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جليلة  ــتـــورة  الـــدكـ ــاركـــت  شـ  
وزيــرة  جــواد حسن،  السيد  بنت 
ضمن  لقاء  في  أمــس،  الصحة، 
الدبلوماسي  الملتقى  فعاليات 
ولــيــد  د.  وبـــمـــشـــاركـــة  2023م، 
الــصــحــة،  وزارة  وكـــيـــل  الـــمـــانـــع، 
الجالهمة، الرئيس  مــريــم  ود. 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
شويطر،  لــولــوة  د.  و  الــصــحــيــة، 
ــيــــس  ــرئــ الـــــقـــــائـــــم بـــــأعـــــمـــــال الــ
ــايـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــراكـــز الـــرعـ
الــــصــــحــــيــــة األولـــــــــيـــــــــة، وذلـــــــك 
بحضور عدد من رؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة في 
الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة 
ــاء الــقــطــاعــات  ــ الــخــارجــيــة ورؤسـ

ومدراء اإلدارات بالوزارة.
وخــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، قـــدمـــت 
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
المنظومة  حــول  عــرًضــا  حسن، 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ــه الـــخـــطـــة  ــ ــــاللـ ــعــــرضــــت خـ ــتــ اســ
ــيــــة لـــلـــصـــحـــة لــــأعــــوام  ــنــ الــــوطــ

أن  إلـــى  مــشــيــرة  2025م،   -2016
الــخــطــة تــرتــكــز عــلــى 7 مــحــاور 
ــي، مــنــهــجــيــة  ــ اســتــراتــيــجــيــة وهــ
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة، 
تمويل الخدمات الصحية، بناء 
الحوكمة، جودة  القدرات، نظام 
وســـالمـــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
والبرمجيات  المعلومات  ونظام 
ــان  ــضـــمـ ــة، ونـــــظـــــام الـ ــيــ الــــصــــحــ

الصحي الوطني.
 وبــيــنــت وزيـــــرة الــصــحــة أن 
الصحية  الــمــنــظــومــة  أولـــويـــات 
تــرتــكــز عــلــى اســتــدامــة خــدمــات 
ذات  الـــــصـــــحـــــيـــــة  الــــــــرعــــــــايــــــــة 
الــتــنــافــســيــة الــعــالــيــة بــمــا يــعــزز 
ــيـــاة، ومــواصــلــة  مـــن جـــــودة الـــحـ
تنفيذ مشروع الضمان الصحي 
الصحية  بــالــخــدمــات  لــالرتــقــاء 
للمواطنين، مع سهولة وسرعة 
ــــن عـــلـــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ ــول الـ ــ ــصــ ــ حــ
الــخــدمــة الــصــحــيــة األســاســيــة، 
ــات ومــــبــــادرات  ــاسـ ــيـ ــر سـ ــويـ ــطـ وتـ
ــادة الــوعــي  ــ الــصــحــة الــعــامــة وزيـ
واالرتقاء  والوقاية،  المجتمعي 

بــــــــأداء الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
وكوادرها الوطنية.

ــلـــقـــاء، أعـــرب  وفــــي خـــتـــام الـ
ــراء عـــن شــكــرهــم لـــــوزارة  ــفـ ــسـ الـ
الطبية  الطواقم  ولكل  الصحة 

على ما بذلوه من جهود مقدرة 
وكــبــيــرة، وبــاألخــص خــالل فترة 
ــار الـــعـــالـــمـــي لــجــائــحــة  ــتــــشــ االنــ
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  ــورونــ فـــيـــروس كــ
والتصدي له، ومن ثم قام عدد 

من رؤساء البعثات الدبلوماسية 
بتقديم  الخارج  في  والقنصلية 
مـــداخـــالت وتــــســــاؤالت مــتــعــددة 
حــــول الــمــوضــوعــات والــقــضــايــا 

المتعلقة بالقطاع الصحي.
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} وزيرة ال�سحة خالل الم�ساركة في الملتقى الدبلوما�سي.

القاهرة - سيد عبدالقادر:

ــبـــادرة  بــاحــثــة بــحــريــنــيــة أن مـ أكـــــدت 
الرئيس  الــتــي طرحها  والــطــريــق  الــحــزام 
الــصــيــنــي شــي جــيــن بــيــنــج فــي عـــام 2013 
ذكية  هجومية  استراتيجية  مــبــادرة  تعد 
للصين، حيث  العالمية  الهيمنة  لتمكين 
تسعى الصين عبر هذه المبادرة إلى تعزيز 
نفوذها االقتصادي العالمي، ما سيمكنها 
من تحويله إلى نفوذ جيوسياسي وحضور 

عسكري على نحو هادئ أو ناعم.
وقــالــت الــبــاحــثــة فــاتــن فــريــد محمد 
عنها  نالت  أطــروحــة  في  بوسنان،  مبارك 
درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف 
السياسية  والــعــلــوم  االقــتــصــاد  كــلــيــة  مــن 
الخليج  مــنــطــقــة  إن  الـــقـــاهـــرة،  بــجــامــعــة 
العربي بسبب قوتها االقتصادية والطاقوية 
تشكل  االستراتيجي  الجغرافي  وموقعها 
االستراتيجية  المناطق  أهــم  مــن  واحـــدة 
في سياق مبادرة الحزام والطريق لتمكين 
الــهــيــمــنــة الــعــالــمــيــة الــذكــيــة لــلــصــيــن، أو 
مؤكدة  العالمي،  الجيوسياسي  توسعها 
تــتــحــصــل عليها  كــبــيــرة  مــكــاســب  ثــمــة  أن 
يبرز  ما  وهــذا  المبادرة،  من  الخليج  دول 

ومع  الــمــبــادرة.  إلــى  لالنضمام  تحمسها 
لكنها ال  أيضا  فــإن هناك تحديات  ذلــك، 

تقارن بالمكاسب.
البحرينية  الباحثة  أطروحة  حملت 
ــر الــــجــــديــــد  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ عـــــــنـــــــوان: »طــــــريــــــق الـ
منطقة  في  الصين  دور  على  وانعكاساته 

الخليج العربي منذ 2015«. 
تــقــول الــدكــتــورة فــاتــن فــريــد محمد 
الــــحــــزام  ــادرة  ــ ــبــ ــ مــ إن  ــان  ــنــ ــوســ بــ ــارك  ــ ــبـ ــ مـ
والطريق مبادرة صينية طموحة، طرحها 
 ،2013 عام  في  بينج«  »شي جين  الرئيس 
وترمي وفقا للرؤية الصينية المعلنة إلى 
أوروبا  اقتصاديا مع  الصين  ترابط  زيادة 
وإفــريــقــيــا وآســيــا، عــبــر شبكة واســعــة من 

ممرات النقل.
عــلــى  2015م،  عـــــام  مـــنـــذ  وتـــضـــيـــف: 
وجـــه الــتــحــديــد، غـــدت الــمــبــادرة الــركــيــزة 
الصينية  الخارجية  للسياسة  الرئيسية 
تجاه منطقة الخليج العربي. فمن حينها 
للدبلوماسية  مــلــحــوظ  تــصــاعــد  وهــنــاك 
الــصــيــنــيــة الــنــشــطــة فـــي الــمــنــطــقــة عبر 
ــلــــة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن  الـــــــزيـــــــارات الــــمــــتــــواصــ
من  لــمــزيــد  الــمــنــطــقــة  لــــدول  الصينيين 
الــتــرابــط االقــتــصــادي، وإقــنــاع قـــادة دول 

الحرير  طريق  إلى  باالنضمام  المنطقة 
الجديد. وبحلول عام 2018 أصبحت كل 
الـــمـــبـــادرة، كما  فـــي  الــخــلــيــج عــضــوا  دول 
الصينية-الخليجية  الــعــالقــات  ارتـــقـــت 
الشراكة  مستوى  إلى  المبادرة  سياق  في 

