
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ:  ١٥ يناير ٢٠٢٣ م

 اليوم :     األحد



24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

العدد: 16368
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ــد  ــمــ أّكـــــــــــــــــد يـــــــــوســـــــــف مــــحــ
التنفيذي  الــرئــيــس  البنخليل 
لــمــركــز االتـــصـــال الـــوطـــنـــي، أّن 
ــاح االتــــــصــــــال الـــحـــكـــومـــي  ــ ــجـ ــ نـ
يـــــرتـــــكـــــز عـــــلـــــى تـــــوفـــــيـــــر بـــيـــئـــة 
ومقوماتها  الــداعــمــة  االتــصــال 
ــي تــشــمــل على  ــتـ الـــرئـــيـــســـة، والـ
ــائــــل  والــــرســ االتــــــصــــــال،  أدوات 
اإلعالمية اإليجابية، والتفاعل 
ــور، والـــتـــشـــريـــعـــات  ــهـ ــمـ ــع الـــجـ مــ
ــيـــم عـــمـــلـــيـــات  ــنـــظـ ــتـ ــة لـ ــ ــرنـ ــ ــمـ ــ الـ
االتــــصــــال الــمــخــتــلــفــة، مــنــّوًهــا 
بضرورة مواكبة التطورات التي 
يشهدها مجال اإلعالم الرقمي 
ــادرات  ــبـ ــمـ مـــن خــــالل إطـــــالق الـ
والمشاريع التي تخدم االتصال 
الــحــكــومــي، مـــع الـــحـــرص على 
ــوادر الـــعـــامـــلـــة فــي  ــ ــكـ ــ تــــدريــــب الـ

مجال االتصال الحكومي.
ذلـــك خـــالل مشاركته  جـــاء 
األولــى  النقاشية  الجلسة  فــي 
ــي ومــــبــــدأ  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ »االتــــــــصــــــــال الـ
ــيـــه الـــصـــحـــيـــح«، ضــمــن  ــتـــوجـ الـ
ــثـــة مــــن مــلــتــقــى  ــالـ ــثـ الـــــــــدورة الـ
تحت  االتصال  لمراكز  الشارقة 
ــيـــة..  ــلـ شــــعــــار »خــــــدمــــــات تـــفـــاعـ
ــذي نّظمه  قــنــوات شــامــلــة«، والــ
التابع  لالتصال  الشارقة  مركز 
ــي لــحــكــومــة  ــالمــ لــلــمــكــتــب اإلعــ
الشيخ  بــرعــايــة ســمــو  الــشــارقــة 
ســلــطــان بــن أحــمــد بــن سلطان 
الشارقة  حاكم  نائب  القاسمي 

رئيس مجلس الشارقة لإلعالم، 
ــارك فـــي الــجــلــســة كل  ــ حــيــث شـ
بــنــت  عـــلـــيـــاء  الـــشـــيـــخـــة  د.  مــــن 
التنمية  القاسمي خبير  حميد 
االجتماعية، وأسامة الجوهري 
ودعــم  المعلومات  مــركــز  رئــيــس 
الـــوزراء  الــقــرار بمجلس  اتــخــاذ 

المصري.
الثورة  »إّن  البنخليل:  وقال 
في االتصال الحكومي وتقنياته 
تنقله  التي  وهي  للغاية،  مهّمة 
مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى، وعلى 
بتطوير  االهــتــمــام  الــحــكــومــات 
االتصال الحكومي، واالستثمار 

وبين  بينها  للتفاعل  اإليجابي 
اليوم  أصــبــح  والـــذي  الجمهور، 
يخدم  بما  مستوياته  أعلى  في 
تطوير  في  ويسهم  الحكومات، 
الجمهور  ثــقــة  بكسب  قــدراتــهــا 
أكــثــر، مضيًفا  إلــيــه  واالســتــمــاع 
قـــّدمـــت  الـــرقـــمـــيـــة  الـــــثـــــورة  أّن 
إمكانيات هائلة للتأثير والتأثر 
الحكومي،  االتــصــال  من خــالل 
ويــــجــــب االســــتــــفــــادة مــــن كــافــة 
ــات الــتــي  ــديـ ــتـــحـ الــتــقــنــيــات والـ
تـــطـــرأ عـــلـــى مـــنـــصـــات اإلعـــــالم 

الرقمي، ومواكبة تطورها.
وحول الكيفية التي ُتحّقق 

في  التنافسية  االتــصــال  مــراكــز 
البنية التحتية الرقمية، أوضح 
ــيـــذي لــمــركــز  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
مــســألــة  أّن  الـــوطـــنـــي  االتــــصــــال 
الــتــنــافــســيــة أصــبــحــت نــســبــيــة، 
تــفــّوق االتــصــال الحكومي  وقــد 
اإلعــــالم غير  عــلــى  بــشــكــٍل كبير 
استخدام  حيث  مــن  الحكومي 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، وتــطــويــر 
ــيـــة،  ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــمـ ــنـ ــبـ الـ
فـــصـــارت مــنــافــســة الــحــكــومــات 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــة مـــــع ارتـ ــ ــاصـ ــ ــة، خـ ــبــ ــعــ صــ
اإلنفاق على االتصال الحكومي 
التنافس  أّن  مضيفًا  الــرقــمــي. 

ــيـــوم، هـــو الــتــنــافــس عــلــى من  الـ
ُيقّدم المحتوى األفضل والذي 
يكسب اهتمام وإقناع الجمهور، 
االتــصــال  فــي  الــتــطــور  إّن  حيث 
على  الــتــركــيــز  يتطلب  الــرقــمــي 
الــمــحــتــوى، ومــــع هــــذا الــتــطــور 
يـــجـــب االنــــتــــقــــال إلــــــى أنــســنــة 
الحكومي  اإلعــالمــي  الــخــطــاب 
ــهــــدف ال  ــر، كـــــون الــ ــثـ ــأكـ أكـــثـــر فـ
رسالة  نقل  على  فقط  يقتصر 
إعالمية تقليدية فحسب، وإنما 

ترك األثر لدى الجمهور.
ــّدث الــبــنــخــلــيــل  ــ ــحــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
فـــي الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة حــول 
ــــوالت الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي  ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
يــشــهــدهــا االتـــصـــال الــحــكــومــي، 
فــي  تـــتـــمـــثـــل  بـــأنـــهـــا  أوضـــــــح  إذ 
ُجــدد  إعالميين  فاعلين  ظهور 
ــؤثــــري شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  ــمــ كــ
االجتماعي، فضاًل عن التنافس 
ــي  ــ ــــالمـ ــتــــوى اإلعـ ــحــ ــمــ حـــــــول الــ
وتـــراجـــع الــمــحــتــوى اإلعــالمــي 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــلــــيــــدي، بـ ــتــــقــ الــ
الحكومي  االتــصــال  دور  تــفــاوت 
بالحكومات،  الــثــقــة  تــعــزيــز  فــي 
أّن  الــوقــت ذاتــه إلــى  مشيًرا فــي 
خالل  قــاد  الحكومي  االتــصــال 
جائحة كورونا دوًرا استراتيجًيا 
في تعزيز الثقة بالحكومات في 
بــعــض الــــــدول، وفــشــل فـــي دول 

أخرى، بسبب بيئة االتصال.

خالل ملتقى ال�صارقة لمراكز االت�صال.. الرئي�س التنفيذي لمركز االت�صال الوطني:

الحكومي الرقمي وتدريب كوادر االت�صال  االإعالم  مواكبة تطورات  �صرورة 

كتبت: فاطمة علي

كــشــفــت الــــدراســــات الــعــلــمــيــة عـــن أن 
بها  التي يصاب  االكتئاب  8% من حــاالت 
بعض األفراد تتعلق بمشاكل مهنية، فيما 
بالحوادث  المتعلقة  الوفيات  عــدد  يقدر 
الــمــهــنــيــة بــمــلــيــونــي وفــــــاة ســـنـــويـــا حـــول 
الــعــالــم، إضــافــة إلـــى 268 مــلــيــون حــادث 
العمال عن  تغيب  إلــى  تــؤدي  غير مميت 
أيــام على األقــل لكل  العمل بما يعادل 3 
موظف، كذلك رصدت الدراسات تسجيل 
160 مليون حالة مرضية جديدة متعلقة 

بالعمل.
ونشرت وزارة الصحة األرقام األخيرة 
الــذي  »أمــاكــن«  لمشروع  منشورها  ضمن 
كإحدى  الماضية  السنوات  خــالل  تبنته 
ــتــــي طــرحــتــهــا  ــة الــ ــويـ ــيـ ــادرات الـــحـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
تعزيز  إدارة  قــبــل  مــن  ومــتــابــعــة  بتنظيم 
تعد  العاملين  صحة  أن  مؤكدة  الصحة، 

مـــن الــقــضــايــا الــمــهــمــة فـــي الــعــالــم الــتــي 
ــلـــى عــــــدة أبــــعــــاد اقـــتـــصـــاديـــة  تــنــعــكــس عـ
ومجتمعية، فيما تم إطالق هذه المبادرة 
بــهــدف مــضــاعــفــة جــهــود الــحــفــاظ على 
صحة األفــراد وزيــادة الوعي الصحي في 
المجتمع، وذلك عبر عقد الشراكات مع 
مختلف المؤسسات في المملكة وإشراك 
الــقــطــاع الــخــاص فــي نــشــر مــفــهــوم بيئة 

العمل الصحية والسالمة المهنية.
ــاكـــن عــمــل مــعــززة  ويـــركـــز مـــشـــروع أمـ
ــلـــى الـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة فــي  لــلــصــحــة عـ
مـــكـــان الـــعـــمـــل، وبــيــئــة الــعــمــل الــنــفــســيــة 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــــــمــــــــوارد الـــصـــحـــيـــة 
الشخصية، ومشاركة مؤسسات المجتمع 
إذ أطلقته »الصحة« بهدف رفع  المدني، 
والـــذي  منتسبيها  بــيــن  الــصــحــي  الــوعــي 
بالمشاركة  المحافظة  إيمان  يأتي ضمن 
مع مختلف الجهات ذات العالقة لتعزيز 

صحة األفراد والمجتمع.

وقد اعتمدت األمانة العامة لمجلس 
الــــشــــورى مـــايـــو الـــمـــاضـــي لــتــطــبــيــق هــذا 
الــصــحــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الـــمـــشـــروع 
بهدف ضمان وتأكيد موقع األمانة العامة 
لــلــمــجــلــس كــشــريــك أســـاســـي فـــي صحة 
األفـــراد، وذلــك عبر رفــع الــوعــي الصحي 
التي  السياسات  وإيــجــاد  منتسبيها  لــدى 
ــــالل تــعــزيــز  ــم، مــــن خــ ــهـ ــتـ تـــضـــمـــن ســـالمـ
العمل،  بيئة  في  الصحية  الحياة  أنماط 
وتحسين النظام الغذائي والتشجيع على 
ممارسة النشاط البدني، مع توفير بيئة 

عمل مناسبة.
أولــى  مــن  البحرين  مملكة  أن  يــذكــر 
مــشــروع  تتبنى  الــتــي  الخليجية  الــــدول 
أمــاكــن الــعــمــل الــصــحــيــة كــأحــد الــبــرامــج 
العالمية  الصحة  منظمة  عن  المنبثقة 
ــفــــظ الـــصـــحـــة  ــدف إلـــــــى حــ ــ ــهـ ــ والـــــــــــذي يـ
أهم  وترتكز  العمل،  أماكن  في  وتعزيزها 
وممارسات  سياسات  إيجاد  على  أهــدافــه 

بالقطاع  العاملين  وسالمة  تهتم بصحة 
الــخــاص والــحــكــومــي وبــنــاء شــراكــات مع 
ــور الـــشـــراكـــة  ــ أمــــاكــــن الـــعـــمـــل كــــإحــــدى صـ
وتوفير  الصحة  مــجــال  فــي  المجتمعية 
ــع  بــيــئــة عـــمـــل صــحــيــة لــلــمــوظــفــيــن ورفــ
الوعي الصحي لدى المؤسسات واألفراد 
وتعزيز أنماط الحياة الصحية في أماكن 
العمل، فيما تندرج أهم معايير المشروع 
تحت خمسة محاور رئيسية هي التغذية 
الــســلــيــمــة والـــنـــشـــاط الــبــدنــي ومــكــافــحــة 
الــتــدخــيــن والــصــحــة الــنــفــســيــة والــصــحــة 

المهنية.
وقـــد حــقــق الــمــشــروع مــنــذ انــطــالقــه 
جهات   5 فيه  شــاركــت  إذ  إيجابية،  نتائج 
ثـــالث منها  اعــتــمــاد  وتـــم  عـــام 2019  فـــي 
كــأمــاكــن عــمــل مــعــززة للصحة، وفـــي عــام 
2020 شــاركــت فــي الــمــشــروع ثــالث جهات 
وتم اعتماد جهة واحدة كمكان عمل معزز 

للصحة.

م�صاع لتعزيز م�صروع اأماكن عمل �صحية

مهنية بم�صاكل  متعلقة  االكتئاب  حاالت  من   %8 اأن  توؤكد  االأرقام 

قـــال الــقــائــم بــأعــمــال عميد 
كلية الحقوق في جامعة العلوم 
ــتــــور حــســيــن  الــتــطــبــيــقــيــة الــــدكــ
البرامج،  نوعية  إن  عيسى  بني 
اإلدارة،  ــيــــب  ــالــ وأســ ــا،  ــهــ ــودتــ وجــ
تقدمها  التي  الخدمات  ونوعية 
يميز  مــا  أبـــرز  لطلبتها  الــكــلــيــة 
كــلــيــة الــحــقــوق، مــشــيــرا إلـــى أن 
كــفــاءة  إلـــى  يــرجــع  الكلية  تميز 
واإلداري  األكــــاديــــمــــي  ــا  ــ ــادرهـ ــ كـ

وطلبتها المتميزين.
ــور حــســيــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وصـــــــــرح الـ
في  التسجيل  بـــأن  عــيــســى  بــنــي 
الدراسي  للفصل  الكلية مفتوح 
البكالوريوس  برامج  في  الثاني 
فــي الــحــقــوق والــمــاجــســتــيــر في 
الــقــانــون )مــســار الــقــانــون الــعــام، 
ــون الـــــخـــــاص(،  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ومـــــســـــار الـ
ــون  ــانــ ــقــ ــي الــ ــ ــيــــر فــ ــتــ والــــمــــاجــــســ
ــاري، داعـــيـــًا الــطــلــبــة إلــى  ــتـــجـ الـ
التواصل مع الجامعة على رقم 
للحصول   ،66633770 الواتساب 
عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي 

تتعلق ببرامج الكلية.
ــائــــم بـــأعـــمـــال  ــقــ وأوضـــــــــح الــ
تهدف  الكلية  برامج  أن  العميد 
إلــــى تـــزويـــد الــطــلــبــة بــالــمــعــرفــة 

القانون  في  المعمقة  القانونية 
المتنوعة،  وفـــروعـــه  الــبــحــريــنــي 
وتـــنـــمـــيـــة مــــهــــاراتــــهــــم الـــذهـــنـــيـــة 
ــي حــقــل الـــقـــانـــون،  والــعــمــلــيــة فـ
التعلم  عــلــى  قــدراتــهــم  وتــطــويــر 
ــادر الــمــعــرفــة  ــدام مــــصــ ــخــ ــتــ واســ
الــقــانــونــيــة، وتــطــبــيــق الــمــعــرفــة 
ــة فـــــي هـــــــذا الـــحـــقـــل،  ــريــ ــنــــظــ الــ
قدراتهم  تطوير  إلــى  بــاإلضــافــة 

فــي كــتــابــة األبـــحـــاث الــقــانــونــيــة، 
واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الــمــعــلــومــات وقـــواعـــد الــبــيــانــات، 
مــهــارات  تــطــويــر  مــن  وتمكينهم 
الــكــتــابــة، والـــتـــواصـــل الــشــفــهــي، 
بشكل  العمل  على  وتشجيعهم 
وبشكل جماعي  ومستقل،  فعال 

كفريق واحد.
ــم بــــأعــــمــــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وشــــــــــدد الـ

الــعــمــيــد عـــلـــى اهـــتـــمـــام الــكــلــيــة 
التعليمية  الــمــخــرجــات  بــجــودة 
ــع الــخــطــة  لــلــطــلــبــة تــمــاشــيــا مــ
وضعتها  الــتــي  االســتــراتــيــجــيــة 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة 
والتي تركز على تحقيق الجودة 
والتخصصات  للبرامج  الشاملة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا، مـــؤكـــدا حــرص 
الــكــلــيــة عــلــى تــوفــيــر الــتــقــنــيــات 

التعليمية والتدريبية المتقدمة 
التعليمية  العملية  يــخــدم  بما 
ــن اكـــتـــســـاب الـــمـــهـــارات  ــزز مـ ــعـ ويـ
المعلومة  وتــرســيــخ  الـــضـــروريـــة 
ــالـــب  ــطـ ــة فـــــي ذهـــــــن الـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
لجعل عملية التعلم أكثر فائدة 

وشمولية.
ــور حــســيــن  ــتــ ــدكــ وأوضــــــــح الــ
بني عيسى أن الكلية تركز على 
تشجيع البحث العلمي وتقديم 
ــات الــعــلــمــيــة الــمــعــمــقــة  ــ ــــدراسـ الـ
الـــتـــي تـــخـــدم مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ودول مجلس التعاون الخليجي، 
بالكوادر  رفدهم  في  للمساهمة 
ــة لــتــلــبــيــة  ــلـ ــؤهـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ

حاجات سوق العمل.
وأكد القائم بأعمال العميد 
تأسيسها  منذ  دأبـــت  الكلية  أن 
ــى نـــوعـــيـــة  ـــلــ ـــز عـ ــيـ ـــركــ ــتـ ــى الــ ـــلــ عـ
ــا مـــن خــالل  ــهـ ــودتـ ــج وجـ ــرامـ ــبـ الـ
النظرية  الـــدراســـة  بــيــن  الــربــط 
وسائل  عبر  العملي  والتطبيق 
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــم الـــمـــتـــعـــددة 
كالعيادة القانونية والمحاكمات 
ــة داخــــــــــل الـــجـــامـــعـــة  ــ ــوريــ ــ ــصــ ــ الــ
والتدريب  الميدانية  والــزيــارات 

العملي خارج الجامعة.

