ذلــــك فـ
امس  وافتتاحه  رعايته  خالل  العمل 
ــمــؤتــمــر الــســابــع لــلــمــرأة  األربــــعــــاء، ال
العام  االتــحــاد  ينظمه  الــذي  العاملة، 
الفترة  فــي  البحرين،  عمال  لنقابات 
من 21 إلى 22 ديسمبر الجاري، تحت 
في  العاملة  الــمــرأة  “مستقبل  عنوان 

القطاع الصحي”.

المؤهالت

لالتحاد  العام  األمين  أكد  جانبه،  من 
العام لنقابات عمال البحرين الشهابي، 

ضرورة مواصلة دعم المرأة في سوق 
ما  إلــى  الفًتا  النقابي،  والعمل  العمل 
من  والــصــحــة  التعليم  قطاعا  يمثله 
أهمية، إذ تحضر المرأة العاملة بكثرة 
في هذين القطاعين الذين بمقدورهما 
استيعاب النسبة األكبر من المؤهالت 
في سوق العمل، مشيًرا إلى استحواذ 
رياض  قطاع  على  البحرينية  المرأة 
المزيد  استيعاب  وباإلمكان  األطفال 
مـــن الــبــاحــثــات عـــن عــمــل مـــن خــالل 
دعم هذا القطاع، والذي يعتبر ركيزة 

العملية التعليمية.
من  المتعطلين  “تــوظــيــف  ــى  إل ودعـــا 
 3 قــدرهــا   إحــالل  بنسبة  المواطنين 
حالًيا  المشغولة  الــوظــائــف  فــي    %
بغير المواطنين والتي تفوق أجورها 
نسبة  لتحقيق خفض في  دينار   700
العمل  سوق  في  األجانب  الموظفين 
ما بين ) 73 % الى 76 %(، األمر الذي 
المعيشي  الوضع  تحسين  إلى  يــؤدي 
البطالة  نــســب  وتقليل  للمواطنين، 

بينهم”. 

إصالح

ــائــب زيــنــب  ــن مـــن جــانــبــهــا أشـــــارت ال

عبداألمير إلى أن “إصالح سوق العمل 
إلى  العودة  يتطلب  الخاص  والقطاع 
العمل بالخطة الوطنية لسوق العمل، 
يعرض  سنتين  كــل  تــقــريــر  وتــقــديــم 
الوظيفية  ــشــواغــر  ال مـــالءمـــة  ــدى  مـ
التعليم”.  مــخــرجــات  مــع  الــمــوجــودة 
توقفت  قــد  “الخطة  أن  واســتــدركــت 
وزير  تصريح  حسب   2007 عام  منذ 
العمل جميل حميدان في مايو 2019 
توجها  هناك  أن  حميدان  أكــد  حيث 
من قبل الحكومة إليقاف العمل بهذه 
أي  الحكومة عن  الخطة، ولم تفصح 

أسباب لذلك”. 
إلــى   8000 ــود  الــنــائــب “وجــ ــرت  وذكــ
الــقــطــاع  9000 مــوظــف أجــنــبــي فــي 
كبيرة  أعـــداد  يــوجــد  بينما  الــصــحــي، 
حملة  مــن  العاطلين  المواطنين  مــن 
ــيـــة”. وبـــيـــنـــت أن  ــبـ ــادات الـــطـ ــهــ ــشــ ــ ال
التشريعات  فــي  تكمن  ال  “المشكلة 
الــمــعــنــيــة بــالــبــحــرنــة وتــعــزيــز حــقــوق 
ــمــا بجدية  الــبــحــريــنــي، وإن الــمــوظــف 
الحكومة في تنفيذ هذه التشريعات”، 
الــبــحــرنــة يمكن أن  ــرار  ــ مــؤكــدة أن”قـ

يتحقق بجرة قلم”. 
ــددت الـــنـــائـــب عــبــداألمــيــر على  ــ وشــ

ــعـــديـــل قـــانـــون  ــالح وتـ ــ ضـــــــرورة إصــ
التقاعد، وأضافت: “تجارب المجالس 
النيابية السابقة أكدت أن هناك نوابا 
يـــغـــردون خــــارج ســـرب الـــوطـــن، ومــا 
حدث بمجلس 2018 كان أمًرا مؤسًفا 