االستراتيجية. 
ــان الــســؤال الــرئــيــســي الـــذي ركــزت  وكـ
عليه األطروحة هو: كيف تنعكس مبادرة 
ــلـــى الـــــدور  طــــريــــق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد عـ

الصيني في منطقة الخليج العربي؟
إلــى أن مبادرة  الــدراســة  وقــد خلصت 
ــزام والـــطـــريـــق تــمــثــل اســتــراتــيــجــيــة  الــــحــ
هجومية ذكية لتمكين الهيمنة العالمية 
للصين؛ حيث تسعى الصين عبر المبادرة 
العالمي،  االقتصادي  نفوذها  تعزيز  إلى 
ــن تـــحـــويـــلـــه إلـــــى نــفــوذ  ــا ســيــمــكــنــهــا مــ مــ
نحو  على  عسكري  وحضور  جيوسياسي 
أيضا  النحو  هــذا  وعــلــى  نــاعــم.  أو  هـــادئ 
الــفــرصــة عــلــى خصومها  الــصــيــن  تــفــوت 
وخـــاصـــة الـــواليـــات الــمــتــحــدة فـــي اتــخــاذ 
تتطور  قد  ربما  مناوئة  احتواء  سياسات 

إلى حرب عسكرية.
وتـــشـــكـــل مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
بــســبــب قــوتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة والــطــاقــويــة 

وموقعها الجغرافي االستراتيجي واحدة 
ــم الــمــنــاطــق االســتــراتــيــجــيــة في  مـــن أهــ
سياق المبادرة لتمكين الهيمنة العالمية 
الذكية للصين، أو توسعها الجيوسياسي 

العالمي. 
تــوســيــع  فـــي  الـــمـــبـــادرة  وقد?أسهمت 
الدور االقتصادي للصين على نحو كبير 
في منطقة الخليج العربي، بالترافق مع 
السياسي  المستويين  على  مــحــدود  دور 

والعسكري. 
وتقول الدكتورة فاتن بوسنان: تواجه 
الـــمـــبـــادرة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات االســتــراتــيــجــيــة 
ــد تــجــبــر الــصــيــن في  ــة، الـــتـــي قـ ــيـ ــنـ واألمـ
ــا األمــنــي  ــ الــمــســتــقــبــل عــلــى تــوســيــع دورهـ

والعسكري.
رغــبــة صينية  هــنــاك  أن  إلـــى  وتــشــيــر 
العسكري  خالصة في عدم تطوير دورها 
التوسع المحدود  أبعد من  في المنطقة 
التطور  مــن  ذلـــك، فمزيد  ومــع  الــحــالــي. 
مــرتــهــن بحجم الــتــراجــع لـــدور الــواليــات 
ــأة  الــمــتــحــدة فـــي الــمــنــطــقــة، وزيــــــادة وطـ
التي  واالستراتيجية  األمنية  التحديات 

تواجه المبادرة وخاصة تحدي اإلرهاب.

} جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه.

في اأطروحة لدرجة الدكتوراه:

التي  وال��ط��ري��ق  ال��ح��زام  م��ب��ادرة  م��ن  الخليج  دول  مكا�سب 

عليها ال��م��ت��رت��ب��ة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن  اأك��ب��ر  ال�����س��ي��ن  اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

نــظــم مـــركـــز عــبــدالــرحــمــن 
ــرة  ــاضــ ــحــ ــي مــ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــو الـ ــ ــانــ ــ كــ
ــنـــوان: »الـــتـــوحـــد وأســـطـــورة  بـــعـ
ــورة فــاطــمــة  ــتــ ــدكــ ــلــ ــــالج« لــ ــعــ ــ الــ
سالمة  الحوار  وأدارت  مرهون، 
ــلـــت  ــتـــهـ الــــــشــــــروقــــــي. وقــــــــد اسـ
الدكتورة المحاضرة بالحديث 
عـــن اضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد 
ــف تـــــــم الـــــتـــــعـــــرف عـــلـــيـــه  ــ ــيــ ــ وكــ
والتاريخ طويل من قلة الوعي 
بهذا االضطراب.  فالعديد من 
حكايات التراث تصف اختالف 
الــعــديــد مــن األشــخــاص وعــدم 
قدرتهم على أداء المهام بشكل 
ــة، مــمــا  ــيـ ــالـ كـــامـــل وبــــكــــفــــاءة عـ
يجعل من حوله يقومون بنبذه 
والتنمر عليه وإخفائه بالغرف 

المغلقة.  
الـــــدكـــــتـــــورة: إن  وأضـــــافـــــت 
ــــب الــــحــــديــــث يــســتــطــيــع  ــطـ ــ الـ
العديد من  رؤيــة  إلــى  الوصول 
مما  الــمــجــردة  بالعين  ــور  األمــ
يسهل فهمه ووضع الحلول من 
وفيما يخص  شافية.  عالجات 
ــم يـــتـــم حـــتـــى اآلن  الـــتـــوحـــد لــ
يــمــكــن من  اكــتــشــاف أي شــــيء 

رؤية التوحد بصورته الدقيقة، 
وهــــذا مـــا يــجــعــل مـــن الــتــوحــد 
ــورة اليـــــزال الــعــلــمــاء في  ــطـ أسـ
ــفــــك أســــــرارهــــــا.  مــــــحــــــاوالت لــ
عرضت الدكتورة فيديو قصيرا 
تــم  تــــوحــــد  ــالــــة  حــ أول  يــــشــــرح 
تــشــخــيــصــهــا بــالــعــالــم فـــي عــام 

اضــطــراب  ولتشخيص   .1932
الدكتورة  ذكــرت  التوحد  طيف 
هــــذا  تــــلــــف  الـــخـــصـــوصـــيـــة  أن 
ــراب  ــطـ االضــــطــــراب فــهــو االضـ
الــوحــيــد الــــذي يــشــخــص عند 
عــنــد  يــــعــــالــــج  وال  ــيــــب  ــبــ ــطــ الــ
فريق  عبر  يتم  فهو  الطبيب. 

متعدد التخصصات يتكون من 
نفسي  طــب  اســتــشــاري  طبيب، 
ــرابــــات  ــي اضــــطــ ــ مـــتـــخـــصـــص فـ
تربية  اخــتــصــاصــي  الــطــفــولــة، 
ــاصــــي عــــالج  ــتــــصــ خـــــاصـــــة، اخــ
ــي نــطــق  ــاصـ ــتـــصـ ــيــــفــــي، اخـ وظــ
وتــخــاطــب، واخــتــصــاصــي عالج 

طبيعي.
وأشـــــارت الــدكــتــورة إلـــى أن 
كــــــون الـــتـــشـــخـــيـــص يـــتـــم قــبــل 
الخمس سنوات بشكل مبكر عن 
طريق فريق متكامل قد يؤدي 
إلـــى تـــضـــارب بـــــاآلراء وتــضــارب 
فـــي بــعــض الــمــقــايــيــس، ولــكــن 
المقيمين  األشخاص  مجموع 
ومعايير  يستخدمون مقاييس 
عــالــمــيــة لــلــتــشــخــيــص، وذلــــك 
يـــأخـــذنـــا إلــــى الـــمـــراحـــل الــتــي 
فينتقل  الــتــشــخــيــص،  تــعــقــب 
تقرير التشخيص إلى الجهات 
التربوية لوضع خطة تعليمية 
حــتــى ال يــتــأخــر األطـــفـــال عن 
المختصة  فالمراكز  أقرانهم.  
بطيف  المصاب  الطفل  تؤهل 
ــد الرتــــــــقــــــــاء الـــســـلـــم  ــ ــوحــ ــ ــتــ ــ الــ
الــتــعــلــيــمــي بــســالســة والــتــغــلــب 
يواجها  الــتــي  الــتــحــديــات  على 
األطــفــال. وفــي خــتــام حديثها 
أشــــارت الــدكــتــورة مــرهــون إلــى 
تام  يوجد شفاء  التوحد ال  أن 
منه، ولكن هناك تحسنا كبيرا 
التشخيص  ويعتمد ذلك على 

المبكر والتدخل الحقيقي.