تعليم  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ج��ام��ع��ة  ف���ي  ال��ح��ق��وق  ك��ل��ي��ة 

ج���ام���ع���ي م��ت��م��ي��ز وف������ق خ���ط���ط ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ت���ط���ورة

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أنه في إطار 
المقررة  الــرســوم  ســداد  عملية  لتسهيل  الجهود 
عــلــى الــعــمــالــة الــمــســجــلــة ضــمــن نــظــام تسجيل 
النقدي  الــدفــع  قــنــوات  اعــتــمــاد  تــم  فقد  العمالة 

واإللكتروني.
ــه يــمــكــن لــلــعــمــالــة  ــ ــى أنـ ــ وأشــــــــارت الــهــيــئــة إلـ
زيارة فرع  الرسوم نقًدا من خالل  المسجلة دفع 
هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة سترة الصناعية 
أو من  المعتمدة،  العمالة  أو عبر مراكز تسجيل 

 )BFC( خالل أحد فروع شركة البحرين المالية
في مختلف محافظات المملكة.

خالل  من  إلكترونًيا  الرسوم  دفــع  يمكن  كما 
تطبيق بنفت بي )benefitpay( ضمن خدمة 
المالية  البحرين  شــركــة  وكــذلــك  الــفــواتــيــر،  دفــع 

.)BFC(
إلــى  المسجلة  الــعــمــالــة  كــافــة  الهيئة  ودعـــت 
المحددة  المواعيد  فــي  الــدفــع  بــآلــيــات  االلــتــزام 

لتجنب الغرامات أو إلغاء التصريح.

قن�وات  اعتم�اد  تعل�ن  العم�ل  �ص�وق  تنظي�م  هيئ�ة 

واإلكتروني�ا نق�دا  الم�ص�جلة  العمال�ة  ر�ص�وم  دف�ع 

ــريـــق طــــــارق بــن  ــفـ تــســلــم الـ
ــن  حـــســـن الـــحـــســـن رئـــيـــس األمــ
العام نسخا من عدد من رسائل 
التي  والــمــاجــســتــيــر،  الــدكــتــوراه 
حصل عليها عدد من الضباط 
ــات  ــويــ ــتــ ــســ والــــــــتــــــــي تــــعــــكــــس مــ
المتميزة،  العلمي  التحصيل 
وجــهــود الــتــطــويــر الــمــتــواصــلــة، 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــ انــــطــــالقــــا مــ
التطوير والتحديث التي أرسى 
الشيخ  أول  الــفــريــق  قــواعــدهــا 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشـــــد 

وزير الداخلية.
وقد هنأ رئيس األمن العام 
مــنــتــســبــي الـــــــــوزارة بــحــصــولــهــم 
عــلــى هـــذه الـــدرجـــات الــعــلــمــيــة، 
مــــشــــيــــدا بــــمــــا تـــضـــمـــنـــتـــه مــن 
ذات صلة  ومــوضــوعــات  قــضــايــا 
وثـــيـــقـــة بـــآلـــيـــات ونـــظـــم الــعــمــل 
األمــنــي، مــؤكــدا فــي الــوقــت ذاتــه 
لصقل  الجهود  مواصلة  أهمية 
العلمية  ــارات  ــهـ ــمـ والـ ــقــــدرات  الــ
والــعــمــلــيــة ومــواكــبــة الــتــطــورات 
ــة،  ــارعــ ــتــــســ ــمــ والــــمــــتــــغــــيــــرات الــ
متمنيًا لهم المزيد من التقدم 

والنجاح.
األمن  رئيس  استقبل  فقد 

ــر أحـــمـــد  ــ ــاهـ ــ ــام الــــــلــــــواء مـ ــ ــعــ ــ الــ
بوعلي مدير عام اإلدارة العامة 
ــــذي حــصــل  ــــن الـــمـــنـــافـــذ، الــ ألمـ
عـــلـــى درجــــــة الــمــاجــســتــيــر مــن 
للشرطة،  الملكية  األكــاديــمــيــة 
حـــول )الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
أمـــــن الـــمـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة وســبــل 
ــتــــهــــا(، والـــعـــقـــيـــد ركـــن  مــــواجــــهــ
مـــتـــقـــاعـــد نـــاصـــر بــخــيــت ســعــد 
الـــــــــــــذي حـــــصـــــل عـــــلـــــى درجــــــــة 
الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة محمد 
المغربية  بالمملكة  الــخــامــس 
حول )الحوكمة اإلدارية وتأهيل 

عمل المؤسسات الحكومية في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن(، والــنــقــيــب 
الحاصل  سندالة  علي  عبداهلل 
عـــلـــى درجــــــة الــمــاجــســتــيــر مــن 
ــلـــكـــة  ــالـــمـــمـ ــة ســـــــــــاري بـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
الــــمــــتــــحــــدة حــــــــول )االشــــــعــــــاع 
هيا  والنقيب  البيئة(،  وحماية 
مـــفـــتـــاح الـــــدوســـــري الــحــاصــلــة 
عـــلـــى درجــــــة الــمــاجــســتــيــر مــن 
األكاديمية الملكية للشرطة في 
وإشكاليات  الجنائية  )األحــكــام 
ــا  ــ ــايـ ــ ــضـ ــ ــقـ ــ تـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا فـــــــــي الـ

المرورية(. 

ر�ص�ائل م�ن  ن�ص�خا  يت�ص�لم  الع�ام  االأم�ن  رئي��س 

ال�صب��اط م��ن  لع��دد  والماج�ص��تير  الدكت��وراه 

يــســتــضــيــف مـــركـــز الــشــيــخ 
خليفة  آل  محمد  بــن  إبــراهــيــم 
ــوث، األديـــــــب  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ لـ
ـــب الــــمــــصــــري مــحــمــد  ــاتــ ــ ـــكـ والــ
سلماوي، في محاضرة عنوانها 
يتحدث  المثقف«،  »استقاللية 
ــن الــمــفــاهــيــم  ــ ــن خـــاللـــهـــا عـ ــ مـ
وعقيدته  بالمثقف،  المرتبطة 
توجهاته  تمثل  الــتــي  الــفــكــريــة 
وهــــويــــتــــه، كـــمـــا ســيــتــطــرق إلـــى 
أنماط المثقفين في المجتمع 
طرحها،  يتم  التي  والتحديات 
ــار الموسم  يــكــون ذلـــك: فــي إطـ
الـــثـــقـــافـــي »قــــــف عـــلـــى نــاصــيــة 
الــحــلــم وقــــاتــــل«، يــــوم االثــنــيــن 
الــســاعــة  عــنــد   ،2023 يــنــايــر   16

الثامنة مساًء في مقر المركز.
سلماوي،  محمد  ان  يــذكــر 
رئيس  مــصــري،  وأديـــب  مترجم 
ــيــــن  ــتــــاب مـــصـــر واألمــ اتــــحــــاد كــ
الـــعـــام لــالتــحــاد الـــعـــام لــأدبــاء 
والـــكـــتـــاب الــــعــــرب، حــصــل على 
االتصال  في  الماجستير  درجــة 
ــن الـــجـــامـــعـــة  ــ الـــجـــمـــاهـــيـــري مـ
ــة بـــالـــقـــاهـــرة. تــولــى  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
ســلــمــاوي عــــدة مــنــاصــب مــنــهــا: 
مدرًسا للغة اإلنجليزية وآدابها 
بكلية اآلداب – جامعة القاهرة، 
مـــــحـــــررًا فــــي جــــريــــدة األهـــــــرام 
للشؤون الخارجية، وكياًل لوزارة 
الــثــقــافــة لــلــعــالقــات الــخــارجــيــة، 
مـــــــديـــــــًرا لـــلـــتـــحـــريـــر بـــجـــريـــدة 

باللغة  الــصــادرة  ويكلي  األهــرام 
للتحرير  ورئــيــًســا  اإلنــجــلــيــزيــة، 
بجريدة »األهرام إبدو« الصادرة 

بالفرنسية.

عن ي��ت��ح��دث  ���ص��ل��م��اوي  محمد  ال��م�����ص��ري  االأدي����ب 

اإبراهي�م غ�دا ال�ص�يخ  مرك�ز  ف�ي  المثق�ف«  »ا�ص�تقاللية 

} محمد سلماوي.
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ــة االجــــتــــمــــاع رحـــب  ــدايــ وفـــــي بــ
مــبــارك جمعة  بــن  الــدكــتــور محمد 
بأعضاء مجلس االمناء المشاركين 
فـــي االجـــتـــمـــاع، مـــؤكـــدًا عــزمــه على 
ــر الـــســـيـــاســـات  ــويـ ــمـــضـــي فــــي تـــطـ الـ
الــمــســتــقــبــلــيــة الــكــفــيــلــة بـــاالرتـــقـــاء 
ــالـــي واتــــبــــاع أفــضــل  ــعـ بــالــتــعــلــيــم الـ
قطاع  لتنمية  الدولية  الممارسات 
التعليم الجامعي، معربًا عن فخره 
باستضافة مملكة البحرين جامعة 
الخليج العربي أكثر من اربعة عقود، 
العربي  الخليج  جامعة  أن  مــؤكــدًا 
التي تمت  االنــجــازات  أكبر  تعد من 
الخليجي،  التعليمي  الــحــقــل  فــي 
ــي« فــي  ــاســ ــد أســ ــ ــ ــا »رافـ ــهـ مـــعـــتـــبـــرًا انـ
مــــجــــالــــي الـــــطـــــب والـــتـــخـــصـــصـــات 

تطرحها  التي  المبتكرة  األكاديمية 
الماجستير  مستوى  على  الجامعة 

والدكتوراه.
العربي  الخليج  »جامعة  وقال: 
للوحدة  ناجحا جدًا  نموذجا  تمثل 
ــثــــل مــــثــــاال حــيــا  ــمــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وتــ
التي  الرائدة  الخليجية  للمشاريع 
حـــافـــظـــت عـــلـــى قـــوتـــهـــا ومــســيــرتــهــا 
حققت  حتى  عليها  وبنت  العلمية 
ــة مــــشــــرفــــة عــلــى  ــيــ ــمــ ــاديــ ــة اكــ ــعـ ــمـ سـ
والـــدولـــي«،  الخليجي  المستويين 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  ان  مــؤكــدًا 
ــع كــــل خـــبـــرتـــهـــا وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا  تـــضـ
لـــخـــدمـــة الـــمـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة إلـــى 
الخليج  دول  فـــي  الــتــعــلــيــم  تــطــويــر 

العربي.

رئيس مجلس  أكــد  جانبه،  من 
التعليم  وزارة  وكيل  الجامعة  أمناء 
الــعــالــي فــي دولــــة الــكــويــت الــدكــتــور 
ــبـــيـــح عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــمـــخـــيـــزيـــم  صـ
العربي  الخليج  جامعة  بــأن  ثقته 
للعمل  تــأصــل  خليجية  مــنــارة  هــي 
أنه  موضحًا  المشترك،  الخليجي 
على مدى 43 عاًما مضت كانت وال 
العربي  الخليج  تزال جهود جامعة 
مـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــعــلــمــي 
والــبــحــثــي، وانــعــكــاســاتــهــا قــويــة في 
الخليجي  الــتــعــاون  ــر  ــ أواصـ تــعــزيــز 
ــرك، مــــشــــيــــًدا بـــالـــحـــضـــور  ــتــ ــشــ ــمــ الــ
ــي لــــلــــوفــــود الــخــلــيــجــيــة  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ االيـ
عقد  الــذي  االجتماع  في  المشاركة 
بــالــجــامــعــة، مـــقـــدرًا الــجــهــود الــتــي 
ــاء  وأعـــضـ الـــجـــامـــعـــة  إدارة  تــبــذلــهــا 
ــة واإلداريــــــــة  ــيـ ــمـ ــاديـ الــهــيــئــتــيــن االكـ
والحفاظ  البناء  مسيرة  لمواصلة 
المزيد  وتحقيق  المكتسبات  على 
مـــن اإلنــــجــــازات. إلـــى جــانــب ذلـــك، 
الخليج  رئــيــس جامعة  نــائــب  رحــب 
الـــعـــربـــي لـــلـــشـــؤون اإلداريـــــــــة عــمــيــد 
الدكتور عبدالرحمن  الطلبة  شؤون 
يــوســف إســمــاعــيــل خـــال االجــتــمــاع 
بــأعــضــاء مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة 
المشاركين في االجتماع، مستعرضا 
أهـــــم اإلنــــــجــــــازات الــمــتــحــقــقــة فــي 
اهمها  كــان  الــتــي  الماضية،  الفترة 

بالمملكة  الــتــعــلــيــم  وزارة  اعــتــمــاد 
البرامج  بجميع  السعودية  العربية 
االكاديمية بجامعة الخليج العربي، 
الطب«  في  »دكتور  برنامج  وحصول 
والعلوم  الطب  كلية  تطرحه  الــذي 
األكــاديــمــي  االعــتــمــاد  عــلــى  الطبية 
الطب  لكليات  االعــتــمــاد  لجنة  مــن 
بها  المعترف   ،ACCM اإليرلندية 
للتعليم  العالمي  االتــحــاد  قبل  من 
وهو  مقبلة،  ســنــوات   6 مــدة  الطبي 
االعتماد الذي يسهل قبول خريجي 
كــلــيــة الـــطـــب والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة في 
الــجــامــعــات األمــريــكــيــة الســتــكــمــال 
دراســتــهــم الــعــلــيــا الــتــخــصــصــيــة في 
مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات الــطــبــيــة، 
الماجستير  برنامج  حصول  وأيضا 
ــة  ــلـ ــائـ ــعـ ــب الـ ــ ــي طــ ــ اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي فــ
ــاد األكـــــاديـــــمـــــي مــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى االعـ
األســرة  ألطباء  العالمية  المنظمة 
الطب  كلية  واعــتــمــاد   ،WONCA
والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة مـــركـــزًا مــتــعــاونــًا 
لتطوير العليم للعاملين في المهن 

الصحية.
وناقش اعضاء مجلس األمناء 
تتعلق  الــتــي  الــمــواضــيــع  مــن  جملة 
الجديدة  المالية  للدورة  بالموازنة 
والتقرير   ،2025 عام  الممتدة حتى 
ــي لــلــمــيــزانــيــة الــتــشــغــيــلــيــة،  ــالـ ــمـ الـ
لمجلسي  إلكترونية  بــوابــة  وإنــشــاء 

المؤتمر العام وأمناء الجامعة، إلى 
جانب تأسيس كرسي بحثي لتعزيز 
مع  بالتعاون  الخليجية  المواطنة 
مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربية، في الوقت الذي اطلع فيه 
تقرير  األمناء على  اعضاء مجلس 
مدينة  في  العمل  سير  عن  مفصل 
ــلـــك عــــبــــداهلل بــــن عــبــدالــعــزيــز  الـــمـ
أعــضــاء مجلس  اشــاد  وقــد  الطبية. 
األمــنــاء بــاإلنــجــازات الــتــي حققتها 
ــات الـــعـــلـــيـــا، ومــضــي  ــ ــدراســ ــ كــلــيــة الــ
ــع اتـــفـــاقـــيـــات  ــيـ ــوقـ ــة فــــي تـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
ومــــذكــــرات تــفــاهــم مـــع الــمــؤســســات 

المحلية والخليجية.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن 
التي حققتها  اإلنجازات  أن  يوسف 
ثم  تعالي  اهلل  بفضل  هي  الجامعة 
العربية،  الخليج  دول  دعــم  بفضل 
مشيدًا بالجهود التي يبذلها جميع 
ــــاء بـــالـــجـــامـــعـــة مــــن الــهــيــئــة  ــزمـ ــ الـ
داعيًا  اإلداريـــة،  والهيئة  االكاديمية 
العطاء  هــذه  يتسمر  أن  تعالى  اهلل 
دول  لخدمة  الجامعة  تستمر  وأن 

الخليج العربية.
ــــذي تــقــدمــه  وأشـــــاد بــالــدعــم الـ
الدول األعضاء لدعم مسيرة جامعة 
والتنموية  العلمية  العربي  الخليج 
طــــوال الــعــقــود األربـــعـــة الــمــاضــيــة، 
ــوقــــت ذاتــــــه الــمــضــي  مــــؤكــــدًا فــــي الــ
الــتــصــدي  اســتــراتــيــجــيــة  تنفيذ  فــي 
لمجتمع  االستراتيجية  للقضايا 
ــز بــيــئــة  ــزيــ ــعــ ــي وتــ ــربــ ــعــ ــج الــ ــيـ ــلـ الـــخـ
والتميز  العلمي  والبحث  االبــتــكــار 
ــي، واالهــــتــــمــــام بــتــعــزيــز  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
المهارات  وتطوير  التعليم،  نوعية 
الـــقـــيـــاديـــة والــشــخــصــيــة لــلــطــالــب، 
وعـــقـــد الـــشـــراكـــات االســتــراتــيــجــيــة 
الدولية والتعاون اإلقليمي والدولي 

واالستدامة المالية.

مجل�س اأمناء جامعة الخليج العربي ي�شيد باعتماد البرامج الأكاديمية

اجتماعه  الــعــربــي  الخليج  جــامــعــة  أمــنــاء  مجلس  عــقــد 
الـ92 تحت رعاية وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء 
إذ  الدكتور محمد بن مبارك جمعة،  العالي  التعليم  مجلس 
وزارة  ووكيل  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  االجتماع  تــرأس 
عبدالعزيز  صبيح  الدكتور  الكويت  دولــة  في  العالي  التعليم 
المخيزيم، بحضور وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج؛ لمناقشة جملة 
بتطوير  تتعلق  التي  واإلجــــراءات  والــقــرارات  التوصيات  مــن 

الجامعة في المرحلة المقبلة.