حين ُفرط بحقوق صندوق الشعب”.
ــدت وجــــود “مــطــلــب مــلــح بــرفــع  ــ وأكـ
الـــحـــد األدنــــــى لـــأجـــور خـــاصـــة في 
ــذي يــعــمــل فيه  ــ الــقــطــاع الـــخـــاص الـ
:”مــن  ــت  وأردفــ البحرينيين”،  أغــلــب 
بحريني  موظف  وجود  المقبول  غير 
ــار ومــن  ــنـ 300 ديـ ــن  ــل مـ ــب أقــ ــراتـ بـ
الحد  يبقى  أن  أيــضــا  الــمــقــبــول  غــيــر 
األدنــى عند هذا األجــر، وعلى أكتاف 
السلطة التشريعية مهمة ثقيلة تتمثل 
لتحقيق  ــالزمــة  ال الــمــيــزانــيــة  بــإيــجــاد 
هذا المطلب”،  وأضافت: “مع ارتفاع 
ببلوغها  للبحرين  النفطية  االيـــرادات 
 2021 في  بحريني  دينار  مليار   1.7
الختامي  الحساب  كشفه  مــا  حسب 
 2021 المنتهية  للسنة  للدولة  الموحد 
ومــســتــويــات الــتــعــافــي االقــتــصــاديــة 
اإليجابية التي ذكرتها الحكومة، البد 
أن تنعكس هذه التطورات على حياة 

المواطنين”.

األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير العمل يلقي كلمته
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األوقـــــــــاف  إدارة  أبــــــرمــــــت 
الــجــعــفــريــة اتــفــاقــيــات تــعــاون 
ــع عـــــدة مــكــاتــب  مــشــتــركــة مــ
مـــتـــخـــصـــصـــة لـــالســـتـــشـــارات 
الــخــدمــات  لتقديم  الهندسية 
والدعم الالزم وتسريع األعمال 
الفنية والهندسية ودفع عجلة 

ــمــشــاريــع الــهــنــدســيــة  تــنــفــيــذ ال
بــمــا ينسجم  لـــــإدارة  الــتــابــعــة 
مـــع الــقــوانــيــن واالشـــتـــراطـــات 
واألنظمة واتباع أفضل معايير 
وبالتنسيق  والسالمة  الجودة 
مـــع كـــافـــة الــجــهــات الــرســمــيــة 

المختصة.

إبرام اتفاقيات تعاون مع عدة مكاتب استشارات هندسية

ريناتا عزمي، بنا

طارق  الفريق  العام  األمــن  رئيس  تــرأس 
الحسن وفد مملكة البحرين المشارك في 
إنفاذ  األول ألجــهــزة  ــوزاري  ــ ال االجــتــمــاع 
مجلس  بـــدول  الفساد  مكافحة  قوانين 
والــذي  العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
الفساد  ومكافحة  الــرقــابــة  هيئة  نظمته 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  بالمملكة  ــة”  ــزاهـ “نـ
المسؤولين  ــوزراء  ــ ال بحضور  الشقيقة، 
الفساد  إنفاذ قوانين مكافحة  عن أجهزة 
لمجلس  الــعــام  واألمــيــن  المجلس  بـــدول 

التعاون وعدد من الخبراء المختصين.
العام  المناسبة، أشار رئيس األمن  وبهذه 
في كلمته إلى أنه نظرا لما يشكله الفساد 
واجتماعي  وأمــنــي  اقــتــصــادي  مــن خطر 
تعزيز  أهمية  تؤكد  البحرين  مملكة  فإن 
بدول  القانون  إنفاذ  أجهزة  بين  التعاون 
تؤكد  كــمــا  الــخــلــيــجــي،  الــتــعــاون  مجلس 
أهمية رفع مستوى التنسيق وقدرة دول 
المجلس على مالحقة جرائم الفساد من 
يكفل  بما  اتــصــال  ضــبــاط  تحديد  خــالل 
سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات 