كان���و الثقاف���ي ينظ���م محا�س���رة »التوح���د واأ�س���طورة الع���اج«

ــــل بن  ــد الــمــهــنــدس وائـ أكــ
ــر شـــؤون  ــ نـــاصـــر الـــمـــبـــارك وزيـ
الــوزارة  أن  والــزراعــة  البلديات 
بالغة،  أهمية  الــمــرافــئ  تــولــي 
مشددا على أن الوزارة مستمرة 
فـــي تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــتــي 
وتحديث  للصيادين  تقدمها 
البنى التحتية لقطاع الصيد 
بما يلبي حاجة العاملين في 

هذا القطاع.
ــــالل لــقــائــه  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
مع النائب خالد بوعنق عضو 

ــــذي بحث  مــجــلــس الـــنـــواب الـ
مـــعـــه عــــــــددًا مــــن الـــمـــواضـــيـــع 
بالدائرة  المتعلقة  الخدمية 
ــة  ــافـــظـ ــة فـــــــي مـــحـ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
المهندس  بحضور  الــمــحــرق، 
الــشــيــخ مــحــمــد بــن أحــمــد آل 
لــشــؤون  الـــــوزارة  وكــيــل  خليفة 

البلديات.
ــبـــارك خــالل  وأوضــــــح الـــمـ
الـــلـــقـــاء حــــرص الــــــــوزارة على 
مـــواصـــلـــة تـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
الـــمـــقـــدمـــة ضـــمـــن مــنــظــومــة 

العمل البلدي وخصوصًا فيما 
يتعلق بالحدائق والمتنزهات 
واألسواق وغيرها من المرافق 

البلدية األخرى.
النائب  أعـــرب  جهته   مــن 
بــوعــنــق عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لـــــــوزيـــــــر شـــــــــــؤون الــــبــــلــــديــــات 
ــا يــولــيــه  ــ والــــــــزراعــــــــة، عـــلـــى مـ
ــريــــع وتــــيــــرة  ــتــــســ مــــــن دعــــــــم لــ
إنـــجـــاز الـــمـــشـــاريـــع الــخــدمــيــة 
يخدم  بما  وتطويرها  البلدية 
التطلعات والغايات المنشودة.

والبنى  ال��خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر  ال��ب��ل��دي��ات:  وزي���ر 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ق��ط��اع ال�����س��ي��د ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة

استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل 
خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية 
فــؤاد  عــثــمــان  بمكتبه،  واإلقـــامـــة،  ــوازات  والـــجـ
للمنظمة  اإلقليمي  المكتب  البلبيسي مدير 
األوســـط  الــشــرق  لمنطقة  للهجرة  الــدولــيــة 

وشمال إفريقيا. 
بن  الشيخ هشام  أشــاد  اللقاء  بداية  وفي 
عبدالرحمن بورشة العمل )الهوية القانونية: 
نظمتها  التي  اآلمــن(  والتنقل  الــحــدود  أمــن 
شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بالتعاون 
مع المنظمة الدولية للهجرة وجامعة نايف 
تبادل  تعزيز  بهدف  األمنية،  للعلوم  العربية 
أن  متمنيًا  الــمــشــاركــة،  ــدول  الـ بين  الــخــبــرات 

تحقق الورشة جميع أهدافها الموضوعة.
المنظمة  مع  القائم  بالتعاون  أشــاد  كما 
المجاالت  مــن  العديد  فــي  للهجرة  الــدولــيــة 

المتخصصة،  العمل  الدورات وورش  كتنظيم 
والخبرات  التجارب  مختلف  على  واالطـــالع 
التعاون  هذا  استمرار  أهمية  مؤكدًا  الدولية، 

والتواصل وتبادل وجهات النظر.
الــلــقــاء بحث سبل تعزيز  تــم خــالل  وقــد 
عدد  ومناقشة  الجانبين،  بين  التعاون  أوجــه 

من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
ــز  ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــر الــــلــــقــــاء الـــعـــمـــيـــد عـ حــــضــ
عــبــدالــرحــمــن الــــدوســــري الــوكــيــل الــمــســاعــد 
أحمد  والشيخ  والمتابعة،  والبحث  للمنافذ 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
ــة، ومــحــمــد  ــ ــامـ ــ لــلــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات واإلقـ
ــانـــي رئـــيـــس بــعــثــة الــمــنــظــمــة الــدولــيــة  ــزرقـ الـ
كبير  مصطفى  عبدالمنعم  وحسن  للهجرة، 
إفريقيا  لــشــمــال  اإلقليميين  الــمــســتــشــاريــن 

والشرق األوسط.

ــوق  ــقــ عـــــــّبـــــــرت لــــجــــنــــة حــ
في  الشورى  بمجلس  اإلنسان 
اجــتــمــاعــهــا الــمــنــعــقــد أمـــس، 
علي  محمد  الــدكــتــور  برئاسة 
الخزاعي، عن خالص شكرها 
ــقـــوق  ــلــــف حـ ــا يـــشـــّكـــلـــه مــ ــمــ لــ
اإلنـــســـان مـــن أهــمــيــة ورعـــايـــة 
وعناية خاصة من لدن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــب  ــاحـ ــم، وصـ ــظـ ــعـ ــمـ ــــالد الـ ــبـ ــ الـ
األمير سلمان  الملكي  السمو 
ولــــي  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــمــــد  حــ بـــــن 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 

والحكومة، معتبرة أن اهتمام 
الملف  لهذا  البحرين  مملكة 
ضــمــن أولــويــاتــهــا أحـــد أســس 
نجاح مسيرتها الديمقراطية.
حــــــــيــــــــث جــــــــــــــــرى خــــــــالل 
لحقوق  استعراض  االجتماع 
البحرين  مملكة  في  اإلنسان 
مــيــثــاق  ــي  ــ فـ ورد  لـــمـــا  ــا  ــ ــًقـ ــ وفـ
الــعــمــل الـــوطـــنـــي، والـــدســـتـــور 
وأهمية  قيما،  تتضمن  والتي 
ــان  ــ ــسـ ــ ــــوق اإلنـ ــقـ ــ وتــــعــــريــــف حـ
عليها،  المنصوص  والحقوق 
وأهداف ميثاق العمل الوطني 

في مجال حقوق اإلنسان.

أن مملكة  اللجنة  وأكــدت 
ــورا  ــ ــطـ ــ ــد تـ ــهــ ــشــ ــن تــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
مــســتــمــرًا عــلــى صــعــيــد تعزيز 
ــــوق اإلنـــــســـــان،  ــقـ ــ وتـــنـــمـــيـــة حـ
فــــي ظــــل األطـــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــي بــــاتــــت  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ
تــحــتــضــنــهــا الــمــمــلــكــة، والــتــي 
تــــصــــب جــــهــــودهــــا مــجــتــمــعــة 
ــان  ــ ــسـ ــ ــوق اإلنـ ــ ــقـ ــ لـــحـــمـــايـــة حـ
وصـــيـــانـــتـــهـــا، بــالــشــكــل الــــذي 
يـــتـــالقـــى وتـــوجـــهـــات الـــقـــيـــادة 
ــخ  ــيـ ــرسـ ــاه تـ ــ ــجــ ــ ــة تــ ــمــ ــيــ ــكــ الــــحــ
في  اإلنــســان  وتكريس حــقــوق 

المجتمع البحريني.