محميد احملميد

بن  سلمان  الشيخ  معالي  وقــف  حينما 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة 
الوطني، في جلسة إقرار برنامج الحكومة، 
وقال: »إن عبارة )خلق فرص العمل الواعدة( 
ــم انــتــقــاؤهــا واخـــتـــيـــارهـــا بــشــكــل مــقــصــود  تـ
ومدروس، في ظل الجهود الحكومية لتوفير 
فرص العمل، وجعل المواطن البحريني هو 
الخيار األول«.. كان ينبه إلى عبارة حيوية، 
لهدف استراتيجي وطني، تستحق أن نبحث 

فيها، ونكشف مقاصدها.
)خلق  لعبارة  واستمعنا  قــرأنــا  لطالما 
ــــرص الـــعـــمـــل الـــــواعـــــدة( فــــي الــكــثــيــر مــن  فـ
الرسمية..  واألخبار  والتصريحات  البيانات 
ربما  الــعــبــارة..  هــذه  عند  نتوقف  كنا  وقلما 
ألننا لم نركز فيها كثيرا.. ربما ألننا اعتدنا 
عنها  انشغلنا  ألننا  ربما  طــويــا..  قراءتها 
ــــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا تعني  بـــأمـــور أخـ
منشودا،  وهدفا  عليا،  غاية  وتشكل  الكثير، 

في جميع مسارات العمل الوطني. 
مــــــــن خـــــــــــال الــــــبــــــحــــــث والـــــتـــــقـــــصـــــي، 
البيانات  من  للعديد  والتحليل،  والفحص 
ــار، وجـــدت أن عــبــارة  ــبـ والــتــصــريــحــات واألخـ
)خــلــق الــفــرص الـــواعـــدة( كــثــيــرا مــا جــاءت 
مــتــازمــة مــع الــشــأن االقــتــصــادي تــحــديــدا، 
ومنتدى،  ومؤتمر  واجتماع،  فعالية  أي  في 
كــل  أن  كـــدلـــيـــل  ــاء،  ــ ــقـ ــ لـ أو  عـــمـــل  ورقـــــــة  أو 
هدفها  المملكة  فــي  االقــتــصــاديــة  الــجــهــود 
الفرص  )خلق  لها:  األسمى  والغاية  األول 

الواعدة(.
وتوجد  تنشأ  أنــهــا  تعني  »خــلــق«:  كلمة 
أو  شيء جديد، من خال مقومات بسيطة 
معقدة.. وكلمة »فرص«: تعني إيجاد ظروف 
وأمور مناسبة وإيجابية، من خال خيارات 
بالتأكيد  لكنها  صعبة،  تكون  ربما  متعددة 
تعكس جهودا مضنية في »اقتناص« الخيار 
األمثل واألجدر، الذي يعود بالنفع على من 
وينالها،  عليها  ويحصل  لــه،  توفيرها  يتم 
والحياة  العمل  أبــواب رحبة من  له  وتتفتح 
بصيغة  جــاءت  أنها  ماحظة  مــع  الكريمة، 
الــمــفــردة  »فــــرص«، ولــيــســت بصيغة  الــجــمــع 
»فـــرصـــة«، مـــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة مــشــكــورة 

النوعية  الفرص  المزيد من  لتوفير  تسعى 
لــلــمــواطــن، ولــيــس فــرصــة واحــــدة أو خــيــارا 
وليست  الــكــريــمــة،  والــحــيــاة  للعمل  واحــــدا 
مــقــتــصــرة عــلــى جــانــب )الــعــمــل والــتــوظــيــف 
تحمل  أنها  تعني  »واعـــدة«:  وكلمة  فــقــط(.. 
وراءهـــــا طــريــقــا واســـعـــا لــلــمــزيــد مـــن النمو 
ويرجى منها الخير والترقي، والوصول إلى 
صعودا،  واألكثر  األكبر  والمناصب  المكانة 

ألي موقع ووظيفة، وحياة نوعية متميزة.
وكـــدلـــيـــل عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــلـــك الـــعـــبـــارة، 
وجدت  اقتصادية،  فعالية  أي  مع  وتازمها 
خال ترؤس سمو ولي العهد رئيس مجلس 
اجتماعات مجلس  في  اهلل،  الــوزراء حفظه 
ــارة )خــلــق  ــبــ عــ أن  الــتــنــمــيــة االقــــتــــصــــاديــــة، 
فـــرص الــعــمــل الـــواعـــدة( تــكــررت فــي معظم 
االجـــتـــمـــاعـــات، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »اســـتـــمـــرار 
ــرة فـــي االلــــتــــزام بــتــوجــه  ــوقـ ــمـ الــحــكــومــة الـ
)خــلــق فــــرص الــعــمــل الــــواعــــدة(، واعــتــبــاره 
المعيشي  بــالــمــســتــوى  الحقيقي  االرتـــقـــاء 
لتأمين  نــبــذلــه  جــهــد  أي  وأن  لــلــمــواطــن.. 
التعافي االقتصادي المستدام، يعتبر قليًا، 
المستقبل،  وبناء  االستقرار  بعوائد  مقارنًة 
لصالح  والتنمية  الواعدة(  الفرص  و)خلق 

المواطنين«. 
كــمــا وجـــــدت أن مــعــالــي وزيـــــر الــمــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، خـــال مــشــاركــتــه في 
العديد من المؤتمرات والمنتديات، قد أشار 
إلى تلك العبارة مرارا وتكرار، وبشكل هادف 
ومقصود، قائا: »إن الحكومة حريصة على 
التعافي  لخطة  الخمس  األولــويــات  تنفيذ 
المتمثلة  الرئيسية،  وأهدافها  االقتصادي 
ــق فــــــرص عـــمـــل واعــــــــــدة( لــجــعــل  ــلــ ــي )خــ ــ فـ

المواطن الخيار األول في سوق العمل«.
مع  وتازمها  الواعدة(..  الفرص  )خلق 
ــادي.. لــيــســت عـــبـــارة ضمن  ــتـــصـ الـــشـــأن االقـ
تعكس  لكنها  مــرســل،  خبر  أو  إنشائي  بيان 
رؤية ومنهجية رفيعة، وهدفا وغاية وطنية، 
وجهودا وخططا مدروسة، من أجل المواطن 
البحريني ومستقبله، التي يعمل من أجلها 
وإرادة  وعزيمة  إصــرار  »بكل  البحرين  فريق 

وطنية«.

malmahmeed7@gmail.com

وزير المالية..

 و»خلق الفر�س الواعدة« 

ــاقـــش مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــــي جــلــســتــه  ــنـ يـ
الفصل  مــن  األول  االنــعــقــاد  دور  فــي  الــرابــعــة 
ــتــــي تــنــعــقــد الـــيـــوم  ــادس، والــ ــ ــسـ ــ الــتــشــريــعــي الـ
األحد، برئاسة السيد علي بن صالح الصالح 
الخدمات بشأن  تقرير لجنة  المجلس،  رئيس 
المرسوم بقانون رقم )31( لسنة 2022 بتعديل 
بــقــانــون رقــم )6( لعام  الــمــرســوم  بعض أحــكــام 
1991، بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد 
البحرينيين  العام  واألمــن  البحرين  دفــاع  قــوة 
وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم )47( 
صندوق  واختصاصات  إدارة  بشأن   2010 لسنة 
ــاع البحرين  الــتــقــاعــد لــضــبــاط وأفــــراد قـــوة دفـ
البحرينيين  وغير  البحرينيين  العام  واألمــن 
المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 

.1991

ــى تــعــديــل  ــ ويــــهــــدف الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون إلـ
بقانون  المرسوم  الــواردة في  عدد من األحكام 
رقــم  بــقــانــون  والــمــرســوم   1991 لسنة   )6( رقـــم 
عـــبـــارات  ــال  ــ إحـ تــتــضــمــن   ،2010 لــســنــة   )47(
ــدد مـــن الــتــعــريــفــات  مــحــل أخـــــرى، وتــعــديــل عــ
والمسميات، وتعديل عضوية المجلس األعلى 
للتقاعد العسكري بما يتوافق مع المستجدات 

التشريعية والتنظيمية األخيرة. 
كـــمـــا يــنــظــر الــمــجــلــس فــــي تـــقـــريـــر لــجــنــة 
الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم )33( 
لــســنــة 2022 بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 
تنظيم  بــشــأن   1986 لسنة   )15( رقـــم  بــقــانــون 
السياحة والقانون رقم )62( لسنة 2006 بإنشاء 

وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
إلــــى تمكين  بـــقـــانـــون  ــوم  ــرسـ ــمـ الـ ويـــهـــدف 

ــراف على  ــ ــر مــن مــبــاشــرة مــهــامــه واإلشـ كــل وزيـ
بعد  للحكومة  العامة  السياسة  وتنفيذ  وزارتــه 
إثرها  على  تــّم  والــتــي  الـــــوزارات،  هيكلة  إعـــادة 
إلى  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزارة  فصل 
وزارتـــيـــن، إذ أصــبــحــت الــصــنــاعــة والــتــجــارة في 

وزارة، وُأنشئت وزارة أخرى للسياحة.
فــيــمــا يــتــم إخــطــار الــمــجــلــس فــي مستهل 
ــراح بـــقـــانـــون بــتــعــديــل بعض  ــتـ ــاالقـ الــجــلــســة بـ
 2002 لسنة   )55( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام 
الــشــورى،  الــداخــلــيــة لمجلس  الــائــحــة  بــشــأن 
والــمــقــدم مــن األعـــضـــاء: دالل جــاســم الــزايــد، 
ــل، خــالــد  ــاضــ ــفــ ــاد عــــبــــداهلل الــ ــهــ الــــدكــــتــــورة جــ
حــســيــن الــمــســقــطــي، عــلــي مــحــمــد الــرمــيــحــي، 
بإحالته  وذلــك  جمشير،  محمد  عبدالرحمن 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 

بتعديل ب��ق��ان��ون  م��ر���ش��وم��ي��ن  ي��ن��اق�����س  »ال�������ش���ورى« 

»ال�����ش��ي��اح��ة« و»����ش���ن���دوق ال��ت��ق��اع��د ال��ع�����ش��ك��ري«

الوطنية  الـــوحـــدة  تــجــمــع  نــظــم 
األولــــى  الــســيــاســي  الــتــثــقــيــف  دورة 
وأعضاء  المركزية  الهيئة  لقيادات 
قـــــروف بــجــزر  بــفــنــدق ذا  الــتــجــمــع 

أمواج، بحضور 35 مشاركًا.
وقـــدم الـــدورة عــدد مــن الخبراء 
خمسة  تناولوا  الذين  والسياسيين 
مـــحـــاور أولـــهـــا مـــحـــور حــــول الــعــمــل 
الجماعي في اإلسام قدمه فضيلة 
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف آل 
مــحــمــود رئـــيـــس الــهــيــئــة الــمــركــزيــة 
لــلــتــجــمــع، والـــمـــحـــور الــثــانــي الـــذي 
ــاول مـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــنــ تــ
العبيدلي،  عبيدلي  األســتــاذ  قــدمــه 
والـــمـــحـــور الـــثـــالـــث بـــعـــنـــوان مــيــثــاق 

العمل الوطني قدمه عضو مجلس 
الـــشـــورى الــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز أبــل، 
ــع الـــحـــراك  ــرابــ ــاول الـــمـــحـــور الــ ــنــ وتــ
الوطني في البحرين قدمه األستاذ 

خال د هجرس.
المهندس  التجمع  رئيس  وقدم 
عـــبـــداهلل ســعــد الــحــويــحــي الــمــحــور 
الخامس واألخير في الدورة بعنوان 
األساسي  والنظام  نقابية  )مفاهيم 

لتجمع الوحدة الوطنية(.
الــــدورة األســتــاذة  بــرنــامــج  أدارت 
العاقات  الحويحي مسؤولة  أنيسة 
العامة بالتجمع وتولت عضو الهيئة 
المركزية األستاذة جيهان اللوخيان 

التنسيق إلقامة الدورة األولى.

تجمع الوحدة الوطنية يقيم دورة التثقيف ال�شيا�شي الأولى

ــالــــت الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة  قــ
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  لــســوق 
 »MUN KIDS« ــة  ــ ــريــ ــ قــ ان 
الــُمــقــامــة عــلــى مــســاحــة واســعــة 
الرئيسية  المداخل  أحــد  قبالة 
للسوق بحديقة البديع النباتية 
آالف   10 مـــن  أكـــثـــر  اســتــقــطــبــت 
بالتزامن  انطاقتها  منذ  طفل 
ــي 10  ــ ــوق فــ ــ ــســ ــ ــاح الــ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــع افـ ــ مــ

ديسمبر 2022.
وأشارت اللجنة إلى أن قرية 
تــشــكــل إضــافــة نوعية  األطـــفـــال 
لفعاليات سوق المزارعين الذي 
ــام بــنــســخــتــه  ــعــ يــحــتــفــي هـــــذا الــ
الــــــعــــــاشــــــرة، وقــــــــد اســـتـــطـــاعـــت 
هـــذه الــقــريــة اســتــقــطــاب أعـــداد 
بأنشطتها  األطــفــال  مــن  كبيرة 
ــة الــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
تعليم  وورش  والــتــلــويــن  الــرســم 
وفقرة  التدوير،  وإعـــادة  الــزراعــة 
الــمــســابــقــات الــمــتــنــوعــة بــوجــود 
ــة ســــعــــيــــد الــــخــــاصــــة  ــيــ شــــخــــصــ
البلديات  ــؤون  شـ وزارة  بــحــســاب 
والــــــزراعــــــة الـــمـــوجـــه لـــأطـــفـــال 

والناشئة.
وقالت اللجنة المنظمة إنها 
حرصت على االهتمام بتصاميم 
إيمانًا  األطــفــال  قرية  ومكونات 
مــنــهــا بــتــوفــيــر عــنــاصــر الــجــذب 
والــتــشــويــق لــأطــفــال مـــن أجــل 
أكبر قدر من االستفادة  تحقيق 
التي  واألنــشــطــة  الفعاليات  مــن 

تقدمها قرية األطفال.
وذكــــــرت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 
لــلــســوق أن اإلقـــبـــال الــكــبــيــر من 
األطفال من مختلف الجنسيات 
ــة مــخــتــلــفــة  ــريـ ــمـ ــئــــات عـ ــن فــ ــ ومــ
يــؤكــد نــجــاح خــطــوة إقــامــة قرية 
سوق  فعاليات  ضمن  لــأطــفــال 
وذلك  البحرينيين،  المزارعين 
انطاقًا من حرص الوزارة على 
والمحافظة  بالزراعة  االهتمام 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي نــــفــــوس األطــــفــــال 

والناشئة.
ونــقــلــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 
ــرق الـــعـــامـــلـــة  ــ ــفـ ــ ــــن الـ لـــلـــســـوق عـ
فـــي قـــريـــة األطـــفـــال أنـــهـــا القــت 
الــتــرحــيــب والــثــنــاء مــن الــعــوائــل 

ــزور الـــســـوق، بــعــد إقــامــة  الــتــي تــ
أجــواًء  يوفر  ما  لأطفال،  قرية 
الجذب  من  ومزيدًا  المتعة  من 
ممتعة  أوقـــات  لقضاء  للعوائل 
ــاء الـــمـــزيـــد مــــن عــنــاصــر  ــفــ وإضــ
من  يشكله  بما  للسوق  الــجــذب 
مـــهـــرجـــان تـــرفـــيـــهـــي وتــســويــقــي 

متميز.
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، اســتــمــر 
سوق المزارعين البحرينيين في 

أســبــوعــه الــســادس أمــس السبت 
مــســتــقــطــبــًا   ،2023 ــر  ــايـ ــنـ يـ  14

حضورًا كبيرًا.
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
ــوق الــمــزارعــيــن  الــعــاشــرة مــن سـ
زراعــيــة  شـــركـــات  و4  مـــزارعـــًا   32
و5 مشاتل و4 مناحل و4 أنشطة 
من  و20  التمور  في  متخصصة 
مع  بالتنسيق  المنتجة  ــر  األسـ

وزارة التنمية االجتماعية.

قرية الأطفال ب�شوق المزارعين ت�شتقطب اأكثر من 10 اآلف طفل
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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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غ�سب دويل وعقوب�ت بريط�نية ع�جلة على طهر�ن

�إعد�م ن�ئب وزير �لدف�ع �لإير�ين �ل�س�بق

�تخ�ذ �لإجر�ء�ت �لق�نونية حي�له�.. �جلر�ئم �لإلكرتونية:

ر�سد ح�لت �لبتز�ز و�لت�سول �لإلكرتوين
الإيرانية،  ال�سلطات  اأعلنت 

مواطًنا  اأعــدمــت  اأنــهــا  اأمــ�ــس، 

يعمل  كــان  اإيرانًيا  بريطانًيا 

رغم  الدفاع،  وزارة  يف  �سابًقا 

حكم  على  الــدويل  الحتجاج 

الأمر  بحقه،  ال�سادر  ــدام  الإع

بني  التوتر  من�سوب  زاد  الــذي 

عالمات  وترك  والغرب،  طهران 

بالر�سائل  تتعلق  كثرية  ا�ستفهام 

اإي�سالها  اإيـــران  اأرادت  التي 

والتداعيات  احلــكــم،  بتنفيذ 

عليه. املرتتبة 

اأكربي  ر�سا  علي  اإعدام  واأثار 

قال  حيث  لندن،  من  �سريًعا  رًدا 

ري�سي  الربيطاين  الوزراء  رئي�س 

قا�سًيا  عمالً  هذا  »كان  �سوناك: 

وجباًنا نفذه نظام بربري ل يحرتم 

حقوق الإن�سان ل�سعبه«.

اجلرائم  مكافحة  اإدارة  مدير  الرميحي  احمد  العقيد  اأكد 

الإلكرتونية بالإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن القت�سادي 

ا�ستخدام  اإ�ساءة  تقوم بر�سد حالت  الإدارة  اأن  والإلكرتوين 

تقنية املعلومات والت�سالت احلديثة على مواقع التوا�سل 

الجتماعي مبا يف ذلك حالت البتزاز والت�سول الإلكرتوين.