الصلة بتلك الجرائم.
وأضـــاف رئــيــس األمـــن الــعــام فــي كلمته 
التحديات  حجم  نــدرك  “إننا  ألقاها  التي 
النزاهة  تعزيز  فــي  الــعــالــم  تــواجــه  الــتــي 
بأننا  ثقة  كلنا  أننا  إال  الفساد،  ومكافحة 
ــإذن هللا تــعــالــى عــلــى تــجــاوز  ــ قـــــادرون ب
ــالل الــعــمــل الــجــاد  ــذه الــعــقــبــات مــن خـ هـ
واالستشرافية  االستراتيجية  والنظرة 
لدعم وتعزيز أطر النزاهة ومكافحة هذه 
سيؤسس  “االجتماع  بــأن  منوها  اآلفـــة”، 
في  ومتقدمة  جــديــدة  لمرحلة  ويسهم 
القانون  إنفاذ  أجهزة  بين  التعاون  تعزيز 
بدول  الفساد  مكافحة  بمجال  المختصة 

المجلس”.
نحن  التالي:  البيان  االجتماع  وصدر عن 
وزراء دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة الــمــنــاطــة بــنــا مــســؤولــيــات إنــفــاذ 
في  اجتمعنا  الــفــســاد،  مكافحة  قــوانــيــن 
األولى  جمادى   27 بتاريخ  األربعاء  يوم 

2022م،  ديسمبر   21 الموافق  1444هــــ، 
رئيس  معالي  بــرئــاســة  جـــدة،  بمحافظة 
بالمملكة  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة 
ــازن بن  ــتـــاذ مــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة األسـ
أصحاب  وبحضور  الكهموس،  إبــراهــيــم 
إنفاذ  أجــهــزة  وزراء  والــســعــادة  المعالي 
المجلس،  بدول  الفساد  مكافحة  قوانين 
لمجلس  العام  األمين  معالي  وبمشاركة 
الدكتور  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
نايف فالح مبارك الحجرف، بهدف تعزيز 
التعاون بين أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة 
دول  ــادة  قـ تطلعات  يحقق  بــمــا  الــفــســاد 
المجلس - حفظهم هللا - ويحقق التكامل 

المنشود.
نشيد بما تضمنه البيان الختامي الصادر 
الــتــعــاون  لمجلس  األعــلــى  المجلس  عــن 
جرى  التي  واألربعين  الثالثة  دورتــه  في 
ــتــاريــخ 15 جـــمـــادى األولـــى  ــعــقــادهــا ب ان
1444هـ، الموافق 9 ديسمبر 2022م، الذي 
لرؤية  والدقيق  الكامل  التنفيذ  على  أكد 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
- حفظه هللا  ســعــود  آل  عــبــدالــعــزيــز  ــن  ب
ورعاه - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، 
وعــلــى قـــوة وتــمــاســك مــجــلــس الــتــعــاون 
بــيــن أعــضــائــه وتحقيق  الــصــف  ــدة  ووحــ
والترابط  والتكامل  التنسيق  من  المزيد 
تطلعات  يحقق  بما  الميادين  جميع  في 

مواطني دول المجلس.
ــصــادر عــن االجــتــمــاع  ونــرحــب بــالــقــرار ال
قــوانــيــن  إنــفــاذ  الــــــوزاري األول ألجــهــزة 
مــكــافــحــة الــفــســاد فــي الــــدول األعــضــاء 
المنعقد  اإلســـالمـــي،  ــعــاون  ــت ال بمنظمة 
ــتــاريــخ 26 جـــمـــادى األولـــــى 1444هــــــ،  ب
برئاسة  2022م،  ديسمبر   20 الــمــوافــق 
ــفــســاد في  هــيــئــة الـــرقـــابـــة ومــكــافــحــة ال
المملكة العربية السعودية، القاضي بإقرار 
اتفاقية مكة المكرمة للدول األعضاء في 
في  للتعاون  اإلســالمــي  التعاون  منظمة 
الــفــســاد،  قــوانــيــن مكافحة  إنــفــاذ  مــجــال 
الــدول  خارجية  وزراء  لمجلس  ورفعها 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