} الشيخ هشام خالل لقاء مدير المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة.

} جانب من االجتماع.

ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن وال��م��ك��ت��ب

الإق���ل���ي���م���ي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ه��ج��رة

تط�ورا ت�س�هد  البحري�ن  ال�س�ورى:  حقوقي�ة 

الإن�س���ان حق���وق  تعزي���ز  ف���ي  م�س���تمرا 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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نـــظـــمـــت األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
ــدار يــومــي  ــ لــلــتــظــلــمــات عــلــى مـ
16 و17 يناير الجاري بالتعاون 
مع المؤسسة الوطنية لحقوق 
تدريبية  عــمــل  ــة  ورشــ اإلنـــســـان 
ــتــــخــــصــــصــــة حــــــاضــــــر فـــيـــهـــا  مــ
لما  الــتــعــاون  إدارة  مــن  خــبــراء 
وراء البحار بإيرلندا الشمالية 
مــســتــهــل  وفـــــــي   .)NI-CO(
ــادة  ــة أكــــــدت غــ ــ ــورشـ ــ افـــتـــتـــاح الـ
حــمــيــد حــبــيــب األمـــيـــن الــعــام 
أمــام  لها  كلمة  فــي  للتظلمات 
ــريـــن حـــــرص األمـــانـــة  ــاضـ الـــحـ
ــلـــى إطـــــــاق بـــرامـــج  ــم عـ ــ ــدائـ ــ الـ
والتطوير،  التدريب  وفعاليات 
من أجل رفد منتسبيها بأفضل 
عملهم،  مجاالت  في  المهارات 
ولـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــمـــمـــارســـات 
والمتطورة  المتجددة  الدولية 
في تلك المجاالت، كما أكدت أن 
األمانة انتهجت منذ تأسيسها 
مـــقـــاربـــة لـــلـــتـــعـــاون اإليـــجـــابـــي 
والـــــــبـــــــّنـــــــاء مـــــــع الــــمــــؤســــســــات 

الصلة  ذات  الدولية  واألجــهــزة 
بعملها، منها إدارة التعاون لما 
وراء البحار بإيرلندا الشمالية 

ــة  ــانــ ــــع األمــ ــتــــركــــت مـ ــي اشــ ــتــ الــ
الـــعـــامـــة لــلــتــظــلــمــات فـــي أكــثــر 
مدار  على  تدريبية  فعالية  من 

األعوام الماضية.
العمل  ورشــــة  أن  وأضـــافـــت 
ملحوظة  أهمية  تكتسب  هــذه 

ــتــــطــــويــــر  الــ ــد  ــ ــعـ ــ بـ ــا  ــمــ ــيــ ســ وال 
التعامل  آلــيــات  فــي  المستمر 
المختلفة  ــنـــزالء  الـ فــئــات  مـــع 
عـــــبـــــر قــــــوانــــــيــــــن وإجـــــــــــــــــراءات 
العقوبات  قانون  مثل  تنفيذية 
والـــتـــدابـــيـــر الـــبـــديـــلـــة، وقـــانـــون 
لألطفال  اإلصاحية  العدالة 
المعاملة،  وحمايتهم من سوء 
المفتوحة،  السجون  ومــشــروع 
وغيرها من اإلجراءات األخرى.
وجهت  كلمتها  خــتــام  وفــي 
ــام لـــلـــتـــظـــلـــمـــات  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ــيــ ــ األمــ
وأشـــادت  للمحاضرين  الــشــكــر 
المتميز  المعرفي  بالمستوى 
أشادت  كما  به،  يتمتعون  الذي 
بالتعاون القائم والمستمر مع 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
ــال الــعــمــل  ــجــ اإلنـــــســـــان فــــي مــ
وتمنت  الــمــشــتــرك،  واالهــتــمــام 
الفائدة  يجدوا  أن  للحاضرين 
ــــدم فــي ورشــة  الــمــرجــوة مــمــا ُق
وخــبــرات  معلومات  مــن  العمل 

ثرية.

»ال��ت��ظ��ل��م��ات« و»ح����ق����وق الإن�������س���ان« ت��ن��ظ��م��ان 

ور������س�����ة م��ت��خ�����س�����س��ة ب���م�������س���ارك���ة دول���ي���ة

ــنــــدس  ــهــ ــمــ ــل الــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
عــلــي أحــمــد الــــــدرازي رئــيــس 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
المستشار  بحضور  اإلنسان، 
يــاســر غــانــم شــاهــيــن األمــيــن 
اوستن  هاريت  السيدة  العام، 
ــان  ــســ ــوق اإلنــ ــقــ مـــســـتـــشـــار حــ
والـــســـيـــد كــريــســتــوفــر رايـــلـــي 
رئــــــيــــــس حــــــقــــــوق اإلنــــــســــــان 
والعدالة االجتماعية باإلنابة 
ــا كـــيـــنـــيـــدي  ــنـ ــيـ ــلـ ــيـ ــز هـ ــركــ ــمــ بــ
لــلــعــدالــة الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة 
البريطانية،  هـــاالم  شيفيلد 
وذلــــك بــمــقــر الــمــؤســســة في 

ضاحية السيف.
ورحب الدرازي بالضيوف، 
وقدم نبذة عن دور المؤسسة 
في نشر وتعزيز ثقافة حقوق 
البرامج  اإلنــســان مــن خــال 
التي  والتثقيفية  التدريبية 
تــقــدمــهــا الـــمـــؤســـســـة لــكــافــة 

مملكة  في  المجتمع  شرائح 
الــبــحــريــن، وذلــــك بــالــتــعــاون 
التعليمية  الــمــؤســســات  مـــع 
ومنظمات المجتمع المدني.

وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان ســبــل 
ــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون بــيــن  ــتـ الـ
الـــمـــؤســـســـة والـــجـــامـــعـــة مــن 

خــــال وضــــع آلـــيـــة مــشــتــركــة 
بالبناء  يتعلق  فيما  للتعاون 
ــثـــل فــي  ــتـــمـ الــــمــــؤســــســــي الـــمـ
تــعــزيــز ونــشــر ثــقــافــة حــقــوق 
دعم  في  يسهم  بما  اإلنسان، 
األكاديمية  المسيرة  وإثــــراء 

المؤسسية.

»�سيفيلد« وجامعة  الإن�سان«  لحقوق  »الوطنية 

التع���اون تعزي���ز  تبحث���ان  البريطاني���ة 

صـــرحـــت الـــمـــهـــنـــدســـة مــهــا 
إدارة  ــر  ــديــ مــ ــادة  ــ ــمـ ــ حـ خـــلـــيـــفـــة 
ــم الــــطــــرق  ــيـ ــمـ تـــخـــطـــيـــط وتـــصـ
بــوزارة األشغال أن الــوزارة تقوم 
بـــــإصـــــدار رخــــــص الـــتـــحـــويـــات 
الــــــمــــــروريــــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــدعـــي 
ــال الـــطـــرق،  ــمـ تــنــفــيــذهــا فـــي أعـ
الــــــصــــــرف الـــــصـــــحـــــي، أعــــمــــال 
ــاء بـــاإلضـــافـــة  ــ ــمـ ــ ــاء والـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
إلــى الــخــدمــات األخــــرى، وذلــك 
الــعــامــة  اإلدارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
ــمـــرور، حــيــث تــلــقــت الــــــوزارة  ــلـ لـ
 5170 نــحــو   2022 الــعــام  خـــال 
الخدمات  ــر  دوائـ لجميع  طلبا 
ــنـــيـــة  ــبـ ــع الـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ الـــــعـــــامـــــة ومــ
على  الموافقة  وتمت  التحتية، 
اصـــدار 3687 رخــصــة، فــي حين 

تم إنجاز نحو 3510 رخص.
وذكــــرت الــمــهــنــدســة حــمــادة 
بــــــأن هــــــذه الــــخــــدمــــات شــمــلــت 
ــم وخـــطـــة  ــيــ ــامــ مـــــراجـــــعـــــة تــــصــ
ــع الــضــوابــط  الــتــحــويــات ووضــ
انسيابية  تضمن  الــتــي  الفنية 
وسامة الحركة المرورية أثناء 
البنية  مشاريع  مختلف  تنفيذ 
مع  بــالــتــعــاون  وذلـــك  التحتية، 

اإلدارة العامة للمرور. 