وقال اإن الإدارة تتلقى البالغات الأمنية املتعلقة بحالت 

اجلهات  قبل  من  �سواًء  عنها،  املُبلغ  الإلكرتوين  الت�سول 

املخت�سة اأو م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي، وذلك من 

اأجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاللته �أن�ب عبد�هلل بن حمد حلفل ��ستقب�ل �لبعث�ت �لدبلوم��سية.. �مللك:

�لت�س�مح و�لتع�ي�س و�ل�سالم مب�دئ �أ�سيلة وقيم ر��سخة
�ل�����س��د�ق��ة للجميع ي���د  �ل���ع����مل وم����د  �مل��م��ل��ك��ة من�����وذج يف �لن���ف���ت����ح ع��ل��ى 

اأناب ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم، �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

املمثل ال�سخ�سي جلاللته اأم�س حل�سور حفل ا�ستقبال روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية يف اخلارج، وكبار امل�سوؤولني بوزارة 

اخلارجية، وذلك مبنا�سبة اليوم الدبلوما�سي ململكة البحرين.

الدبلوما�سي  اليوم  اأن  نيابة عن جاللته  باإلقائها  بن حمد  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  تف�سل  التي  الكلمة  واأكد جاللته يف 

خ�س�سناه تقديًرا للدور البارز الذي تقوم به كوادرنا الدبلوما�سية يف تعزيز عالقات ال�سداقة ومد ج�سور التعاون بني 

البحرين وكل الدول يف خمتلف اأرجاء العامل، ا�ستناًدا اإىل املبادئ الأ�سيلة والقيم الرا�سخة لوطننا و�سعبنا، والتي تقوم 

على الت�سامح والتعاي�س واحلوار املتبادل، وتكري�س ال�سالم والوئام والتعاون بني �سعوب العامل.

واأكد جاللته اأن الدبلوما�سية البحرينية انتهجت عرب م�سريتها الوطنية التي انطلقت مع قبل اأكرث من خم�سة عقود، 

ا متفرًدا عرب النفتاح على العامل، ومد يد ال�سداقة للجميع، وال�سعي الدوؤوب اإىل بناء العالقات وتبادل  منوذًجا خا�سً

امل�سالح والتوا�سل احل�ساري مع العامل، مبختلف اأقطاره وثقافاته وح�ساراته.

للع�م �لث�ين على �لتو�يل من »�سك�ي تر�ك�س«

مط�ر �لبحرين ين�ل ت�سنيف خم�س جنوم

الدويل  البحرين  مطار  نال 

التوايل  على  الــثــاين  للعام 

من  جنــوم  خم�س  ت�سنيف 

هيئة  تــراكــ�ــس«،  »�سكاي 

املتخ�س�سة  العاملية  التقييم 

و�سركات  املطارات  بت�سنيف 

ــك  ــامل، وذل ــع ال ــريان يف  ــط ال

تقديًرا للم�ستوى العايل من اخلدمات 

واملرافق التي يقدمها املطار للم�سافرين.

الت�سنيف  عن  تراك�س  �سكاي  واأعلنت 

اإجــراوؤه  مت  الذي  التقييم  بعد  جاء  الذي 

عدة  و�سمل   2022 نوفمرب  يف 

معايري، اإذ مت معاينة اخلدمات 

املــبــا�ــســرة عــنــد مــغــادرة 

الرحالت وو�سولها وحتويل 

املطار  ومــرافــق  الــرحــالت 

ــن  والأم الزبائن  وخــدمــات 

واجلوازات  الهجرة  واإجــراءات 

وُيعد  الأطعمة.  ومرافق  والت�سوق 

الذي  الأعلى  هو  النجوم  خم�س  ت�سنيف 

يف  للمطارات  تراك�س«  »�سكاي  متنحه 

العامل.

علي ر�ضا �أكربي فريق �إد�رة مكافحة �جلر�ئم �لإلكرتونية ير�ضدون �لبالغات

عبد�لنبي �ضلمان

�ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن حمد خالل لقائه �لهيئات �لدبلوما�ضيةجاللة �مللك

بعد �نته�ء عقودهم �ملوؤقتة.. �لن�ئب �لأول للنو�ب: 

�إرج�ع 100 من �لك�در �لطبي لوظ�ئفهم ب�ل�سلم�نية
فاطمة �سلمان:

النواب  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  ــد  اأك

الكادر  من   100 توظيف  تثبيت  �سلمان  عبدالنبي 

الطبي املنتهية عقودهم.

واأ�سار يف ت�سريح لـ»الأيام« اإىل اأنه مت التوا�سل 

اإرجاع  لإعادة  ال�سيد  جليلة  د.  ال�سحة  وزيرة  مع 

الأطباء واملمر�سني والفنيني الذين يعملون مبجمع 

ال�سلمانية الطبي بعقود موؤقتة ومت ال�ستغناء عنهم 

مع  التوا�سل  مت  اأنه  وذكر  عقودهم.  انتهاء  بعد 

الكوادر الطبية لبدء الإجراءات التنظيمية واإعادتهم 

وقال:  الطبي.  ال�سلمانية  للعمل يف جممع  مبا�سرة 

»الكادر الطبي �سيعود اإىل وظيفته و�سيبا�سر مهامه 

ابتداًء من اليوم«.

 11 اأن  الطبي  الكادر  من  م�سدر  اأكد  ذلك،  اإىل 

ال�سحة  اإدارة  يعملون يف خمتربات  اآخرين  موظًفا 

وينتظرون  عقودهم  انتهت  اأخرى  واأق�سام  العامة 

م�سريهم. من جهتها، ذكرت النائب زينب عبدالأمري 

الطبية  الكوادر  من  عدد  مع  �ستعقده  اجتماًعا  اأن 

اليوم.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

ال�سراء من الباعة اجلائلني

قيام  هو  هذا  يومنا  اإىل  املدار�س  ذكريات  ومن 

اجلائلني  البائعة  من  املاأكوالت  بع�س  ب�شراء  الطلبة 

من خارج اأ�شوار املدر�شة يف جميع املراحل التعليمية، 

اجلائلني  الباعة  من  الطلبة  وتخويف  حتذير  ورغم 

اإال اأن هذا التحذير مل ياأِت بنتيجة، وتتباين املدار�س 

الباعة  يتعمد  اإذ  لل�شراء،  للطلبة  بال�شماح  بينها  فيما 

باالنت�شار بالقرب من املدر�شة ويف طريق مرور �شري 

الطالب من واإىل البيت، حيث يجذبون اأكرب عدد من 

الطلبة مبعرو�شاتهم، وبالتايل ُت�شرف كل م�شاريف 

الطلبة املدر�شية خارج اأ�شوارها، االأمر الذي يعني اأن 

يوؤدي ذلك  الطالب، وبالتايل  ي�شتفد من  املق�شف مل 

جهة  ومن  جهة،  من  البيع  يف  الك�شاد  من  نوع  اإىل 

جلهة  املدار�س  بها  ت�شمح  ال  ماأكوالت  هناك  اأخرى 

ال�شوداين،  الفول  باأنواعه،  احَلب  مثل:  من  النظافة 

الباعة  عند  ُيباع  ما  اأهم  وهذه  اخل�شراء  واحلبة 

اجلائلني، حيث اإن ق�شور هذه احلبوب ي�شعب اإزالتها 

من اأر�شية الفناء املدر�شي وال�شفوف.

ُتباع  التي  املاأكوالت  تتنوع  اأن  بالذكر  واجلدير 

خارج املدر�شة ال ت�شتطيع املدار�س ُماراتها، من مثل: 

املك�شرات،  الفلفل،  اإليها  ُي�شاف  التي  ال�شندوي�شات 

البيوت،  يف  امل�شنوع  الكباب  احللويات،  اأنواع 

ال�شمبو�شة باأنواعها، التمر الهندي )ال�شبار(، الكنار 

و�شعر  كالعنربي  احللويات  وبع�س  اللوز،  )النبق(، 

البنات والقبيط، باالإ�شافة اإىل االآي�شكرمي امل�شنوع يف 

امل�شددة  ال�شديد واحلرا�شة  االإ�شراف  البيوت، ورغم 

االإجراءات  هذه  اأن  اإال  املدار�س  م�شريف  قبل  من 

املاأكوالت،  لهذه  الطلبة  �شراء  من  احلد  ت�شتطيع  ال 

بيع  واأماكن  للمحال  املجاورة  املدار�س  وخا�شة 

املاأكوالت.

يف  الطلبة  قبل  من  خروقات  حتدث  ما  وغالبًا 

وخا�شة  اخلارج  من  لل�شراء  املدر�شة  اأ�شوار  ت�شلق 

باالإ�شافة  الكربى،  والثانوية  االإعدادية  املدار�س  يف 

من  اخلروج  بهدف  الطلبة  عند  التحايل  اأ�شاليب  اإىل 

املدر�شة، وهناك من الباعة اجلائلني الذين ال يعريون 

باالً باأنظمة املدار�س، حيث تراهم يتحولقون مبحاذاة 

اأبواب  عند  اجللو�س  ذلك  ليتعدى  املدار�س  اأ�شوار 

اأن  املدار�س، وهذا االأمر ي�شعب ال�شيطرة عليه، وما 

قبل  من  ا�شتنفار  هناك  يكون  الف�شحة  جر�س  يقرع 

اقرتاب  ملنع  وذلك  املدر�شة،  �شاحات  يف  املراقبني 

الطلبة من اأبواب واأ�شوار املدر�شة.

وهناك من الباعة اجلائلني )الهنود( الذين يجوبون 

مناطق املدار�س حاملني ب�شاعتهم مع اإطالق اأ�شوات 

االأبواق الإ�شعار الطلبة بقربهم من املدر�شة.

واأحياًنا تكون اخلروقات من قبل امل�شتخدمني يف 

اخلارج  من  بال�شراء  باأنف�شهم  يقومون  اإذ  املدر�شة، 

املوجهة  التحذيرات  رغم  لهم  ُيقدم  زهيد  مبلغ  نظري 

اإليهم من قبل اإدارة املدر�شة.. واإىل ذاكرة اأخرى.

دبي واأوروبا يف املرتبة الثانية

تركيا تت�سّدر الوجهات ال�سياحية للبحرينيني يف عطلة الربيع
من�شور �شاكر:

احتلت   تركيا   كعادتها   املرتبة   الأوىل  

 يف   وجهات   ال�شياحة   لدى   البحرينيني   يف  

 اإجازة   الربيع،   حيث   ت�شدرت   تركيا   بال  

 منازع   على   جميع   الوجهات   الأخرى.  

وت�شهد   �شركات   ال�شفر   وال�شياحة  

�شخمة  حجوزات   يف   هذه   الأيام   حركة 

املتوقع  من  اذ  الربيع.  بدء عطلة  جًدا مع 

ال�شهر  من  يوم 14  من  الرحالت  تبداأ  ان 

دبي  وتاأتي  الإجازة،  نهاية  لغاية  احلايل 

من  تركيا  بعد  الثانية  باملرتبة  واأوروبا 

حيث القبال الكبري.

الرئي�س  اليعقوب  عبداملنعم  واأكد 

القبال  اإن  اليعقوب  ل�شفريات  التنفيذي 

كبري جًدا خالل هذه الأيام على تركيا، واأن 

واأ�شاف:  بالكامل،  امتالأت  قد  احلجوزات 

ياأتي تهافت البحرينيني على تركيا ب�شبب 

اجلميلة  وطبيعتها  اخلالبة  مناظرها 

متناول  يف  تعترب  التي  ا�شعارها  ا  واأي�شً

عام  ب�شكل  ودبي  اأوروبا  وتاأتي  اجلميع، 

يف املركز الثاين خالل هذه العطلة. 

اإىل  الرحلة  وتكلفة  الأ�شعار  عن  اأما 

الأ�شعار  ان  اليعقوب  اأو�شح  تركيا، 

وغريها  والفنادق  املدة  بح�شب  تتفاوت 

من الأمور، لكنها ب�شكل عام تبداأ من 300 

الواحد وت�شمل الربنامج  دينار لل�شخ�س 

ال�شياحي بالكامل. 

�شيد�شن  املكتب  »اإن  اليعقوب  واكد 

خط الطريان اجلوي املبا�شر بني البحرين 

يناير   18 تاريخ  يف  تركيا  يف  وبور�شة 

عرب طريان اخلليج الذي تتكون من 169 

.»Business class« 8 مقعد بينهم

من�شور  اأحمد  قال  جانبه،  ومن 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلمد 

الربيع لل�شفر وال�شياحة، ان ت�شدر تركيا 

لوجهات ال�شياحية لدى البحرينيني لي�س 

زمن  منذ  واإمنا  الإجازة  هذه  خالل  فقط 

البلدان  اأجمل  من  تركيا  تعترب  اذ  بعيد، 

ا  ال�شياحية وب�شبب قربها من اأوروبا واأي�شً

منا�شبة جًدا  تعترب  التي  ا�شعارها  ب�شبب 

للبحرينيني. 

واأ�شاف اأن »جميع احلجوزات لرتكيا 

قد امتالأت قبل الإجازة بفرتة طويلة، فقد 

ان  البحرينية  الأ�شر  من  كثري  حر�شت 

املميزة،  الأ�شعار  عرو�س  ب�شبب  حتجز 

حيث ترتاوح الأ�شعار من 295 اإىل 395 

بح�شب املدة واملنطقة وت�شنيف الفندق«.

اأحمد من�شور احلمدعبداملنعم اليعقوب

جمل�س اأمناء جامعة اخلليج العربي ي�سيد باعتماد الربامج الأكادميية املبتكرة
اجتماعه  العربي  اخلليج  جامعة  اأمناء  جمل�س  عقد 

الـ92 حتت رعاية الدكتور حممد بن مبارك جمعة وزير 

التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س  والتعليم  الرتبية 

العايل، اإذ تراأ�س الجتماع رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة 

الدكتور  الكويت  التعليم العايل يف دولة  ووكيل وزارة 

�شبيح عبدالعزيز املخيزمي، بح�شور وفود دول جمل�س 

العربي  الرتبية  العربية ومكتب  اخلليج  لدول  التعاون 

والقرارات  التو�شيات  من  ملناق�شة جملة  اخلليج،  لدول 

املرحلة  يف  اجلامعة  بتطوير  تتعلق  التي  الإجراءات 

املقبلة.

ويف بداية الجتماع، رحب الدكتور حممد بن مبارك 

الجتماع،  يف  امل�شاركني  الأمناء  جمل�س  باأع�شاء  جمعة 

موؤكًدا عزمه على امل�شي يف تطوير ال�شيا�شات امل�شتقبلية 

الكفيلة بالتقاء بالتعليم العايل واتباع اأف�شل املمار�شات 

الدولية لتنمية قطاع التعليم اجلامعي، معرًبا عن فخره 

العربي  اخلليج  جلامعة  البحرين  مملكة  با�شت�شافة 

لأكرث من اأربعة عقود.

اأكرب  من  تعد  العربي  اخلليج  جامعة  اأن  واأكد 

اخلليجي،  التعليمي  احلقل  يف  متت  التي  الإجنازات 

الطب  جمايل  يف  اأ�شا�شًيا  رافًدا  ُتعد  اأنها  معترًبا 

تطرحها  التي  املبتكرة  الأكادميية  والتخ�ش�شات 

اجلامعة على م�شتوى املاج�شتري والدكتوراه.

وقال: »جامعة اخلليج العربي متثل منوذًجا ناجًحا 

للم�شاريع  حًيا  مثاًل  وتعترب  اخلليجية،  للوحدة  جًدا 

وم�شريتها  قوتها  على  حافظت  التي  الرائدة  اخلليجية 

اأكادميية  �شمعة  حققت  حتى  عليها  وبنت  العلمية 

اأن  موؤكًدا  والدويل«،  اخلليجي  امل�شتوى  على  م�شرفة 

واإمكانياتها  خربتها  كل  ت�شع  والتعليم  الرتبية  وزارة 

دول  يف  التعليم  تطوير  اإىل  الرامية  امل�شاعي  خلدمة 

اخلليج العربي.

الدكتور �شبيح عبدالعزيز املخيزمي  اأكد  من جانبه، 

التعليم  وزارة  ووكيل  اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

العايل يف دولة الكويت ثقته باأن جامعة اخلليج العربي 

امل�شرتك،  اخلليجي  للعمل  تاأ�شيل  خليجية  منارة  هي 

اأنه على مدى 43 عاًما م�شت كانت وما زالت  مو�شًحا 

ال�شعيد  على  م�شرفة  العربي  اخلليج  جامعة  جهود 

اأوا�شر  تعزيز  قوية يف  وانعكا�شاتها  والبحثي،  العلمي 

التعاون اخلليجي امل�شرتك.

اخلليجية  للوفود  الإيجابي  باحل�شور  واأ�شاد 

مقدًرا  باجلامعة،  عقد  الذي  الجتماع  يف  امل�شاركة 

الهيئة  واأع�شاء  اجلامعة  اإدارة  تبذلها  التي  اجلهود 

واحلفاظ  البناء  م�شرية  ملوا�شلة  والإدارية  الأكادميية 

على املكت�شبات وحتقيق املزيد من الإجنازات.

يو�شف  عبدالرحمن  الدكتور  رحب  ذلك،  اإىل 

اإ�شماعيل، نائب رئي�س جامعة اخلليج العربي لل�شوؤون 

اأمناء  جمل�س  باأع�شاء  الطلبة،  �شوؤون  وعميد  الإدارية 

اأهم  ا  م�شتعر�شً الجتماع،  يف  امل�شاركني  اجلامعة 

كان  والتي  املا�شية،  الفرتة  يف  املتحققة  الإجنازات 

اأهمها اعتماد وزارة التعليم باململكة العربية ال�شعودية 

العربي،  اخلليج  بجامعة  الأكادميية  الربامج  جلميع 

وح�شول برنامج )دكتور يف الطب( الذي تطرحه كلية 

الطب والعلوم الطبية على العتماد الأكادميي من جلنة 

املعرتف   ،)ACCM( الأيرلندية  الطب  لكليات  العتماد 

بها من قبل الحتاد العاملي للتعليم الطبي ملدة 6 �شنوات 

كلية  خريجي  قبول  ي�شهل  الذي  العتماد  وهو  مقبلة، 

الطب والعلوم الطبية يف اجلامعات الأمريكية ل�شتكمال 

التخ�ش�شات  خمتلف  يف  التخ�ش�شية  العليا  درا�شتهم 

الإكلينيكي  املاج�شتري  برنامج  ح�شول  ا  واأي�شً الطبية، 

املنظمة  من  الأكادميي  العتماد  على  العائلة  طب  يف 

العاملية لأطباء الأ�شرة WONCA، واعتماد كلية الطب 

والعلوم الطبية مركًزا متعاوًنا لتطوير العليم للعاملني 

يف املهن ال�شحية.