العتمادها.
ونشيد بقرار المجلس الوزاري في دورته 
للمجلس   )43( للدورة  التحضيرية   )154(
 13 بتاريخ  انعقادها  جــرى  التي  األعلى 
جمادى األولى 1444هـ، الموافق 7 ديسمبر 
2022م، القاضي بالموافقة على ما رفعته 
اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد 
ــــدول الــمــجــلــس فــي مــحــضــر االجــتــمــاع  ب
الثامن لها الذي جرى انعقاده بتاريخ 16 
أكتوبر   12 الموافق  1444هــــ،  أول  ربيع 
للمملكة  الكامل  الدعم  بتقديم  2022م، 
لتبني  مبادرتها  فــي  السعودية  العربية 
اتفاقية لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ 
بدول  الفساد  بمكافحة  المعنية  القانون 

منظمة التعاون اإلسالمي.
االجتماع  عن  الصادر  القرار  إلــى  ونشير 
بمكافحة  المعنية  الوزارية  للجنة  السابع 
الفساد بدول المجلس الذي جرى انعقاده 
بــتــاريــخ 26 صــفــر 1443هــــــ، الــمــوافــق 3 
أكتوبر 2021م، القاضي بحث أجهزة إنفاذ 
المجلس  بــدول  الفساد  مكافحة  قوانين 
عــلــى ســرعــة االنــضــمــام لــشــبــكــة مــبــادرة 
القانون  إنفاذ  لسلطات  العالمية  الرياض 
GlobE Net- الفساد  بمكافحة  )المعنية 

العال  بيان  بما يتماشى مع  work(، وذلك 
الـــدورة الــحــاديــة واألربعين  الــصــادر عــن 

)قمة  التعاون  لمجلس  األعــلــى  للمجلس 
ــصــبــاح(  ــابـــوس والــشــيــخ ال ــســلــطــان قـ ال
مما  االستفادة  أكــد على ضــرورة  والــذي 
ــار مجموعة  ــاق عــلــيــه فـــي إطــ ــفـ تـــم االتـ
العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون 
في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة 

للحدود ومالحقة مرتكبيها.
ــادر عن  ــصـ ــرار الـ ــقـ ونــشــيــر أيـــًضـــا إلـــى الـ
المعنية  الوزارية  للجنة  السابع  االجتماع 
بــأن  الــمــجــلــس،  ــدول  بـ الــفــســاد  بمكافحة 
يــكــون عــنــوان الــفــعــالــيــة الــســنــويــة للعام 
أجهزة  بين  التعاون  “تعزيز  هو  2022م، 
ــون الــمــخــتــصــة بــمــكــافــحــة  ــانـ ــقـ إنـــفـــاذ الـ
ومكافحة  الرقابة  هيئة  بتنظيم  الفساد” 
)دولة  السعودية  العربية  بالمملكة  الفساد 

الرئاسة(.
ونــشــيــر كــذلــك إلـــى الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
الــدول األطــراف  لمؤتمر  التاسعة  الــدورة 
لمكافحة  الــمــتــحــدة  اتــفــاقــيــة األمـــم  فــي 
الفساد رقم 5/9 لسنة 2021م، الذي يدعو 
سلطات  تشجيع  إلـــى  ــراف  ــ األطـ ــدول  ــ ال
الفساد  بمكافحة  المعنية  القانون  إنفاذ 
مبادرة  شبكة  إلــى  االنضمام  على  لديها 
القانون  إنفاذ  لسلطات  العالمية  الرياض 
GlobE Net- الفساد  بمكافحة  )المعنية 
أدوات  توفير  إلــى  تهدف  والتي   ،)work

لمكافحة  بالمرونة  تتسم  وفّعالة  سريعة 
جرائم الفساد العابرة للحدود.