وأضافت من أن من األمثلة 
عــلــى مــواقــع الــتــحــويــات شــارع 
الــفــاتــح، شـــارع الــجــنــبــيــة، شــارع 
ــارع الــشــيــخ خــلــيــفــة بن  ــ ــا، شـ ــ ريـ
بــالــمــالــكــيــة،  ســلــمــان، شــــارع 36 
شـــــــارع 3  بــــكــــرزكــــان،  شـــــــارع 26 
شارع  بعراد،   46 شــارع  باللوزي، 

الشيخ سلمان.
وذكرت مدير إدارة تخطيط 
وتصميم الطرق أن الوزارة تقوم 
في  الــمــروريــة  الحركة  بتنظيم 
الــتــي تشهدها  الــعــمــل  مــنــاطــق 
ومستمر  يومي  بشكل  المملكة 

ــاء  ــ ــشـ ــ مـــــن خـــــــال أعـــــمـــــال اإلنـ
والـــصـــيـــانـــة الــتــابــعــة لــمــشــاريــع 
قــــطــــاعــــي الــــــطــــــرق والـــــصـــــرف 
ــال  ــ ــغــ ــ ــي بـــــــــــــــوزارة األشــ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
ومشاريع هيئة الكهرباء والماء 

وغيرها. 
حمادة  المهندسة  وتابعت 
المرورية  التحويات  تنفيذ  أن 
يــتــم عــــادة خــــال إجـــــازة نــهــايــة 
ــات متأخرة  أوقـ فــي  أو  األســبــوع 

مـــن الــلــيــل لــتــفــادي أي إربــــاك 
المرور. كما يقوم فريق  لحركة 
مــــن الـــمـــهـــنـــدســـيـــن والــفــنــيــيــن 
ومنتسبي اإلدارة العامة للمرور 
دوري  بشكل  األعــمــال  بمتابعة 
لـــلـــتـــحـــقـــق مـــــن وضــــــع وصـــحـــة 
وســامــة الــتــحــويــات الــمــروريــة 
تفاديًا لوقوع الحوادث المرورية 
وحفاظًا على سامة الجميع. 

أن جميع  بــالــذكــر  الــجــديــر 

طــلــبــات الــتــحــويــات الــمــروريــة 
إلكترونيًا  معها  الــتــعــامــل  يــتــم 
ــريــــق بــــوابــــة الــحــكــومــة  عــــن طــ
 ،Bahrain.bh اإللــكــتــرونــيــة 
الــــــــوزارة   ــع  ــوقـ ــــال مـ أو مــــن خـ
 www.works.gov.bh
حـــيـــث تـــشـــمـــل هــــــذه الـــخـــدمـــة 
تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الـــتـــحـــويـــات 
الــــمــــروريــــة إلـــكـــتـــرونـــيـــا، لــيــتــم 
بــــــعــــــدهــــــا دراســــــــــــــــــة خــــــرائــــــط 
التحويات المرورية المقترحة 
وبرنامج العمل مع االستشاري 
الــمــخــتــص ومـــقـــاول الــمــشــروع 
واإلدارة العامة للمرور وبالتالي 
ــة بعد  إصـــــدار الـــرخـــص الـــازمـ
اشتراطات  استيفاء  من  التأكد 
الـــســـامـــة فــــي مــــواقــــع الــعــمــل 
ــة  ــمـــروريـ ــر الـــعـــامـــات الـ ــيـ ــوفـ وتـ
والحواجز المطاطية واإلضاءة 
االعـــان عن  يتم  كما  الــازمــة، 
شبكة  على  الرئيسية  األعــمــال 
اليومية  الــصــحــف  فــي  الــطــرق 
االجتماعي  الــتــواصــل  ووســائــل 
ــيــــة مــســتــخــدمــي  بــــغــــرض تــــوعــ
المرورية  بالتحويات  الطريق 
أي  لــوقــوع  تــفــاديــا  كافية  بفترة 

ازدحامات مرورية.

م���روري���ة  ت���ح���وي���ات  رخ�������س���ة   3687 اإ������س�����دار 

2022 خ������ال  ال���ع���ام���ة  ال����خ����دم����ات  ل�����دوائ�����ر 

} مها خليفة حمادة.

د.  الـــــــنـــــــائـــــــب  يـــــــــشـــــــــارك 
ــــري رئــــيــــس  ــيـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــام الـ ــ ــشــ ــ هــ
ــؤون الــتــشــريــعــيــة  ــشــ لــجــنــة الــ
الــنــواب  بمجلس  والقانونية 
ــائــــب مــــمــــدوح الـــصـــالـــح  ــنــ والــ
الخدمات عضو  لجنة  رئيس 
البرلمان العربي في الجلسة 
الثالثة لدور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الثالث 
ــربــــي، وذلــــك  ــعــ لـــلـــبـــرلـــمـــان الــ
يناير   22-20 الــفــتــرة  خـــال 
ــاري، الـــتـــي ســـتـــقـــام فــي  ــ ــجـ ــ الـ
القاهرة بمقر األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية.
ومـــن الــمــقــرر أن يــشــارك 
الــعــشــيــري  الــنــائــب د. هــشــام 
فـــي اجــتــمــاع لــجــنــة الـــشـــؤون 
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــ
ــان، وحـــضـــور  ــ ــسـ ــ وحــــقــــوق االنـ
الجلسة العامة، التي ستشهد 
أداء القسم القانوني ألعضاء 

البرلمان العربي الُجدد.
فـــــــــي حــــــيــــــن ســـيـــحـــضـــر 
الـــصـــالـــح اجـــتـــمـــاعـــات لــجــان 

ــربــــي لــبــحــث  ــعــ ــبــــرلــــمــــان الــ الــ
ــتــــجــــدات  ــا والــــمــــســ ــايــ ــضــ ــقــ الــ
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، إذ 
ســيــشــارك فــي اجــتــمــاع لجنة 
فلسطين، إلى جانب اجتماع 
لــجــنــة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
والمرأة  والثقافية  والتربوية 

والشباب بالبرلمان العربي.
مجلس  مـــشـــاركـــة  ــي  ــأتـ وتـ
الــــــــنــــــــواب فـــــــي اجــــتــــمــــاعــــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــبــــــرلــــــمــــــانــــــات الـ

والــدولــيــة بهدف  واآلســيــويــة 
ــز وتــــوطــــيــــد وتـــفـــعـــيـــل  ــزيــ ــعــ تــ
الـــــــعـــــــاقـــــــات الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة 
والــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــربــط 
مــــمــــلــــكــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن بـــكـــل 
إلــى  الــعــالــم،  بــرلــمــانــات دول 
التواصل  على  العمل  جانب 
مــــــــع أعــــــــضــــــــاء الــــمــــجــــالــــس 
في  والبرلمانات  التشريعية 
خاص  بشكل  العربية  الــدول 
وبرلمانات العالم بشكل عام.