املوا�شيع  من  جملة  الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  وناق�س 

التي تتعلق باملوازنة للدورة املالية اجلديدة املمتدة حتى 

الت�شغيلية،  للميزانية  املايل  والتقرير   ،2025 العام 

واأمناء  العام  املوؤمتر  ملجل�شي  اإلكرتونية  بوابة  واإن�شاء 

لتعزيز  بحثي  كر�شي  تاأ�شي�س  جانب  اإىل  اجلامعة، 

العربي  الرتبية  مكتب  مع  بالتعاون  اخلليجية  املواطنة 

لدول اخلليج العربية.

واطلع اأع�شاء جمل�س الأمناء على تقرير مف�شل عن 

�شري العمل يف مدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية، 

الدرا�شات  كلية  حققتها  التي  بالإجنازات  اأ�شادوا  اإذ 

ومذكرات  اتفاقيات  توقيع  يف  اجلامعة  وم�شي  العليا، 

التفاهم مع املوؤ�ش�شات املحلية واخلليجية.

الإجنازات  اأن  يو�شف  عبدالرحمن  الدكتور  واكد 

بف�شل  ثم  تعاىل،  اهلل  بف�شل  هي  اجلامعة  حققتها  التي 

دعم دول اخلليج العربية، م�شيًدا باجلهود التي يبذلها 

والهيئة  الأكادميية  الهيئة  من  باجلامعة  الزمالء  جميع 

واأن  العطاء،  هذه  ي�شتمر  اأن  تعاىل  اهلل  داعًيا  الإدارية، 

ت�شتمر اجلامعة يف خدمة دول اخلليج العربية.

لدعم  الأع�شاء  الدول  تقدمه  الذي  بالدعم  واأ�شاد 

والتنموية  العلمية  العربي  اخلليج  جامعة  م�شرية 

ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا  املا�شية،  الأربعة  العقود  طوال 

للق�شايا  الت�شدي  التي  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  امل�شي 

بيئة  وتعزيز  العربي  اخلليج  ملجتمع  ال�شرتاتيجية 

والهتمام  الأكادميي،  والتميز  العلمي  والبحث  البتكار 

القيادية  املهارات  وتطوير  التعليم،  نوعية  بتعزيز 

ال�شرتاتيجية  ال�شراكات  وعقد  للطالب،  وال�شخ�شية 

الدولية والتعاون الإقليمي والدويل وال�شتدامة املالية.

العود ُيطالب بالإ�سراع يف تو�سعة وتطوير تقاطع �سارع ريا

خديجة العرادي:

اأكد ع�شو جمل�س بلدي املحرق ممثل 

الدائرة ال�شاد�شة فا�شل العود اأنه اىل الآن 

مل ي�شتجّد اأي اأمر بخ�شو�س تطوير تقاطع 

قرية  يف   3125 طريق  مع  ريا  �شارع 

الدير، م�شرًيا اإىل اأنهم ما زالوا بانتظار رّد 

وزارة الأ�شغال بهذا اخل�شو�س.

اىل  تو�شية  برفع  »�شاأقوم  واأ�شاف: 

امل�شتجدات  معرفة  لطلب  الأ�شغال  وزارة 

يف  والإ�شراع  امل�شروع  هذا  بخ�شو�س 

تنفيذه، يف جل�شة املجل�س العتيادية يوم 

الثنني املقبل«.

الأحد-  �شيطلب -يوم  اأنه  اإىل  واأ�شار 

م�شتجدات م�شروع تطوير وتو�شعة تقاطع 

�شارع ريا، اإذ �شيتيح هذا التطوير اإ�شافة 

من  جديد-  م�شار  -توفري  اإ�شافية  حارة 

مبجمع   3125 طريق  اإىل  ريا  �شارع 

231؛ لإتاحة املرور للمركبات القادمة من 

والنعطاف  توقف،  دون  الب�شيتني  جهة 

�شماًل باجتاه الطريق 3215 دون تعطيل 

للحركة املرورية املتجهة �شرًقا على �شارع 

ريا، والذي ُيعد عنق الزجاجة يف منحنى 

�شارع ريا.

فا�شــــل العود

»�سوق العمل«: حملة تفتي�سية م�سرتكة 

مع »اجلوازات« و»�سرطة ال�سمالية«

نفذت هيئة تنظيم �شوق العمل حملة تفتي�شية م�شرتكة 

مع �شوؤون اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية �شملت عدًدا من املحال 

التجارية ومواقع العمل واأماكن جتمع العمالة باملحافظة 

ال�شمالية.

اأ�شفرت احلملة عن ر�شد عدد من املخالفات التي  وقد 

وقانون  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق 

الإقامة مبملكة البحرين.

جميع  دعوتها  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

للت�شدي  اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية  املجتمع  اأفراد 

والعمالة غري  العمل  �شوق  القانونية يف  للممار�شات غري 

النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية اجلمهور لالإبالغ عن 

والعمالة غري  العمل  �شوق  تتعلق مبخالفات  �شكاوى  اأية 

النظامية من خالل ملء ال�شتمارة الإلكرتونية املخ�ش�شة 

اأو   www.lmra.bh للهيئة  الر�شمي  املوقع  على  لالإبالغ 

الت�شال على مركز ات�شال الهيئة 17506055.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12335/PDF/INAF_20230115011633721.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/995466/News.html#.Y8NKt39dZ2c
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/995355/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1319883
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 »سوق العمل«: اعتماد 
قنوات دفع رسوم العمالة 

المسجلة نقدًا وإلكترونيًا

أعلنت هيئة تنظيم س��وق العمل أنه في إطار الجهود لتس��هيل 
عملية س��داد الرس��وم المقررة عل��ى العمالة المس��جلة ضمن 
نظام تس��جيل العمال��ة، فقد ت��م اعتماد قنوات الدف��ع النقدي 
واإللكتروني. وأش��ارت الهيئة إلى أنه يمكن للعمالة المس��جلة 
دف��ع الرس��وم نق��دًا م��ن خالل زي��ارة ف��رع هيئة تنظيم س��وق 
العمل بمنطقة س��ترة الصناعية أو عبر مراكز تس��جيل العمالة 
 )BFC( المعتمدة، أو من خالل أحد فروع شركة البحرين المالية
في مختلف محافظات المملكة. كما يمكن دفع الرسوم إلكترونيًا 
م��ن خالل تطبي��ق بنفت ب��ي )benefitpay( ضم��ن خدمة دفع 

.)BFC( الفواتير، وكذلك شركة البحرين المالية
ودعت الهيئة كافة العمالة المس��جلة إلى االلتزام بآليات الدفع 

في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات أو إلغاء التصريح.

 كلية الحقوق بـ»التطبيقية«: 
التسجيل للفصل الدراسي الثاني مفتوح

قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة 
العلوم التطبيقية حس��ين بني عيس��ى إن نوعية 
البرام��ج، وجودته��ا، وأس��اليب اإلدارة، ونوعي��ة 
الخدمات الت��ي تقدمها الكلي��ة لطلبتها أبرز ما 
يمي��ز كلية الحقوق، مش��يرا إل��ى أن تميز الكلية 
يرج��ع إلى كف��اءة كادره��ا األكاديم��ي واإلداري 

وطلبتها المتميزين.
وصرح بني عيسى أن التسجيل في الكلية مفتوح 
للفصل الدراس��ي الثاني في برامج البكالوريوس 
ف��ي الحقوق والماجس��تير ف��ي القانون »مس��ار 
الخ��اص«،  القان��ون  ومس��ار  الع��ام،  القان��ون 
والماجس��تير في القانون التج��اري، داعيًا الطلبة 
إل��ى التواصل م��ع الجامعة على رقم الواتس��اب 
66633770، للحص��ول عل��ى كاف��ة المعلومات 

التي تتعلق ببرامج الكلية.
وأوضح أن برامج الكلية تهدف إلى تزويد الطلبة 

بالمعرف��ة القانوني��ة المعمق��ة ف��ي القان��ون 
البحريني وفروعه المتنوع��ة، وتنمية مهاراتهم 
الذهني��ة والعملية ف��ي حقل القان��ون، وتطوير 
قدراتهم على التعلم واستخدام مصادر المعرفة 
القانوني��ة، وتطبي��ق المعرف��ة النظرية في هذا 
الحق��ل، باإلضاف��ة إل��ى تطوي��ر قدراته��م في 
كتابة األبحاث القانونية، واس��تخدام تكنولوجيا 
المعلوم��ات وقواع��د البيان��ات، وتمكينهم من 
تطوير مه��ارات الكتاب��ة، والتواصل الش��فهي، 
وتش��جيعهم على العمل بشكل فعال ومستقل، 

وبشكل جماعي كفريق واحد.
وش��دد عل��ى اهتم��ام الكلية بج��ودة المخرجات 
التعليمية للطلبة تماشيا مع الخطة اإلستراتيجية 
التي وضعتها الجامعة للس��نوات القادمة والتي 
ترك��ز عل��ى تحقي��ق الج��ودة الش��املة للبرامج 
والتخصص��ات التي تقدمه��ا، مؤكدا على حرص 

الكلي��ة توفير التقني��ات التعليمي��ة والتدريبية 
المتقدم��ة بما يخدم العملي��ة التعليمية ويعزز 
م��ن اكتس��اب المه��ارات الضروري��ة وترس��يخ 
المعلوم��ة العلمي��ة ف��ي ذه��ن الطال��ب لجعل 

عملية التعلم أكثر فائدة وشمولية.
وأوضح أن الكلية تركز على تشجيع البحث العلمي 
وتقديم الدراسات العلمية المعمقة التي تخدم 
مملكة البحري��ن ودول مجلس التعاون الخليجي، 
للمس��اهمة ف��ي رفده��م بالك��وادر القانوني��ة 

المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل.
وأكد أن الكلية دأبت منذ تأسيس��ها على التركيز 
على نوعية البرامج وجودتها من خالل الربط بين 
الدراس��ة النظرية والتطبيق العملي عبر وسائل 
التعليم والتعلم المتع��ددة كالعيادة القانونية 
والمحاكمات الصورية داخ��ل الجامعة والزيارات 

الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة.

 »سوق العمل«: حملة 
تفتيشية مشتركة مع 

»الجوازات« وشرطة الشمالية

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة مع 
شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية 
شرطة المحافظة الشمالية شملت عددًا من المحال التجارية 
ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة الش��مالية، 
أس��فرت عن رصد عدد م��ن المخالفات الت��ي تتعلق بأحكام 
قان��ون هيئة تنظيم س��وق العمل وقان��ون اإلقامة بمملكة 

البحرين.
وج��ددت الهيئة دعوتها، إلى جميع أف��راد المجتمع إلى دعم 
جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارس��ات غير القانونية 
في س��وق العم��ل والعمالة غي��ر النظامية حماي��ة للمجتمع 
ككل، داعي��ة الجمه��ور لإلب��الغ ع��ن أي��ة ش��كاوى تتعل��ق 
بمخالف��ات س��وق العمل والعمال��ة غير النظامي��ة من خالل 
ملء االس��تمارة اإللكترونية المخصص��ة لإلبالغ على الموقع 
الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو االتصال على مركز اتصال 

الهيئة 17506055.

 مرضى سكلر لـ                 : 
معاناتنا تتضاعف في الشتاء

سيد حسين القصاب «

أك��د مواطنون من مرضى الس��كلر، معاناتهم المس��تمرة 
بس��بب نوبات األلم الحادة، وخصوصًا في موس��م الش��تاء، 
حي��ث يتضاعف األلم في هذا الموس��م األمر الذي يتس��بب 

بارتفاع عدد الحاالت.
وأضاف��وا ل�»الوط��ن«، أن نوبات األلم ت��زداد وخصوصًا مع 
طول فترة االنتظار في المستش��فى، الفتين إلى نقص عدد 
الممرضي��ن خصوصًا أن كل 10 مرضى يكونون تحت عناية 

ممرض أو ممرضة واحدة.
وذكرت جميلة القباط، أنها تواجة مش��كلة عند التوّجه إلى 
المستش��فى فيما يتعّل��ق بأوقات االنتظ��ار الطويلة وهي 
تعان��ي م��ن آالم قوية، مبين��ًة أن أع��داد الممرضات ليس 
كافيًا حيث إن كل 10 مصابين يكونون تحت عناية ممرضة 

واحدة.
وأش��ارت إلى أن الممرضات يبذلن قص��ارى جهدهن ولكن 
ال يمك��ن للممرض��ة الواح��دة تلبية احتياج��ات 10 مرضى 
يعان��ون من آالم قوية، موضحة أن��ه ال يوجد عدد كاٍف من 

األسّرة أيضًا حيث تبلغ 80 سريرًا فقط.
فيم��ا أكد جاس��م عليان، أن أكثر المش��اكل التي تواجههم 
هي عند االنتظار في مبنى الطوارئ، حيث ال يوجد عدد كاٍف 
من األسرة في حجرة »سي«، أما مبنى أمراض الدم الوراثية، 
فال يستطيع المريض الخروج من المبنى الستنشاق الهواء، 
عازيًا ذلك إلى أن المصاعد تعمل من 4 عصرًا وحتى الثامنة 
مس��اًء فقط، كما أن مبنى أمراض الدم الوراثية ال يستقبل 
المرضى بعد العاشرة مساًء، وال يتم تحويل أي مريض إلى 

المبنى بعد هذا الوقت.

تأخر موظفي المصانع عن دوامهم وفي العودة لمنازلهم

 مواطنون: ازدحام شديد 
في إشارة الحد الصناعية

سيد حسين القصاب  «

أع��رب عدد م��ن المواطنين وموظف��ي المصانع التي تقع ف��ي مدينة الحد 
عن استيائهم بسبب التعطل المس��تمر واالزدحام الشديد عند إشارة الحد 
الصناعي��ة في أوقات الظهيرة، م��ا يؤثر على الموظفين ل��دى خروجهم أو 
ذهابهم إلى العمل، كما تتسبب في تأخر الكثيرين فى العودة إلى المنزل، 
فيم��ا يضطر آخ��رون إلى الخروج في وق��ت مبكر للوصول إل��ى العمل دون 

تأخير.
وأوضح رضا الماجد أنه يتعطل كثيرًا في إش��ارة الحد الصناعية عند خروجه 
م��ن العم��ل، وهو أمر مزعج ل��ه، حيث إنه يصل إلى اإلش��ارة عند الس��اعة 
ال�2:05 مس��اًء ويظل عالقًا في االزدحام هناك حتى الس��اعة ال�2:30 مساًء، 
مضيف��ًا: »هن��اك زحمة كبيرة ف��ي وقت الخروج من العمل بس��بب أن هذه 
المنطقة صناعية ويوجد بها العديد من الش��ركات، ويكون هناك عدد كبير 

م��ن الموظفين في حالة مغادرة ألعماله��م في هذا الوقت، ومن ثم تكون 
حركة سير الشوارع وبالخصوص عند إشارة الحد الصناعية صعبة، وأستغرق 

وقتًا طوياًل للوصول إلى منزلي«. 
من جهته قال أبو محمد، موظف بشركة خاصة إنه يواجه مشكلة في التأخر 
للوصول إلى العمل في حال كان ذاهبًا في وقت الظهيرة، ولذلك يضطر إلى 

الخروج من منزله في وقت مبكر عن العادة.
وقال: »ال بد من أن أخرج في وقت مبكر من منزلي ألنني أعلم أنني سأواجه 
زحمة س��ير ش��ديدة عند إش��ارة الحد الصناعية، ورغم ذلك أحيانًا أتأخر في 

الوصول إلى العمل، ما يؤدي إلى الخصم من الراتب«. 
ب��دوره ذكر أح��د العاملين في أحد المصانع التي تقع ف��ي منطقة الحد أنه 
يواجه زحمة س��ير ش��ديدة في أوقات الظهيرة بسبب إشارة الحد الصناعية، 
وأنه من المهم إيجاد الحلول من خالل توظيف شرطي مرور لتسهيل عملية 
الخروج، ولكي ال يحدث مثل هذه االزدحامات التي تعطل مصالح العاملين.