ونظًرا لما يشكله الفساد من تهديد وخطر 
اقــتــصــادي وأمــنــي واجــتــمــاعــي، ولــّمــا أن 
العابرة  الجرائم  الفساد من  كانت جريمة 
لـــلـــحـــدود؛ وتــتــطــلــب مــكــافــحــتــهــا وجـــود 
تعاون دولي وثيق، فإننا نؤكد من خالل 
هذا البيان على أهمية تعزيز التعاون بين 
أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في 

إطار مجلس التعاون الخليجي.
قــدرة  وتــعــزيــز  التنسيق  مستوى  ولــرفــع 
مرتكبي  مــالحــقــة  عــلــى  الــمــجــلــس  دول 
جرائم الفساد العابرة للحدود، والعائدات 
الناتجة عن أنشطتهم اإلجرامية، واتخاذ 
التحفظية  أو  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلجــ
بشأنها - وفًقا لأنظمة )القوانين( الوطنية 
ــة مـــن دول  ــ ــمــعــمــول بــهــا فـــي كـــل دولـ ال
قيام  عــلــى  ــفــاق  االت تــم  فــقــد   - المجلس 
الفساد  مكافحة  قــوانــيــن  إنــفــاذ  أجــهــزة 
اتصال  ضباط  بتحديد  المجلس  بــدول 
وتزويد األمانة العامة بأسمائهم ووسائل 
فيما  التنسيق  لتسهيل  معهم؛  التواصل 
بينهم، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات 
الفساد  بجرائم  الصلة  ذات  والتحريات 
الــعــابــرة لــلــحــدود، على أن تــقــوم األمــانــة 
ــعــامــة بــتــعــمــيــم قــائــمــة أســـمـــاء ضــبــاط  ال

وتحديثها  المجلس  دول  على  االتــصــال 
بشكل دوري.

فإننا  اإلقليمي،  التعاون  تعزيز  وبــهــدف 
وفًقا   - بالتنسيق  العامة  األمــانــة  نوصي 
لإجراءات المعمول بها في إطار مجلس 
لعقد   - العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
إنــفــاذ  ألجـــهـــزة  ــوي  ســن وزاري  اجــتــمــاع 
المجلس،  بدول  الفساد  مكافحة  قوانين 
اجــتــمــاع دوري حــضــوري  وكــذلــك عــقــد 
بما  األجــهــزة،  تلك  فــي  االتــصــال  لضباط 
ــتــعــاون  يــســهــم فـــي تــعــزيــز الــتــكــامــل وال
جــرائــم  مــكــافــحــة  مــجــال  فــي  الخليجي 
تبادل  من خالل  للحدود،  العابرة  الفساد 
المعلومات والتحريات في تلك الجرائم، 
وكــشــفــهــا، والــتــحــقــيــق فــيــهــا، ومــالحــقــة 
مــرتــكــبــيــهــا، والــمــســاعــدة فـــي اســـتـــرداد 

الموجودات المسروقة وإعادتها.
لمكافحة  الدولي  التعاون  تعزيز  وبهدف 
ــلــحــدود، فإننا  ــعــابــرة ل ــم الــفــســاد ال جــرائ
مكافحة  قــوانــيــن  إنــفــاذ  سلطات  نشجع 
االنضمام  على  المجلس،  بـــدول  الفساد 
لسلطات  العالمية  الرياض  مبادرة  لشبكة 
الفساد  بمكافحة  المعنية  القانون  إنفاذ 
)GlobE Network(، المنشأة تحت مظلة 
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
رفــع لمستوى  لــذلــك مــن  لما  والــجــريــمــة، 
الـــتـــعـــاون بــيــن ســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 

المعنية بمكافحة الفساد.
ومكافحة  الرقابة  لهيئة  بالشكر  نتقدم 
على  السعودية  العربية  بالمملكة  الفساد 
رئاستها اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة 
الـــفـــســـاد بــــــدول الـــمـــجـــلـــس وجـــهـــودهـــا 
االستثنائية خالل فترة ترأسها للجنة في 
العام 2022، وعلى تنظيمها واستضافتها 
نوعه  من  األول  الـــوزاري  االجتماع  لهذا 
في مجال مكافحة الفساد لدول مجلس 
ضمن  الــعــربــيــة،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ثقافة  بــنــاء  نــحــو  المجلس  دول  جــهــود 
وصــوره،  أشكاله  بجميع  الفساد  ترفض 
التي  المنافذ  كل  سد  في  بعزم  والمضي 

تؤدي إلى الفساد.

المنامة - وزارة الداخلية

رفع مستوى التنسيق وقدرة دول الخليج على مالحقة جرائم الفساد
ترأس وفد البحرين في االجتماع الوزاري األول ألجهزة “إنفاذ القوانين”... رئيس األمن العام:

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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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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