ال��ن��ائ��ب��ان ال��ع�����س��ي��ري وال�����س��ال��ح ي�����س��ارك��ان 

ف����ي اج���ت���م���اع���ات ال���ب���رل���م���ان ال���ع���رب���ي

} ممدوح الصالح.} د. هشام العشيري.

ــة والـــتـــعـــاون بين  ــراكـ فـــي إطـــــار تــعــزيــز الـــشـ
ومختلف  واالجتماعية  الصحية  الشئون  إدارة 
إدارات وزارة الداخلية من خال تثقيف وتوعية 
منتسبي الوزارة، أقامت شعبة األسنان محاضرة 
ــة حـــــول صـــحـــة الـــفـــم واألســـــنـــــان وذلــــك  ــويـ ــوعـ تـ

بمديرية شرطة محافظة العاصمة.
ــرة الـــتـــي ألــقــتــهــا  ــاضـ ــحـ ــمـ وقـــــد تــضــمــنــت الـ
الـــدكـــتـــورة ديـــانـــا فــلــيــفــل رئــيــس شــعــبــة األســنــان 
والتعريف  باألسنان  العناية  كيفية  حول  شرحًا 
بــأمــراض الــفــم واألســـنـــان وطـــرق الــوقــايــة منها 
ــوات الـــعـــاج الــمــتــبــعــة لــمــخــتــلــف أمــــراض  ــطـ وخـ

تطبيقي  شــرح  تقديم  تــم  كما  واألســـنـــان،  اللثة 
للطريقة الصحيحة لتنظيف األسنان والتي لها 
دور كبير في الوقاية من أمراض الفم واألسنان 
زيـــارة طبيب األسنان  الــحــرص على ضـــرورة  مــع 

بصفة دورية.
ــارت رئــيــس شــعــبــة األســـنـــان إلـــى أنـــه تم  ــ وأشـ
الـــقـــيـــام بـــــإجـــــراءات فـــحـــص األســــنــــان وتــنــســيــق 
ذلــك،  احــتــاج  لمن  المديرية  لموظفي  مواعيد 
منوهة إلى مواصلة هذه المحاضرات التوعوية 
بيئة عمل  وذلــك لخلق  الــوزارة  إدارات  لمختلف 

صحية.

محا�سرة توعوية حول �سحة الفم والأ�سنان بمديرية العا�سمة

ــورة مـــريـــم  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ   أّكـــــــــدت الـ
عـــذبـــي الـــجـــاهـــمـــة الــرئــيــس 
الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
الـــــجـــــهـــــود  أّن  الـــــصـــــحـــــيـــــة 
مــســتــمــّرة فــي تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــلـــف الــــمــــؤســــســــات  ــتـ ــخـ ــع مـ ــ مــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة الـــرائـــدة 
تحسين  مـــواصـــلـــة  أجــــل  مـــن 
ــتــــوى جــــــــودة الــــخــــدمــــات  مــــســ
لجميع  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 
يسهم  وبــمــا  المجتمع  ــراد  أفــ
فـــي تــطــويــر الـــقـــطـــاع الــطــبــي 
وترسيخ  البحرين  مملكة  في 
على  متميز  كــمــركــز  مكانتها 
اإلقليمية  الصحية  الخارطة 

والدولية.
جــاء ذلــك خــال اجتماع 
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
الــصــحــيــة، صباح  والــخــدمــات 
أمــــــــس، مـــــع الــــدكــــتــــور عـــامـــر 
خـــــــــان اســــــتــــــشــــــاري أمـــــــــراض 
ــوم واألعـــــصـــــاب الــرئــيــس  ــنــ الــ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »صــحــتــو 
فروع شركة  أحد  وهي  ارابيا«، 
الرائدة    )Sehatu( صحتو 
ــات رعـــايـــة  ــدمــ ــي تـــقـــديـــم خــ فــ
كاليفورنيا  في  ومقرها  النوم 
بــــــــــالــــــــــواليــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
األمريكية، وبحضور عدد من 
الــمــســؤولــيــن مـــن الــجــانــبــيــن، 
ــه  ــ ــبـــل وأوجــ وذلـــــــك لـــبـــحـــث سـ
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي مــــن أجـــل 
تــقــديــم خــدمــات رعــايــة الــنــوم 
الشاملة في مملكة البحرين، 
ــة إلــــى نــشــر الــوعــي  ــافـ بـــاإلضـ
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ بــــمــــشــــاكــــل الـــــــنـــــــوم وكـ

عاجها.
ونّوهت الرئيس التنفيذي 
باستعداد الهيئة لتقديم كافة 
»صحتو  لشركة  الــدعــم  أوجــه 
ــيــــر مــخــتــلــف  ــتــــوفــ ارابــــــــيــــــــا« لــ
خدمات رعاية النوم المبتكرة 
والــذي  البحرين،  مملكة  فــي 
ســيــســهــم فـــي تــيــســيــر حــصــول 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
خدمات  أفضل  على  المملكة 
رعــايــة الــنــوم وتــحــقــيــق هــدف 
الــهــيــئــة الــمــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر 
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــخـ أحـــــدث الـ

للجميع.
ومن جانبه، أعرب الدكتور 
أمراض  استشاري  خان  عامر 
ــوم واألعـــــصـــــاب الــرئــيــس  ــنــ الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة صــحــتــو 
ــا عــــن ســـعـــادتـــه بــتــلــقــي  ــ ــيـ ــ ارابـ
الوطنية  الــهــيــئــة  مــن  الــدعــم 

لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
الصحية لتمكين الشركة من 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــخــاصــة 
اضطرابات  وعاج  بتشخيص 
الـــنـــوم فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الـــشـــركـــة بشكل  تــعــمــل  حــيــث 
الحصول  تيسير  على  حثيث 
ــة الـــنـــوم  ــايــ ــات رعــ عـــلـــى خــــدمــ
لدعم  وفعالة،  حديثة  بطرق 
األفراد في عيش حياة صحية 
وسعيدة، مشيرًا إلى أنه قد تم 
البدء في تقديم خدمات طب 
النوم للرياضيين المحترفين 
مــــــــن خــــــــــال تـــــوقـــــيـــــع عـــقـــد 
الــشــراكــة والــتــعــاون مــع بعض 
المؤسسات الرائدة في مجال 
بمملكة  الرياضي  االحــتــراف 

البحرين.
التنفيذي  الرئيس  وتقّدم 
بالشكر  ارابيا  صحتو  لشركة 

لـــلـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــجــاهــمــة 
للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والخدمات الصحية على كافة 
الــمــقــّدم  والــدعــم  التسهيات 
لــتــيــســيــر إجـــــــــراءات تــســجــيــل 
البحرين  مملكة  فــي  الشركة 
هذا  فــي  الــخــدمــات  ولتغطية 
ــســـتـــوى  ــمـ ــال عــــلــــى الـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ

اإلقليمي.
وبــــــــــــدوره، قــــــال الـــدكـــتـــور 
عــــــبــــــدالــــــرحــــــمــــــن الـــــغـــــريـــــب 
واألذن  األنـــــــــف  اســـــتـــــشـــــاري 
والـــحـــنـــجـــرة وأمـــــــراض الــنــوم 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ــب الــ ــائــ نــ
هذه  إّن  ارابــيــا  صحتو  لشركة 
الــخــطــوة ســتــغــيــر الــكــثــيــر في 
مــجــال خــدمــات رعــايــة الــنــوم 
بـــالـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تــتــطــلــع 
الــشــركــة إلـــى تــقــديــم خــدمــات 