األهالي يطالبون الجهات المعنية بسرعة التدخل

البعوض يغزو الحد بسبب المستنقعات
ثامر طيفور «

شكا مواطنون من سكان مجمع 111 بمدينة الحد، 
من غزو البعوض لمنازلهم وانتشاره بشكل ملحوظ 
مما س��بب لهم أض��رارًا جس��دية باإلضافة إلى قلة 
الن��وم وعدم الراحة، مع عدم قدرتهم على التخلص 

من هذه الحشرة المزعجة.
وق��ال المواط��ن محم��د المحم��ود ل�»الوطن« إن 
المنطقة وبعد هطول أمطار الخير األخيرة، أصبحت 
تح��وي العدي��د م��ن الب��رك الراك��دة، وه��ي بيئة 
خصبة لتكاث��ر البعوض، وبؤر حاضن��ة له، مؤكدًا 
أن المنطق��ة بحاج��ة فورية الس��تخدام آالت الرش 
والتضبي��ب الحراري، إلى جانب اس��تخدام المبيدات 

الخاصة للحد من انتشار البعوض.
وحذر من أن البعوض الموس��مي المنتشر حاليًا في 
الحد، قد يكون ناقاًل لفيروسات ُمسّببة للحمى، كما 
أن الكثي��ر من المواطنين يش��تكون من اللس��عات 
واالحم��رار الجلدي ال��ذي بدأ يظهر عل��ى أطفالهم 
بس��بب البع��وض، وتبرز هن��ا حاجة ماس��ة لطرق 

جديدة تحّد من انتشاره.
ب��دوره، ق��ال المواطن س��لمان أحم��د ل�»الوطن« 
إن مدينة الح��د وخصوصًا المناط��ق الجديدة التي 
تعاني أساس��ًا من عدم وج��ود صرف صحي، تعاني 
من انتش��ار البعوض، وحاولنا التواصل مع الجهات 

المعنية ولكن دون جدوى.
وأض��اف: »البعوض يتمركز ف��ي المناطق الجديدة 
الت��ي ال تصريف صح��ي فيها، يتجمع ف��ي »النقع« 

والبرك الراكدة، ونطالب الجهات المعنية بس��رعة 
التدخ��ل، والتع��اون م��ع القط��اع الخاص لس��رعة 
ش��فط المياه في البرك، ورش المنطقة بالمبيدات 

الحشرية«.
وكان��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة أكدت 
محاربته��ا انتش��ار البعوض، وأنه��ا تقوم بحمالت 
متواصل��ة وفقا لجدولة وخطط وقائية تس��تهدف 
العدي��د من المواقع حيث يقوم المختصين بقس��م 
صحة البيئة بحمالت دورية وبشكل يومي في جميع 
محافظ��ات مملك��ة البحري��ن، لمكافح��ة البعوض 

البالغ واليرقات.
ويس��تخدم قس��م البيئة بوزارة الصح��ة آالت الرش 
والتضبي��ب الحراري، إلى جانب اس��تخدام المبيدات 
الخاص��ة للح��د م��ن انتش��ار البعوض،خصوصًا مع 
العوام��ل الت��ي قد تزيد م��ن انتش��ارها مثل تغير 
المواس��م وفص��ول العام وما يصاحب��ه من هطول 
األمط��ار وتجمعاتها مع الحرص على مكافحة البؤر 
في أماكن تكاثرها بشكل مستمر. وخصصت وزارة 
الصح��ة رقمًا س��اخنًا للتبليغ عن أية ش��كاٍو خاصة 

بالبعوض، وهو 66701633.

 وزير الكهرباء: البحرين ملتزمة 
بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060

أّك��د وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء 
ياس��ر حمي��دان، الت��زام البحري��ن 
إل��ى  للوص��ول  المعل��ن  بهدفه��ا 
الحي��اد الصفري بحل��ول عام 2060 
وتنفيذ األهداف المرحلية لتحقيقه 
المتج��ددة  بالطاق��ة  والمتعلق��ة 
وكفاءة الطاقة، منّوه��ًا بالخطوات 
حكوم��ة  تتخذه��ا  الت��ي  الج��ادة 
البحري��ن لتحقيق اس��تدامة موارد 
الطاقة من خالل المبادرات والبرامج 
التي يت��م إطالقها على المس��توى 
الوطني لتش��جيع االس��تثمارات في 
مش��اريع الطاقة المتج��ددة وزيادة 
نس��بة موارد الطاقة المتجددة في 

المزيج الكلي للطاقة.
جاء ذلك، خالل مشاركته في افتتاح 
الدورة ال���13 للجمعي��ة العمومية 
للوكالة الدولي��ة للطاقة المتجددة 
IRENA، وال��ذي ُيعقد ف��ي مدينة 
أبوظب��ي بدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة يوم��ي 14 و15 

يناير 2023.
وأش��ار إل��ى ح��رص المملك��ة على 
تكثيف ومضاعفة جهودها في هذا 

اإلط��ار وضمن مس��يرتها التنموية 
االقتصادي��ة  ورؤيته��ا  الش��املة 
2030 م��ن أج��ل تحقي��ق أه��داف 
الهدف  خاصًة  المستدامة،  التنمية 
الس��ابع منه��ا والمتعل��ق بالطاقة 
المس��تدامة وال��ذي يش��كل محورًا 
أساس��يًا ألعم��ال الوكال��ة الدولية 
للطاق��ة المتج��ددة باإلضاف��ة إلى 
الجه��ود الدولي��ة للتص��دي للتغير 

المناخي.
االنعكاس��ات  حمي��دان  وأوض��ح 
اإليجابي��ة لقطاع الطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاقة وتحقيق اس��تدامة 
موارده باعتباره��ا إحدى القطاعات 
الداعم��ة لنم��و مختل��ف القطاعات 
تعزي��ز  أن  مؤك��دًا  االقتصادي��ة، 
الشراكات  الدولية وإنشاء  العالقات 
الهام��ة مع القط��اع الخ��اص على 

النطاق الوطن��ي واإلقليمي هي من 
أه��م س��مات االس��تراتيجيات التي 
تركز عليها وزارة ش��ؤون الكهرباء 

والماء بمملكة البحرين.
كم��ا ش��ارك الوزي��ر عل��ى هامش 
ال��دورة ف��ي ع��دة جلس��ات وزارية 
أخ��رى إلى جان��ب عدد م��ن الوزراء 
والمس��ؤولين م��ن مختل��ف أنح��اء 
العالم لمناقشة الرؤية المستقبلية 
ف��ي مجاالت  والتج��ارب  والخط��ط 
الطاقة المتجددة والنظيفة، والدور 
المتجددة لإلس��هام  للطاقة  الهام 
في المحافظة على البيئة والتصدي 
للتغير المناخي من دون المس��اس 
الجه��ود  عل��ى  س��لبًا  التأثي��ر  أو 

التنموية.
ُيش��ار إل��ى أّن ال��دورة، تأتي ضمن 
فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة، 
بحضور عدد كبير من الوزراء وصناع 
القرار في مج��ال الطاقة المتجددة 
بمختل��ف أنواعها، ويش��ارك فيه ما 
يفوق 2000 مش��ارك من 168 من 
ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة من 

جميع أنحاء العالم.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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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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 »سوق العمل«: اعتماد 
قنوات دفع رسوم العمالة 

المسجلة نقدًا وإلكترونيًا

أعلنت هيئة تنظيم س��وق العمل أنه في إطار الجهود لتس��هيل 
عملية س��داد الرس��وم المقررة عل��ى العمالة المس��جلة ضمن 
نظام تس��جيل العمال��ة، فقد ت��م اعتماد قنوات الدف��ع النقدي 
واإللكتروني. وأش��ارت الهيئة إلى أنه يمكن للعمالة المس��جلة 
دف��ع الرس��وم نق��دًا م��ن خالل زي��ارة ف��رع هيئة تنظيم س��وق 
العمل بمنطقة س��ترة الصناعية أو عبر مراكز تس��جيل العمالة 
 )BFC( المعتمدة، أو من خالل أحد فروع شركة البحرين المالية
في مختلف محافظات المملكة. كما يمكن دفع الرسوم إلكترونيًا 
م��ن خالل تطبي��ق بنفت ب��ي )benefitpay( ضم��ن خدمة دفع 

.)BFC( الفواتير، وكذلك شركة البحرين المالية
ودعت الهيئة كافة العمالة المس��جلة إلى االلتزام بآليات الدفع 

في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات أو إلغاء التصريح.

 كلية الحقوق بـ»التطبيقية«: 
التسجيل للفصل الدراسي الثاني مفتوح

قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة 
العلوم التطبيقية حس��ين بني عيس��ى إن نوعية 
البرام��ج، وجودته��ا، وأس��اليب اإلدارة، ونوعي��ة 
الخدمات الت��ي تقدمها الكلي��ة لطلبتها أبرز ما 
يمي��ز كلية الحقوق، مش��يرا إل��ى أن تميز الكلية 
يرج��ع إلى كف��اءة كادره��ا األكاديم��ي واإلداري 

وطلبتها المتميزين.
وصرح بني عيسى أن التسجيل في الكلية مفتوح 
للفصل الدراس��ي الثاني في برامج البكالوريوس 
ف��ي الحقوق والماجس��تير ف��ي القانون »مس��ار 
الخ��اص«،  القان��ون  ومس��ار  الع��ام،  القان��ون 
والماجس��تير في القانون التج��اري، داعيًا الطلبة 
إل��ى التواصل م��ع الجامعة على رقم الواتس��اب 
66633770، للحص��ول عل��ى كاف��ة المعلومات 

التي تتعلق ببرامج الكلية.
وأوضح أن برامج الكلية تهدف إلى تزويد الطلبة 

بالمعرف��ة القانوني��ة المعمق��ة ف��ي القان��ون 
البحريني وفروعه المتنوع��ة، وتنمية مهاراتهم 
الذهني��ة والعملية ف��ي حقل القان��ون، وتطوير 
قدراتهم على التعلم واستخدام مصادر المعرفة 
القانوني��ة، وتطبي��ق المعرف��ة النظرية في هذا 
الحق��ل، باإلضاف��ة إل��ى تطوي��ر قدراته��م في 
كتابة األبحاث القانونية، واس��تخدام تكنولوجيا 
المعلوم��ات وقواع��د البيان��ات، وتمكينهم من 
تطوير مه��ارات الكتاب��ة، والتواصل الش��فهي، 
وتش��جيعهم على العمل بشكل فعال ومستقل، 

وبشكل جماعي كفريق واحد.
وش��دد عل��ى اهتم��ام الكلية بج��ودة المخرجات 
التعليمية للطلبة تماشيا مع الخطة اإلستراتيجية 
التي وضعتها الجامعة للس��نوات القادمة والتي 
ترك��ز عل��ى تحقي��ق الج��ودة الش��املة للبرامج 
والتخصص��ات التي تقدمه��ا، مؤكدا على حرص 

الكلي��ة توفير التقني��ات التعليمي��ة والتدريبية 
المتقدم��ة بما يخدم العملي��ة التعليمية ويعزز 
م��ن اكتس��اب المه��ارات الضروري��ة وترس��يخ 
المعلوم��ة العلمي��ة ف��ي ذه��ن الطال��ب لجعل 

عملية التعلم أكثر فائدة وشمولية.
وأوضح أن الكلية تركز على تشجيع البحث العلمي 
وتقديم الدراسات العلمية المعمقة التي تخدم 
مملكة البحري��ن ودول مجلس التعاون الخليجي، 
للمس��اهمة ف��ي رفده��م بالك��وادر القانوني��ة 

المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل.
وأكد أن الكلية دأبت منذ تأسيس��ها على التركيز 
على نوعية البرامج وجودتها من خالل الربط بين 
الدراس��ة النظرية والتطبيق العملي عبر وسائل 
التعليم والتعلم المتع��ددة كالعيادة القانونية 
والمحاكمات الصورية داخ��ل الجامعة والزيارات 

الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعة.

 »سوق العمل«: حملة 
تفتيشية مشتركة مع 

»الجوازات« وشرطة الشمالية

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملة تفتيشية مشتركة مع 
شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية 
شرطة المحافظة الشمالية شملت عددًا من المحال التجارية 
ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة بالمحافظة الش��مالية، 
أس��فرت عن رصد عدد م��ن المخالفات الت��ي تتعلق بأحكام 
قان��ون هيئة تنظيم س��وق العمل وقان��ون اإلقامة بمملكة 

البحرين.
وج��ددت الهيئة دعوتها، إلى جميع أف��راد المجتمع إلى دعم 
جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارس��ات غير القانونية 
في س��وق العم��ل والعمالة غي��ر النظامية حماي��ة للمجتمع 
ككل، داعي��ة الجمه��ور لإلب��الغ ع��ن أي��ة ش��كاوى تتعل��ق 
بمخالف��ات س��وق العمل والعمال��ة غير النظامي��ة من خالل 
ملء االس��تمارة اإللكترونية المخصص��ة لإلبالغ على الموقع 
الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو االتصال على مركز اتصال 

الهيئة 17506055.

 مرضى سكلر لـ                 : 
معاناتنا تتضاعف في الشتاء

سيد حسين القصاب «

أك��د مواطنون من مرضى الس��كلر، معاناتهم المس��تمرة 
بس��بب نوبات األلم الحادة، وخصوصًا في موس��م الش��تاء، 
حي��ث يتضاعف األلم في هذا الموس��م األمر الذي يتس��بب 

بارتفاع عدد الحاالت.
وأضاف��وا ل�»الوط��ن«، أن نوبات األلم ت��زداد وخصوصًا مع 
طول فترة االنتظار في المستش��فى، الفتين إلى نقص عدد 
الممرضي��ن خصوصًا أن كل 10 مرضى يكونون تحت عناية 

ممرض أو ممرضة واحدة.
وذكرت جميلة القباط، أنها تواجة مش��كلة عند التوّجه إلى 
المستش��فى فيما يتعّل��ق بأوقات االنتظ��ار الطويلة وهي 
تعان��ي م��ن آالم قوية، مبين��ًة أن أع��داد الممرضات ليس 
كافيًا حيث إن كل 10 مصابين يكونون تحت عناية ممرضة 

واحدة.
وأش��ارت إلى أن الممرضات يبذلن قص��ارى جهدهن ولكن 
ال يمك��ن للممرض��ة الواح��دة تلبية احتياج��ات 10 مرضى 
يعان��ون من آالم قوية، موضحة أن��ه ال يوجد عدد كاٍف من 

األسّرة أيضًا حيث تبلغ 80 سريرًا فقط.
فيم��ا أكد جاس��م عليان، أن أكثر المش��اكل التي تواجههم 
هي عند االنتظار في مبنى الطوارئ، حيث ال يوجد عدد كاٍف 
من األسرة في حجرة »سي«، أما مبنى أمراض الدم الوراثية، 
فال يستطيع المريض الخروج من المبنى الستنشاق الهواء، 
عازيًا ذلك إلى أن المصاعد تعمل من 4 عصرًا وحتى الثامنة 
مس��اًء فقط، كما أن مبنى أمراض الدم الوراثية ال يستقبل 
المرضى بعد العاشرة مساًء، وال يتم تحويل أي مريض إلى 

المبنى بعد هذا الوقت.

تأخر موظفي المصانع عن دوامهم وفي العودة لمنازلهم

 مواطنون: ازدحام شديد 
في إشارة الحد الصناعية

سيد حسين القصاب  «

أع��رب عدد م��ن المواطنين وموظف��ي المصانع التي تقع ف��ي مدينة الحد 
عن استيائهم بسبب التعطل المس��تمر واالزدحام الشديد عند إشارة الحد 
الصناعي��ة في أوقات الظهيرة، م��ا يؤثر على الموظفين ل��دى خروجهم أو 
ذهابهم إلى العمل، كما تتسبب في تأخر الكثيرين فى العودة إلى المنزل، 
فيم��ا يضطر آخ��رون إلى الخروج في وق��ت مبكر للوصول إل��ى العمل دون 

تأخير.
وأوضح رضا الماجد أنه يتعطل كثيرًا في إش��ارة الحد الصناعية عند خروجه 
م��ن العم��ل، وهو أمر مزعج ل��ه، حيث إنه يصل إلى اإلش��ارة عند الس��اعة 
ال�2:05 مس��اًء ويظل عالقًا في االزدحام هناك حتى الس��اعة ال�2:30 مساًء، 
مضيف��ًا: »هن��اك زحمة كبيرة ف��ي وقت الخروج من العمل بس��بب أن هذه 
المنطقة صناعية ويوجد بها العديد من الش��ركات، ويكون هناك عدد كبير 

م��ن الموظفين في حالة مغادرة ألعماله��م في هذا الوقت، ومن ثم تكون 
حركة سير الشوارع وبالخصوص عند إشارة الحد الصناعية صعبة، وأستغرق 

وقتًا طوياًل للوصول إلى منزلي«. 
من جهته قال أبو محمد، موظف بشركة خاصة إنه يواجه مشكلة في التأخر 
للوصول إلى العمل في حال كان ذاهبًا في وقت الظهيرة، ولذلك يضطر إلى 

الخروج من منزله في وقت مبكر عن العادة.
وقال: »ال بد من أن أخرج في وقت مبكر من منزلي ألنني أعلم أنني سأواجه 
زحمة س��ير ش��ديدة عند إش��ارة الحد الصناعية، ورغم ذلك أحيانًا أتأخر في 

الوصول إلى العمل، ما يؤدي إلى الخصم من الراتب«. 
ب��دوره ذكر أح��د العاملين في أحد المصانع التي تقع ف��ي منطقة الحد أنه 
يواجه زحمة س��ير ش��ديدة في أوقات الظهيرة بسبب إشارة الحد الصناعية، 
وأنه من المهم إيجاد الحلول من خالل توظيف شرطي مرور لتسهيل عملية 
الخروج، ولكي ال يحدث مثل هذه االزدحامات التي تعطل مصالح العاملين.