بأعلى درجات الجودة وإحداث 
ــاة  ــيــ ــي فـــــــي حــ ــقــ ــيــ ــقــ فـــــــــرق حــ
المرضى من خال تشخيص 
وعاج كافة أشكال اضطرابات 
الـــــنـــــوم، إضــــافــــة إلــــــى تــوفــيــر 
خـــدمـــة تــقــديــم االســـتـــشـــارات 
للعاملين  الشاملة  والــرعــايــة 
ــات، وإجـــــــــراء  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فــ
المسوحات المطلوبة لقياس 
واإلنــتــاجــيــة  األداء  مــســتــوى 
لـــــكـــــافـــــة فــــــئــــــات وقـــــطـــــاعـــــات 
الــــمــــجــــتــــمــــع كـــالـــريـــاضـــيـــيـــن 
المحترفين والعاملين بنظام 
ــاوبـــات فــــي الــمــؤســســات  ــنـ الـــمـ
ــة، والــــــــصــــــــاالت  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الـــريـــاضـــيـــة. كـــمـــا أّكــــــد نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
اخـــتـــيـــار  أّن  ارابـــــيـــــا  صـــحـــتـــو 
ــزًا  ــ ــركـ ــ ــن مـ ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ مـ
النــطــاق عــمــل الــشــركــة يأتي 
في  المتميزة  لمكانتها  نظرًا 
لاستثمار  جاذبة  بيئة  توفير 
ــات  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مــــــــن خـــــــــــال الـ
الصحية  والــنــظــم  والــقــوانــيــن 
الــمــنــظــمــة لـــذلـــك وفــــق رؤيـــة 
مشيرًا  شاملة،  واستراتيجية 
ــّلـــع شــــركــــة »صــحــتــو  إلـــــى تـــطـ
ارابيا« لتقديم خدمات رعاية 
ــنــــوم لــجــمــيــع الــمــواطــنــيــن  الــ
على  والمترددين  والمقيمين 
المملكة. وقد تم على هامش 
االجــتــمــاع االتــفــاق  بـــأن تقوم 
شــركــة صــحــتــو ارابـــيـــا وبــدعــم 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  من 
الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
ــج فـــحـــص  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ بــــتــــوفــــيــــر بــ
ــوم لــبــعــض  ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ
مقدمي الرعاية الصحية في 

مملكة البحرين.

ال�����دك�����ت�����ورة ال���ج���اه���م���ة ت�����وؤك�����د ال����ح����ر�����ص ع��ل��ى 

ت���وف���ي���ر اأح�������دث ���س��ب��ل ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع

} د. مريم الجالهمة خالل االجتماع.

 استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور 
مجلس  رئــيــس  االجــتــمــاعــيــة،  التنمية  ــر  وزيـ
إدارة جمعية مركز سماهيج اإلسامي، عمار 
أعضاء  عبدالجليل رضي، بحضور عدد من 

مجلس اإلدارة. 
تـــم اســتــعــراض أنشطة  الــلــقــاء   وخــــال 
الجمعية المتنوعة وذات الشأن بالمسؤولية 
العمل  مبادئ  لتعزيز  وسعيها  االجتماعية، 

الخيري واإلنساني. 

ــه، أشــــــــــاد وزيــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ  مــــــن جـ
ــن بــرامــج  االجــتــمــاعــيــة بــمــا اطـــلـــع عــلــيــه مـ
ــدور الــمــمــيــز  ــ ــ ــدًا الـ ــؤكــ وأنـــشـــطـــة تـــنـــمـــويـــة، مــ
التماسك  يعزز  بما  الجمعية  به  تقوم  الذي 
والعطاء،  العمل  قيم  وتكريس  االجتماعي، 
ــم الـــــــــوزارة لـــجـــهـــود الــجــمــعــيــات  ــ مــــؤكــــًدا دعـ
المجتمع  ومنظمات  والتطوعية  الخيرية 
المدني كافة، وباألخص التي تمارس العمل 

اإلنساني والفكري والتوعوي.

وزير التنمية ي�ستقبل مجل�ص اإدارة »�سماهيج الإ�سامي«
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الشيخ  أول  الفريق  تــرأس 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد 
اللجنة  رئيس  الداخلية،  وزيــر 
الــمــعــلــومــات  لتقنية  الـــوزاريـــة 
ــــس اجــتــمــاع  ــاالت، أمـ ــ ــصــ ــ واالتــ

اللجنة، بحضور األعضاء.
أكد  االجتماع،  بداية  وفــي 
تطوير  مــواصــلــة  على  الــوزيــر، 
الخدمات الحكومية في مجال 
تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، فـــي إطـــار 
الشاملة،  التنموية  الــمــســيــرة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعّظم،  البالد  ملك  خليفة، 
وتــنــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وبـــــعـــــد الــــتــــصــــديــــق عــلــى 
مــحــضــر االجـــتـــمـــاع الـــســـابـــق، 

الـــوزاريـــة،  اللجنة  اســتــعــرضــت 
عددا من الموضوعات المدرجة 
عـــلـــى جــــــدول األعـــــمـــــال، وفـــي 
إنــجــازات  عــن  تقرير  مقدمتها 
ــي  ــمـ ــرقـ بــــرنــــامــــج الــــتــــحــــول الـ
والحكومة  المعلومات  لهيئة 
اإللكترونية خالل العام 2022، 
ــلـــة نــوعــيــة  والـــــــــذي حـــقـــق نـــقـ
بفضل  والـــنـــتـــائـــج،  األداء  فـــي 
لمجلس  المستمرة  المتابعة 
الوزراء برئاسة صاحب السمو 
ــهـــد رئــيــس  ــعـ ــي الـ ــ الـــمـــلـــكـــي ولــ
مــجــلــس الــــــوزراء، األمــــر الــذي 
كــان له بالغ األثــر في تحقيق 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ األهــــــــــــــداف االســ
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــول الــرقــمــي 
التقرير  أظهر  حيث  الشامل. 
الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة لــبــرنــامــج 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي مـــن خــالل 
إلكترونية  خــدمــة   600 تــوفــيــر 

المتاحة،  القنوات  جميع  عبر 
شملت 50 خدمة تم تطويرها 
وأســهــمــت   2022 ــام  ــعـ الـ خــــالل 
بالتالي في إنجاز 3.7 ماليين 
مــعــامــلــة إلــكــتــرونــيــة، فــي إطــار 
الــعــمــل عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
جودة  ذات  متكاملة  الكترونية 

عالية للجميع.
ــاق، أشـــاد  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
اللجنة  رئيس  الداخلية  وزيــر 
والتنسيق  بالتعاون  الــوزاريــة، 
ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــن هـ ــ ــيــ ــ بــ
وكافة  اإللكترونية  والحكومة 
الحكومية،  والجهات  الــوزارات 
والــــــــذي انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــا فــي 
الحكومية  الــخــدمــات  تــطــويــر 
وتحسين اإلجراءات والعمليات 

الحكومية.
وخـــالل االجــتــمــاع اطلعت 
الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة عـــلـــى أبــــرز 

ــيــــقــــات  ــبــ ــتــــطــ الــــــخــــــدمــــــات والــ
الحكومية  واألنظمة  المطورة 
الهيئة  تعتزم  التي  الجديدة، 
اإلعالن عن تدشينها بالتعاون 
مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 
الجاري،  العام  خالل  العالقة، 
ــنـــســـخـــة  ــــل إطـــــــــــالق الـ ــمـ ــ ــشـ ــ وتـ
المطورة من تطبيق »مجتمع 
واعـــــــــــي« مــــــن خــــــــالل إضــــافــــة 
المزايا  من  جديدة  مجموعة 
ــة،  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ والـــــخـــــدمـــــات اإللــ
مـــثـــل مــحــفــظــة الــمــســتــنــدات 
الــحــكــومــيــة الـــرقـــمـــيـــة والـــتـــي 
تــــــتــــــيــــــح لـــــــــــــأفـــــــــــــراد عـــــــرض 
بصورة  الرسمية  مستنداتهم 
مثل  التطبيق  عبر  إلكترونية 
ــواز السفر  الــهــويــة وجــ بــطــاقــة 
ــة  وشــــــهــــــادة الــــمــــيــــالد ورخــــصــ
الـــســـيـــاقـــة ومــلــكــيــة الــمــركــبــة، 
الصحية.  الــمــواعــيــد  وخــدمــة 