األهالي يطالبون الجهات المعنية بسرعة التدخل

البعوض يغزو الحد بسبب المستنقعات
ثامر طيفور «

شكا مواطنون من سكان مجمع 111 بمدينة الحد، 
من غزو البعوض لمنازلهم وانتشاره بشكل ملحوظ 
مما س��بب لهم أض��رارًا جس��دية باإلضافة إلى قلة 
الن��وم وعدم الراحة، مع عدم قدرتهم على التخلص 

من هذه الحشرة المزعجة.
وق��ال المواط��ن محم��د المحم��ود ل�»الوطن« إن 
المنطقة وبعد هطول أمطار الخير األخيرة، أصبحت 
تح��وي العدي��د م��ن الب��رك الراك��دة، وه��ي بيئة 
خصبة لتكاث��ر البعوض، وبؤر حاضن��ة له، مؤكدًا 
أن المنطق��ة بحاج��ة فورية الس��تخدام آالت الرش 
والتضبي��ب الحراري، إلى جانب اس��تخدام المبيدات 

الخاصة للحد من انتشار البعوض.
وحذر من أن البعوض الموس��مي المنتشر حاليًا في 
الحد، قد يكون ناقاًل لفيروسات ُمسّببة للحمى، كما 
أن الكثي��ر من المواطنين يش��تكون من اللس��عات 
واالحم��رار الجلدي ال��ذي بدأ يظهر عل��ى أطفالهم 
بس��بب البع��وض، وتبرز هن��ا حاجة ماس��ة لطرق 

جديدة تحّد من انتشاره.
ب��دوره، ق��ال المواطن س��لمان أحم��د ل�»الوطن« 
إن مدينة الح��د وخصوصًا المناط��ق الجديدة التي 
تعاني أساس��ًا من عدم وج��ود صرف صحي، تعاني 
من انتش��ار البعوض، وحاولنا التواصل مع الجهات 

المعنية ولكن دون جدوى.
وأض��اف: »البعوض يتمركز ف��ي المناطق الجديدة 
الت��ي ال تصريف صح��ي فيها، يتجمع ف��ي »النقع« 

والبرك الراكدة، ونطالب الجهات المعنية بس��رعة 
التدخ��ل، والتع��اون م��ع القط��اع الخاص لس��رعة 
ش��فط المياه في البرك، ورش المنطقة بالمبيدات 

الحشرية«.
وكان��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة أكدت 
محاربته��ا انتش��ار البعوض، وأنه��ا تقوم بحمالت 
متواصل��ة وفقا لجدولة وخطط وقائية تس��تهدف 
العدي��د من المواقع حيث يقوم المختصين بقس��م 
صحة البيئة بحمالت دورية وبشكل يومي في جميع 
محافظ��ات مملك��ة البحري��ن، لمكافح��ة البعوض 

البالغ واليرقات.
ويس��تخدم قس��م البيئة بوزارة الصح��ة آالت الرش 
والتضبي��ب الحراري، إلى جانب اس��تخدام المبيدات 
الخاص��ة للح��د م��ن انتش��ار البعوض،خصوصًا مع 
العوام��ل الت��ي قد تزيد م��ن انتش��ارها مثل تغير 
المواس��م وفص��ول العام وما يصاحب��ه من هطول 
األمط��ار وتجمعاتها مع الحرص على مكافحة البؤر 
في أماكن تكاثرها بشكل مستمر. وخصصت وزارة 
الصح��ة رقمًا س��اخنًا للتبليغ عن أية ش��كاٍو خاصة 

بالبعوض، وهو 66701633.

 وزير الكهرباء: البحرين ملتزمة 
بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060

أّك��د وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء 
ياس��ر حمي��دان، الت��زام البحري��ن 
إل��ى  للوص��ول  المعل��ن  بهدفه��ا 
الحي��اد الصفري بحل��ول عام 2060 
وتنفيذ األهداف المرحلية لتحقيقه 
المتج��ددة  بالطاق��ة  والمتعلق��ة 
وكفاءة الطاقة، منّوه��ًا بالخطوات 
حكوم��ة  تتخذه��ا  الت��ي  الج��ادة 
البحري��ن لتحقيق اس��تدامة موارد 
الطاقة من خالل المبادرات والبرامج 
التي يت��م إطالقها على المس��توى 
الوطني لتش��جيع االس��تثمارات في 
مش��اريع الطاقة المتج��ددة وزيادة 
نس��بة موارد الطاقة المتجددة في 

المزيج الكلي للطاقة.
جاء ذلك، خالل مشاركته في افتتاح 
الدورة ال���13 للجمعي��ة العمومية 
للوكالة الدولي��ة للطاقة المتجددة 
IRENA، وال��ذي ُيعقد ف��ي مدينة 
أبوظب��ي بدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة يوم��ي 14 و15 

يناير 2023.
وأش��ار إل��ى ح��رص المملك��ة على 
تكثيف ومضاعفة جهودها في هذا 

اإلط��ار وضمن مس��يرتها التنموية 
االقتصادي��ة  ورؤيته��ا  الش��املة 
2030 م��ن أج��ل تحقي��ق أه��داف 
الهدف  خاصًة  المستدامة،  التنمية 
الس��ابع منه��ا والمتعل��ق بالطاقة 
المس��تدامة وال��ذي يش��كل محورًا 
أساس��يًا ألعم��ال الوكال��ة الدولية 
للطاق��ة المتج��ددة باإلضاف��ة إلى 
الجه��ود الدولي��ة للتص��دي للتغير 

المناخي.
االنعكاس��ات  حمي��دان  وأوض��ح 
اإليجابي��ة لقطاع الطاقة المتجددة 
وكف��اءة الطاقة وتحقيق اس��تدامة 
موارده باعتباره��ا إحدى القطاعات 
الداعم��ة لنم��و مختل��ف القطاعات 
تعزي��ز  أن  مؤك��دًا  االقتصادي��ة، 
الشراكات  الدولية وإنشاء  العالقات 
الهام��ة مع القط��اع الخ��اص على 

النطاق الوطن��ي واإلقليمي هي من 
أه��م س��مات االس��تراتيجيات التي 
تركز عليها وزارة ش��ؤون الكهرباء 

والماء بمملكة البحرين.
كم��ا ش��ارك الوزي��ر عل��ى هامش 
ال��دورة ف��ي ع��دة جلس��ات وزارية 
أخ��رى إلى جان��ب عدد م��ن الوزراء 
والمس��ؤولين م��ن مختل��ف أنح��اء 
العالم لمناقشة الرؤية المستقبلية 
ف��ي مجاالت  والتج��ارب  والخط��ط 
الطاقة المتجددة والنظيفة، والدور 
المتجددة لإلس��هام  للطاقة  الهام 
في المحافظة على البيئة والتصدي 
للتغير المناخي من دون المس��اس 
الجه��ود  عل��ى  س��لبًا  التأثي��ر  أو 

التنموية.
ُيش��ار إل��ى أّن ال��دورة، تأتي ضمن 
فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة، 
بحضور عدد كبير من الوزراء وصناع 
القرار في مج��ال الطاقة المتجددة 
بمختل��ف أنواعها، ويش��ارك فيه ما 
يفوق 2000 مش��ارك من 168 من 
ال��دول األعض��اء ف��ي الوكال��ة من 

جميع أنحاء العالم.
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 شيماء عبدالمعبود: »القسطرة التداخلية«
طفرة في عالج أمراض صمامات القلب

وليد صبري «

كش��فت اختصاصية أمراض القلب، بمستشفى 
الس��ام التخصص��ي، والحاصل��ة عل��ى درج��ة 
الدكتوراه في أمراض القلب واألوعية الدموية، 
د.ش��يماء عبدالمعب��ود، ع��ن أن هن��اك طفرة 
عاجي��ة لع��اج أم��راض صمام��ات القلب عن 
طريق استخدام »القسطرة التداخلية«، مشيرة 
إلى أن اإلصابة إما تكون ناتجة عن عيب خلقي، 
أو اإلصابة بالميكروب الس��بحي الذي يؤدى إلى 

الروماتيزم وتشويه الصمام.
وأضاف��ت ف��ي لق��اء مع »الوط��ن الطبي��ة« أن 
مش��كات الصمامات قد تح��دث نتيجة أمراض 
وأسباب أخرى وتشمل، التهاب الشغاف »التهاب 
ف��ي البطان��ة الداخلي��ة للقل��ب نتيج��ة عدوى 
الروماتيزمية،  والحم��ى  والع��دوى،  بكتيرية«، 
والنوب��ات القلبية، وم��رض الش��ريان التاجي، 
وم��رض الزه��ري، وتصلب الش��رايين، والذئبة 

الحمراء. وإلى نص اللقاء:
ماذا عن صمامات القلب؟

- يحتوي القلب عل��ى 4 صمامات للحفاظ على 
س��ريان الدم في االتجاه الصحي��ح، وفي بعض 
الحاالت، ال ينفتح أو ينغلق صمام أو أكثر بشكل 
س��ليم، نتيجة اإلصابة بمرض اعتال صمامات 
القل��ب، فيما يعتمد الع��اج على حالة الصمام 
المصابة ونوع المرض وشدته، وأحيانًا يتطلب 
اعت��ال صمام القلب التدخل الجراحي أو ترميم 
صمام القلب أو اس��تبداله وهناك طفرة حديثة 
في العاج باستبدال الصمامات بداًل من التدخل 

الجراحي ويمكن إجراؤها بالقسطرة القلبية.
ماذا عن أسباب اإلصابة؟

- اإلصاب��ة إم��ا نتيجة عيب خلق��ي، أو اإلصابة 
بالميكروب السبحي الذي يؤدى إلى الروماتيزم 

وتشويه الصمام.
هل لن��ا أن نتطرق إلى أكثر أم��راض صمامات 

القلب شيوعًا؟
- أكثر أمراض صمامات القلب شيوعًا هي:

* تضي��ق أو تصلب الصمام��ات: عندما ال يفتح 
الصمام بشكل كاٍف ويمنع تدفق الدم.

* القل��س: عندما يتس��رب الدم م��رة أخرى عبر 
الصمام للخلف.

* تدل��ي الصمامات: وفيه تكون طّيات الصمام 
مرنة وال تغلق بإحكام.

* رت��ق الصمام��ات: وه��ي حال��ة يك��ون فيها 
الصمام مفقودًا، أو به عيب خلقي.

وقد تحدث مش��كات الصمامات نتيجة أمراض 
وأسباب أخرى وتشمل:

* التهاب الشغاف »التهاب في البطانة الداخلية 
للقلب نتيجة عدوى بكتيرية«.

* العدوى.
التهاب��ي  »م��رض  الروماتيزمي��ة  الحم��ى   *
تس��ببه ع��دوى ببكتيريا المكورات الس��بحية – 

.»Streptococcus
* النوبات القلبية.

* مرض الش��ريان التاجي، وهو تضيق وتصلب 
في الشرايين التي تغذي القلب.

* مرض الزهري، وهو مرض ينتقل عن االتصال 
الجنس��ي وقد يتسبب في مش��كات في القلب 

وصماماته.
* ارتفاع ضغط الدم.

* تمدد الشريان األبهري.
* تصلب الشرايين.

* الذئبة الحم��راء، وهو اضط��راب في المناعة 
الذاتية.

* متازمة مارفان، وه��ي اضطراب وراثي يؤثر 
في النس��يج الضام في الجس��م. يحافظ النسيج 
الضام على جميع خايا وأعضاء وأنسجة الجسم 
مًعا، بما في ذلك القلب. قد ُيصاب األش��خاص 
المصاب��ون بمتازمة مارف��ان بتدلي الصمام 

التاجي وقلس الصمام األبهري.
* العاج اإلش��عاعي »اإلش��عاع عل��ى الصدر«، 
أظه��رت الدراس��ات أن الناجي��ن من س��رطان 
األطفال الذين خضعوا للعاج اإلشعاعي تزداد 
لديهم ف��رص اإلصابة بأمراض الصمامات في 

وقت الحق من حياتهم.
* اضطراب��ات التمثي��ل الغذائ��ي مث��ل ارتفاع 

نسبة الكوليسترول في الدم.
* ورم في القلب.
* بعض األدوية.

ماذا عن األعراض؟
- تتمث��ل األعراض في الش��عور بأل��م الصدر، 
وانتفاخ البط��ن »يحدث بكثرة في حاالت قلس 
الصمام الثاثي الشرفات المتقدمة«، واإلرهاق، 
وضيق النفس خاصة عند ممارس��ة النش��اط أو 
االس��تلقاء، وتورم الكاحلين والقدمين، والدوار، 
واإلغم��اء، وضربات القلب غي��ر المنتظمة، وإذا 
ظهر على المريض أية أعراض توحي باإلصابة 
باعتال صمامات القلب فإن��ه عليه على الفور 

التوجه إلى الطبيب المعالج.
كيف يتم تشخيص أمراض صمامات القلب؟

- يتم تش��خيص أمراض صمام��ات القلب عن 
طريق:

* مخط��ط كهربي��ة القلب »رس��م القلب«: هو 
اختب��ار يوض��ح النش��اط الكهربائ��ي للقل��ب، 
وُيس��تخدم ه��ذا االختب��ار للتحقق م��ن معدل 
ضرب��ات القل��ب وإيقاعه��ا، ويكش��ف عن عدم 
انتظام ضرب��ات القلب الناتج من مش��كلة في 

القلب أو الصمامات.
* مخط��ط ص��دى القل��ب »اإليكو«: ُيس��تخدم 
مخطط صدى القل��ب بالموجات فوق الصوتية 
إلنشاء صورة لصمامات القلب وغرفه، وسيظهر 
إذا كانت هناك مش��كلة في صمام القلب ونوع 

المشكلة.
* قس��طرة القل��ب: هي اختب��ار آخر ُيس��تخدم 
لتش��خيص اضطراب��ات الصم��ام، ويس��تخدم 
ه��ذا االختبار أنبوب��ًا رفيعًا أو قس��طرة بكاميرا 
اللتقاط صور للقلب واألوعية الدموية، وتساعد 
القس��طرة عل��ى تحديد ن��وع وش��دة اضطراب 

الصمام وتقييم صحة القلب بصفة عامة.
* تصوير الصدر باألش��عة الس��ينية: قد يطلب 
الطبيب إجراء أشعة سينية على الصدر اللتقاط 
صورة للقلب، والت��ي يمكن من خالها معرفة 
م��ا إذا كان القل��ب متضخمًا، ما قد يش��ير إلى 

وجود مشكلة في الصمامات.
* الرنين المغناطيس��ي »MRI«: يساعد الرنين 
تفصيلي��ة  ص��ور  إنت��اج  عل��ى  المغناطيس��ي 
ثابت��ة ومتحركة للقلب، ما يس��اعد على تأكيد 
التش��خيص والس��ماح للطبي��ب بتحديد أفضل 
ع��اج الضط��راب الصمامات، والكش��ف عن أي 

مشكات في هيكل القلب ووظيفته.
* اختب��ار اإلجه��اد »رس��م القل��ب بالمجهود«: 
يس��اعد هذا االختب��ار على تحدي��د كيفية تأثر 
القل��ب والصمام��ات بب��ذل المجه��ود البدني 
وقدرة القلب على ضخ الدم، ما يس��اعد الطبيب 

على تقييم مدى شدة الحالة.
ما هي عوامل الخطر؟

- هناك ع��دة عوامل يمك��ن أن تزيد من خطر 
اإلصاب��ة بأمراض صم��ام القلب، ومنه��ا، ِكَبر 
الس��ن، وتاريخ أنواع معينة من العدوى ُيمكن 
أن ُتؤث��ر على القلب، وتاريخ أن��واع معينة من 
أم��راض القل��ب أو النوب��ات القلبي��ة، وارتفاع 
ضغط الدم وارتفاع نس��بة الكوليس��تيرول في 
ري وعوام��ل خطر أم��راض القلب  ��كَّ الدم والسُّ
األخرى، باإلضافة إلى ح��االت القلب الموجودة 

عن��د الوالدة »مرض القل��ب الخلقي«، كما البد 
أن نن��وه إلى ضرورة الوقاية من المرض خاصة 
ل��دى الفتي��ات والس��يدات، وذل��ك ع��ن طريق 
الوقاية من اإلصاب��ة بأمراض الروماتيزم، ألن 
ذلك ربما يؤثر سلبًا على صحتها ويمنعها من 
الحم��ل بس��بب احتمال اإلصابة بضيق ش��ديد 
في الش��ريان الرئ��وي، وكذلك األمر بالنس��بة 
للفتيات الاتي لديهن مش��اكل روماتيزم على 
القل��ب واضطررن لتركيب صمام بديل معدني 
فهذا يؤدي إلى صعوبة الحمل واإلنجاب ألنهن 
يتناولن أدوية سيولة ويحرمن من تناول أكات 

معينة.
ماذا عن المضاعفات؟

- يمكن أن يس��بِّب مرض صمام القلب العديَد 
من المضاعفات، ومن بينها ما يلي:

* فشل القلب.
كتة الدماغية. * السَّ
* الجلطات الدموية.

* عدم انتظام ضربات القلب.
* الوفاة.

ما هي طرق عاج أمراض صمامات القلب؟
- يحتاج بع��ض المرضى إلى عاج نتيجة ضيق 
الصمام��ات، بينم��ا يحتاج البع��ض إلى عملية 
جراحية الستبدال الصمام أو إصاحه، ويعتمد 
األمر على شدة الضيق، وعمر المريض، وحالته 
الصحي��ة، والصم��ام المتأث��ر، كذل��ك تختلف 

خيارات عاج القلس من ش��خص إلى آخر 
ففي الوقت ال��ذي يحتاج فيه البعض 

إلى مراقبة حالتهم فقط دون عاج، 
يحت��اج البعض اآلخر إل��ى أدوية أو 
جراحة إلصاح الصمام أو استبداله، 
وبصفة عامة تشمل خيارات العاج 

لمشكات الصمامات ما يلي:
ق��د  األدوي��ة:   *
الطبي��ب  يص��ف 
إذا كان��ت  األدوي��ة 
مش��كلة الصمامات 
أعراض،  يصاحبه��ا 
األدوي��ة  وه��ذه 
م��رض  تعال��ج  ال 
الصمام��ات ولكنها 

ق��د تخف��ف م��ن 
الت���ورم أو ق��د 

تس��اعد عل��ى 
تنظي��م 

ض����رب��ات 
القل�����ب، 
 ، تشمل و
م���درات 
الب��ول: 
لتقليل 
التورم 

وتراكم السوائل في الجسم.
- مميع��ات ال��دم: لمن��ع تجلط ال��دم وتقليل 

مشكات القلب األخرى.
- األدوي��ة المنظم��ة لضرب��ات القل��ب: لعاج 

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.
- موس��عات األوعي��ة الدموي��ة: لع��اج ارتفاع 

ضغط الدم وفشل القلب.
- المض��ادات الحيوي��ة: ق��د يص��ف الطبي��ب 
المضادات الحيوية قصيرة المدى قبل الجراحة 
للوقاي��ة م��ن التهاب الش��غاف المع��دي، وقد 
يص��ف المضادات الحيوية عل��ى المدى الطويل 
لمنع التهاب الحلق إذا كان المريض يعاني من 

الحمى الروماتيزمية.
وإذا كان المري��ض يعاني من مرض في القلب 
باإلضاف��ة إل��ى مش��كات الصمام��ات »مث��ل 
أمراض القل��ب التاجية أو قص��ور القلب«، فقد 
يصف الطبي��ب أدوية لتقليل العبء على القلب 

وتخفيف األعراض.
* الجراحة: ف��ي بعض الحاالت قد يلجأ الطبيب 
للجراحة، سواء جراحة إلصاح الصمام المصاب 

أو الستبداله.
- جراح��ة إص��اح الصم��������ام: يمك��ن إصاح 
الصمامات عن طريق ترقيع الثقوب أو التمزق، 
أو إع��ادة تش��كيل الصم��ام، أو فص��ل وريقات 
الصمام حتى تتمكن من الفتح والغلق بش��كل 
طبيع��ي. كذلك قد يحتاج المريض لعملية رأب 
الصمام لعاج التضيق، وفيها ُيس��تخدم بالون 
في نهاية قس��طرة رفيعة عب��ر وعاء دموي في 
الفخ��ذ وتوجيهه��ا إل��ى القلب لتوس��يع فتحة 
الصم��ام، وق��د يوص��ي الطبي��ب بجراح��ة نزع 
الكلس إلزالة رواس��ب الكالس��يوم الس��تعادة 
مرونة الصمامات، ما يساعد على غلقها بشكل 

صحيح.
- جراحة استبدال الصمام: إذا تعذر على الطبيب 
إصاح صمام القلب المعيوب يتم إزالته جراحيًا 
واس��تبداله بصم��ام ميكانيك��ي »مصنوع من 
معادن متين��ة وكربون وباس��تيك« أو صمام 
بيولوج��ي »صم��ام حيواني« من خ��ال عملية 

القلب المفتوح.
- اس��تبدال الصمامات باس��تخدام القس��طرة: 
واحد م��ن البدائ��ل الجراحي��ة لعملي��ة القلب 
المفتوح الستبدال الصمام األبهري التالف، هو 
إج��راء أقل توغًا ُيس��مى زرع الصم��ام األبهري 
عبر القسطرة، وفيه يتم إدخال الصمام البديل 
م��ن خال قس��طرة يت��م توجيهها إل��ى القلب 
باس��تخدام الموج��ات فوق الصوتية واألش��عة 

السينية.
وهناك طفرة علمية ف��ي اآلونة األخيرة تتعلق 
بأن العاج ال يقتص��ر على الجراحة، لكن هناك 
أيض��ًا الع��اج بالقس��طرة التداخلية وليس��ت 
الجراحي��ة، حي��ث يمك��ن زراع��ة 
وبالتالي  الجديد،  الصمام 
لتغيي��ر الصم�ام�����ات 
الس��يم��ا صم�������ام 
األورط��ى يك������ون 
مرضي��ة  لح��االت 

معينة.

 قسطرة القلب والتصوير باألشعة السينية 
والرنين المغناطيسي من بين طرق التشخيص

 التدخل الجراحي إلصالح الصمام 
المصاب أو استبداله على حسب شدة الضيق

د. شيماء عبدالمعبود
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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Link

الصائـــغ  مريـــم  النائـــب  مداخلـــة  أثـــارت 
فـــي الجلســـة االســـتثنائية يـــوم الخميس 
الماضـــي حول وظيفة “الكاشـــير” حفيظة 
الشـــارع البحريني الذي عّبر بقوة عن رأيه 
من خـــال منصات التواصـــل االجتماعي، 
كمـــا تضامن وزراء مع موظفي “الكاشـــير” 
معهـــم  صورهـــم  نشـــر  عبـــر  البحرينييـــن 
فـــي السوشـــل ميديـــا وتضمينهـــا بعبارات 

االعتزاز واالفتخار بالكوادر البحرينية.
عدسة “الباد” رصدت ردود فعل موظفي 

الـ ”الكاشـــير” البحرينيين عبر زيارتهم في 
مواقع عملهم الهايبر ماركت وسؤالهم عن 

رأيهم بشأن تلك المداخلة:
وأبـــدت الشـــابة عليـــاء اســـتنكارها لتلـــك 
التصريحـــات قائلـــة: “لمـــاذا هـــذه النظـــرة 
لوظيفة الكاشير؟ إنها وظيفة تعول بيوًتا 
الموظفيـــن  ومعظـــم  بحرينيـــة،  وعوائـــل 
هـــذه  يمتهنـــون  الثانويـــة  بالمؤهـــات 

الوظيفة وتكفيهم شر الحاجة للناس”.
وأضافت علياء: عن نفســـي عملت كاشير 
لمـــدة ثاثة أعـــوام، وبعدهـــا حصلت على 

ترقيـــة وأصبحـــت مشـــرفة علـــى القســـم، 
أصبحـــت  الثانيـــة  الترقيـــة  بعـــد  واآلن 
مساعد مدير، وكل وظيفة حتى وإن بدت 
صغيـــرة البـــد أن تكبـــر وتتطور”. مشـــددة 
على أنها لم تشـــعر أبـــًدا بانتقاص أو إهانة 

بسبب وظيفتها.
بدوره، قال الشـــاب ســـيد حسن إنه طالب 
جامعـــي ويفتخر بكونه يعمـــل أثناء فترة 
دراســـته للحصـــول علـــى خبـــرة تســـاعده 
كـــي يصل لمنصب يتناســـب مـــع مؤهاته 
بعد التخرج. واســـتنكر الشـــاب جعفر هذه 

النظرة بشدة قائًا: “العمل بوظيفة كاشير 
ليـــس معيًبا وال حراًما، وعن نفســـي أعمل 
فـــي وظيفتيـــن ألجمـــع مبالـــغ تضمـــن لي 

العيش الكريم وتأسيس مستقبلي”.

أن  إلـــى  مشـــيرا  حســـن  ســـيد  واختتـــم 
العديـــد من الزبائن يتـــرددون على الهايبر 
ماركـــت فقـــط ألنهـــم يحبـــون البحرينيين 

ويحترمونهم.
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جعفرعلياء سيد حسن

الطالب سيدحسن: 
الكاشير طريق 

لتأسيس مستقبلي

علياء: وظيفتنا 
تعول بيـوًتا وتكفينا 

شـر الحاجـة

المنامة - وزارة الداخلية

تســـلم رئيس األمن العـــام الفريق طارق 
بن حســـن الحســـن، نســـخا من عدد من 
رســـائل الدكتـــوراه والماجســـتير، التـــي 
حصـــل عليها عـــدد من الضبـــاط، والتي 
تعكـــس مســـتويات التحصيـــل العلمـــي 
المتميـــزة، وجهود التطويـــر المتواصلة، 
التطويـــر  اســـتراتيجية  مـــن  انطاقـــا 
قواعدهـــا  أرســـى  التـــي  والتحديـــث، 
الفريق أول وزير الداخلية الشيخ راشد 

بن عبدهللا آل خليفة.
وقـــد هنـــأ رئيس األمـــن العام، منتســـبي 
هـــذه  علـــى  حصولهـــم  علـــى  الـــوزارة 
الدرجـــات العلمية، مشـــيًدا بمـــا تضمنته 
صلـــة  ذات  وموضوعـــات  قضايـــا  مـــن 
وثيقـــة بآليـــات ونظـــم العمـــل األمنـــي، 
مؤكـــدا في الوقت ذاتـــه أهمية مواصلة 
والمهـــارات  القـــدرات  لصقـــل  الجهـــود 
العلميـــة والعمليـــة ومواكبـــة التطورات 
لهـــم  والمتغيـــرات المتســـارعة، متمنيـــًا 

المزيد من التقدم والنجاح.

فقـــد اســـتقبل رئيس األمن العـــام، مدير 
عـــام اإلدارة العامة ألمـــن المنافذ اللواء 
ماهـــر أحمد بوعلي، والـــذي حصل على 
درجة الماجستير من األكاديمية الملكية 
للشـــرطة، حول )التحديات التي تواجه 
أمـــن المنافـــذ البرية وســـبل مواجهتها(، 
والعقيد ركن متقاعد ناصر بخيت سعد 
والـــذي حصـــل علـــى درجـــة الدكتـــوراه 
مـــن جامعـــة محمـــد الخامـــس بالمملكة 
اإلداريـــة  )الحوكمـــة  حـــول  المغربيـــة 
وتأهيل عمل المؤسسات الحكومية في 
مملكة البحريـــن( والنقيب عبدهللا علي 
سندالة، الحاصل على درجة الماجستير 
مـــن جامعـــة ســـاري بالمملكـــة المتحـــدة 
البيئـــة(،  وحمايـــة  )اإلشـــعاع  حـــول 
والنقيب هيا مفتاح الدوسري الحاصلة 
على درجة الماجســـتير مـــن األكاديمية 
الملكية للشـــرطة في )األحكام الجنائية 
القضايـــا  فـــي  تنفيذهـــا  وإشـــكاليات 

المرورية(.

الحسن يشيد بمضامين البحوث ذات الصلة بالنظم األمنية

إبراهيم: بدء تنفيذ الصرف الصحي لـ “سرايا 2” بالربع الثالث
كشـــف النائـــب حســـن إبراهيـــم 
عن أنه بحث مع وزير األشـــغال 
مـــن  عـــدًدا  الحـــواج  إبراهيـــم 
الرابعـــة  الدائـــرة  احتياجـــات 
والتـــي  الشـــمالية  بالمحافظـــة 
مـــن بينها ربـــط منطقـــة أبوقوة 
“سرايا” بشبكة الصرف الصحي، 
البـــدء  يتـــم  أن  المؤمـــل  ومـــن 
فـــي تنفيذ المشـــروع فـــي الربع 
الثالـــث من العـــام الجـــاري، إلى 
جانب اإلجراءات التي تتخذها 
“األشـــغال” في تطوير محطات 
الصرف الصحـــي، والمقترحات 
التـــي ســـيتم تقديمهـــا فـــي هذا 
الجانـــب، مـــن بينهـــا خصخصة 
وإدخـــال  الصحـــي  الصـــرف 

المزيـــد مـــن التقنيـــات لتحويل 
الصـــرف الصحي إلـــى طاقة أو 
لاســـتخدامات  معالجـــة  ميـــاه 
الزراعية، وكذلـــك أهمية توفير 
الخدمات األساسية والضرورية 
في المناطق السكنية الجديدة.

إن  إبراهيـــم  وأوضـــح 
بيـــن  المســـتمرة  االجتماعـــات 
ومجلـــس  الحكومـــي  الفريـــق 
النـــواب طيلـــة األيـــام الماضيـــة 
تأتي في ســـبيل الحصول على 
الوقـــت  فـــي  مثمًنـــا  توافقـــات، 
ذاتـــه التجـــاوب الحكومـــي مـــع 
المرئيـــات المقدمة مـــن النواب، 
والتـــي تؤكد حجم التعاون بين 

السلطتين.
ولفت إلى أن مشـــروعات البنية 

التحتية في جميع المحافظات 
تحظى بمتابعة من قبل النواب 
وبالتنسيق والتعاون مع أعضاء 
أجـــل  مـــن  البلديـــة،  المجالـــس 
اإلنجـــاز بالســـرعة الممكنـــة عن 
طريق توفير الموازنات الازمة 

ضمن الموازنة العامة للدولة.
مـــع  لقـــاءه  أن  إبراهيـــم  وأكـــد 
وزير األشـــغال يأتي لتعزيز أطر 
ومتابعـــة  المشـــترك  التنســـيق 
الحاليـــة  المشـــروعات  إنجـــاز 

بالمحافظـــة  الرابعـــة  بالدائـــرة 
الشمالية، إلى جانب وضع خطة 
مســـتقبلية إلنجاز المشـــروعات 
المقبلة والتي من بينها مشروع 
أنـــه  الصحـــي، مردًفـــا  الصـــرف 
اطلع على مراحل إنشاء تقاطع 
جســـر يربط بين منطقة أبوقوة 
بشـــارع  وســـلماباد  “ســـرايا” 
ســـلمان،  بـــن  عيســـى  الشـــيخ 
تطويـــر  فـــي  سيســـهم  والـــذي 
المنفذ الوحيـــد الموجود حالًيا، 
االزدحامـــات  مـــن  وســـيخفف 
المروريـــة، و من المؤمل أن يتم 
طرحه للمناقصـــة تمهيًدا للبدء 
فـــي تنفيـــذه وهـــو يعتبـــر مـــن 
المشـــروعات ذات األولوية في 

الدائرة.

مستعرًضا مع وزير 
األشغال المشروعات 

المستقبلية

مديـر مــســـــاعــد  ــى  ـــ إل ــر”  “كــاشــيـــ مـــــن  ــاء...  ـــ ــي ــل ع
حسن يدرس ويعمل... وجعفر: عملي ليس عيًبا... عدسة ^:

مركــز اجتماعـــي “يتيـــم” بـ “الشماليـــة”
مستعرضًة مع العصفور الواقع الخدمي للدائرة “11”... مبارك:

طالبـــت النائب باســـمة مبارك بإنشـــاء 
مركـــز اجتماعـــي آخر بمنطقـــة مدينة 
المحافظـــة  أهالـــي  الحتضـــان  حمـــد؛ 
الشمالية، وتفعيل الشراكة المجتمعية 
بصورة أوسع عن طريق دعم مختلف 
فئـــات المجتمـــع مـــن خـــال المركـــز، 
إلـــى وجـــود مركـــز  عازيـــة مطالبتهـــا 
اجتماعي واحـــد فقط، في المحافظة 
الشمالية، رغم أنها ذات كثافة سكانية 

عالية.
المنشـــود  المركـــز  وأكـــدت مبـــارك أن 
أهالـــي  طاقـــات  وينمـــي  ســـيحتوي 
الدائـــرة من فئة الشـــباب، المتقاعدين 
واألطفال، كما ســـيوفر جانبـــا توعوًيا 
وتقديـــم  الفئـــات،  لـــكل  وتدريبًيـــا 
المســـاعدات الخيريـــة، والتركيز على 
تنمية دور المرأة فـــي المجتمع ودعم 

األسر المنتجة.

وأوضحـــت أن المحافظـــة الجنوبيـــة 
كّل  تزخـــر  العاصمـــة  ومحافظـــة 
منهمـــا بثاثـــة مراكـــز، بينمـــا تحـــوي 
وذلـــك  اثنيـــن،  مركزيـــن  المحـــرق 
علـــى  المذكـــورة  المعلومـــات  حســـب 
الموقـــع اإللكترونـــي لـــوزارة التنميـــة 

االجتماعية.
وأشـــارت مبارك إلى ضرورة تأســـيس 
الجمعيـــات  لمتابعـــة  خاصـــة  لجنـــة 
الخيريـــة وتوزيـــع المســـاعدات علـــى 
الحاالت اإلنسانية في الجمعيات، بعد 
رصد العديـــد من الحـــاالت لمواطنين 

الجمعيـــات  أبـــواب  بيـــن  تائهيـــن 
الخيريـــة، وكل جمعيـــة ترفض تقديم 

المساعدات لهم.
جـــاء ذلك خـــال الزيـــارة األولى التي 
التنميـــة  لوزيـــر  النائـــب  بهـــا  قامـــت 
االجتماعية aأســـامة خلـــف العصفور؛ 
الســـلطتين  بيـــن  التعـــاون  لتعزيـــز 
تحقيقـــا  والتشـــريعية؛  التنفيذيـــة 
لألهـــداف التنموية، وبحث المشـــاريع 
والمبـــادرات التـــي تلبـــي احتياجـــات 
عشـــرة  الحاديـــة  الدائـــرة  أهالـــي 
والمواطنيـــن  الشـــمالية  بالمحافظـــة 

عموما.
وأعربت النائب عـــن تفاؤلها بالتعاون 
المنشود بين الوزارة والنواب، بعد أن 
رحـــبَّ الوزيـــر بكل مقترحـــات وأفكار 
الخدمـــات  أفضـــل  لتقديـــم  النائبـــة 

والمساعدات للمواطنين.

مبارك خالل زيارة وزير التنمية

كل وظيفـــة وإن بـــدت صغيـــرة البـــد وأن تكبـــر وتتطـــور
العمـــــل بوظيفــــة كاشــيــــــر ليــــس معيًبــــا وال حراًمــا
زبائن كثر يترددون على الهايبر ماركت فقط ألنهم يحبون البحرينيين 

حسن إبراهيم

حوراء مرهون

تثبيت 100 كادر طبي بـ “السلمانية”
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  أكـــد 
النـــواب النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان أن 
 100 بتثبيـــت  قامـــت  الصحـــة  وزارة 
موظـــف مـــا بيـــن أطبـــاء وممرضيـــن 
وفنييـــن للعمـــل في مجمع الســـلمانية 
الطبي، وذلك بعد جهود مســـتمرة في 
التواصـــل مـــع وزيـــرة الصحـــة ووزير 
الماليـــة ألجل تثبيت الموظفين الذين 
فـــي  مؤقتـــة  بعقـــود  يعملـــون  كانـــوا 
“الســـلمانية”، الذين تـــم إخطارهم في 

األيام الماضية باالستغناء عنهم.
وقـــال النائـــب األول فـــي تصريحـــات 
)األطبـــاء،  الموظفيـــن  إن  “البـــاد”  لــــ 
ســـيزاولون  والفنييـــن(  والممرضيـــن، 
فـــي  للعمـــل  رســـمي  بشـــكل  مهنهـــم 
“مجمع الســـلمانية الطبـــي” ابتداء من 

اليوم األحد 15 يناير الجاري.
وثمـــن ســـلمان التعاون المشـــترك بين 
الحكومة وكتلة تقدم النيابية، وسرعة 
التجاوب في تثبيت الموظفين ضمن 
الكـــوادر الطبيـــة الوطنيـــة، مما يصب 

في صالح الوطن والمواطنين.

ســـلمان  أكـــد  متصـــل،  ســـياق  وفـــي 
أن لقـــاء مرتقبـــا ســـوف ينعقـــد بيـــن 
السلطتين، في انتظار تحديد الموعد 
لعقـــد اللقاء في األيـــام القليلة المقبلة 
مـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة ألجـــل 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  المســـتجدات  شـــرح 
أن  إلـــى  الفتـــًا  الصحـــي،  بالضمـــان 
النـــواب طالبـــوا بمعرفـــة المزيـــد مـــن 
المســـتجدات لاطـــاع علـــى تطبيـــق 
قانـــون الضمـــان الصحـــي، فـــي ظـــل 
الســـلطتين  بيـــن  المشـــترك  التعـــاون 

“التشريعية والتنفيذية”. عبدالنبي سلمان

محرر الشؤون المحلية

شاهد تقرير الفيديو عبر قناة ^ باليوتيوب 
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