ــبـــحـــث والـــمـــنـــاقـــشـــة،  ــعــــد الـ وبــ
الــلــجــنــة عــلــى تدشين  وافــقــت 
تطبيق  مــن  الجديد  اإلصـــدار 
ــي«، حــيــث وجــه  ــ »مــجــتــمــع واعــ
اللجنة،  رئيس  الداخلية  وزير 
تنظيمية  آلـــيـــة  اعـــتـــمـــاد  إلــــى 
وقــانــونــيــة لــقــبــول واســتــخــدام 
الــمــســتــنــدات اإللــكــتــرونــيــة في 
الجهات الحكومية والخاصة.

اللجنة  اطلعت  ذلك،  بعد 
الوزارية على تفاصيل مشروع 

للمدفوعات  الوطنية  المنصة 
ــة، والـــــــتـــــــي تـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة مــوحــدة 
ــتــــحــــقــــات  ــيــــل الــــمــــســ ــتــــحــــصــ لــ
ــة لــجــمــيــع الــــــــــوزارات  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
والـــــمـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
مـــن خـــالل قـــنـــوات إلــكــتــرونــيــة 
ــم مــجــمــوعــة  مــــتــــعــــددة، وتــــضــ
مــــن الـــمـــمـــيـــزات والـــخـــدمـــات 
اللجنة  تابعت  كما  الجديدة. 
ــددا مـــن الـــمـــوضـــوعـــات، من  ــ عـ

المعلومات  هيئة  جهود  بينها 
والـــــحـــــكـــــومـــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
ــع  ــ ــدفـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ لـــتـــفـــعـــيـــل خـ
اإللكتروني عن طريق محفظة 
من  لمجموعة   Apple Pay
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة، تــقــريــر 
األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــحــكــومــة 
اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، تـــــــطـــــــورات 
ــاد  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــرقـــمـــي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الخدمات  تقييم مراكز  ودليل 

الحكومية.
وفــــــــي خـــــتـــــام االجــــتــــمــــاع 
ــر الــداخــلــيــة، رئيس  أعـــرب وزيـ
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة لــتــقــنــيــة 
ــلــــومــــات واالتـــــــصـــــــاالت،  ــعــ ــمــ الــ
عـــن شــكــره وتــقــديــره ألعــضــاء 
الــــلــــجــــنــــة، وحـــــرصـــــهـــــم عــلــى 
كل  حــول  والتنسيق  التواصل 
ما من شأنه تطوير الخدمات 
لجميع  المقدمة  الحكومية 

المواطنين والمقيمين. 

تراأ�س اجتماع لجنة تقنية المعلومات.. وزير الداخلية:

ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ت���وؤك���د ت��وف��ي��ر 

معاملة م��اي��ي��ن   3,7 واإن���ج���از  اإل��ك��ت��رون��ي��ة  خ��دم��ة   600
ال��ل��ج��ن��ة ت��ط��ل��ع ع��ل��ى اأب������رز ال���خ���دم���ات وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

ال�����م�����ط�����ورة والأن�����ظ�����م�����ة ال���ح���ك���وم���ي���ة ال����ج����دي����دة

} وزير الداخلية يلتقي رئي�س المحكمة الد�ستورية.

} وزير الداخلية خالل االجتماع.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس، المستشار 
عـــبـــداهلل بـــن حــســن أحـــمـــد الــبــوعــيــنــيــن رئــيــس 

المحكمة الدستورية.
برئيس  الــوزيــر  رحـــب  الــلــقــاء،  وفـــي مستهل 
ــدور السلطة  بــ الــدســتــوريــة، مــشــيــدا  الــمــحــكــمــة 
القانون،  وسيادة  العدالة  ترسيخ  في  القضائية 
ومنوها إلى دور المحكمة الدستورية في مسيرة 

العمل الوطني.
والتنسيق،  التعاون  أهمية  إلى  الوزير  وأشار 

بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، الفتا إلى 
وحضاري،  وطني  مشروع  البديلة  العقوبات  أن 
يــعــلــي مـــن مــكــانــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن حــقــوقــيــا 
تحقيق  قياسية  فترة  خالل  واستطاع  وإنسانيا، 
نــتــائــج إيــجــابــيــة مــتــمــيــزة، بــمــا مــن شــأنــه إرســـاء 
محاربة  جهود  وتعزيز  الناجزة  العدالة  مــبــادئ 

الجريمة وعدم تكرارها.
بين  التعاون  أوجــه  بحث  اللقاء  خــالل  وتــم 
الموضوعات  من  عدد  إلى  باإلضافة  الجانبين، 

ذات االهتمام المشترك. 

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي�����س��ي��د ب�����دور ال�����س��ل��ط��ة 

ال���ق�������س���ائ���ي���ة ف�����ي ت���ر����س���ي���خ ال���ع���دال���ة

ــد  ــمـ شـــــــــــــارك يـــــــوســـــــف مـــحـ
التنفيذي  الــرئــيــس  البنخليل 
ــي  ــنــ ــوطــ ــز االتــــــــصــــــــال الــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ لـ
لــقــاء ضــمــن فعاليات  أمـــس فــي 
2023م،  الــدبــلــومــاســي  الملتقى 
بحضور عدد من رؤساء البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة في 
الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة 
الــخــارجــيــة ورؤســـــاء الــقــطــاعــات 

ومديري اإلدارات بالوزارة.
ــنـــأ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  وهـ
ــي  ــنــ ــوطــ ــز االتــــــــصــــــــال الــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ لـ
من  الــخــارجــيــة  وزارة  مــنــتــســبــي 
بمناسبة  وإداريين  دبلوماسيين 
ــاســـي لــمــمــلــكــة  ــلـــومـ ــوم الـــدبـ ــيــ الــ
الـــبـــحـــريـــن، مـــشـــيـــًدا بــجــهــودهــم 
ــة والـــمـــقـــدرة ودورهـــــم  الـــواضـــحـ
ــايــــة مــصــالــح  الـــمـــشـــهـــود فــــي رعــ
خير  وتمثيلها  البحرين  مملكة 
تــمــثــيــل فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 

وقنصليات  بعثات  تعاون  مثمًنا 
مركز  مــع  الــخــارج  فــي  المملكة 

االتصال الوطني.
ـــف مــحــمــد  كـــمـــا قــــــدم يــــوسـ
ــل عـــــــــرًضـــــــــا حــــــول  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
مــنــظــومــة االتــــصــــال الــحــكــومــي 
استعرض  البحرين  مملكة  فــي 
ــور الـــمـــؤســـســـي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ خـــــاللـــــه الـ
لــمــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي منذ 
ومــهــامــه  2016م،  عــــام  تــأســيــســه 
االســتــراتــيــجــيــة الــمــتــمــثــلــة في 
ــاب اإلعــــالمــــي  ــطــ ــخــ تـــوحـــيـــد الــ
ــكـــومـــي، وتــحــقــيــق الــتــمــيــز  الـــحـ
الجهات  كافة  عبر  االتصال  في 
بأولويات  والتعريف  الحكومية، 
ــا إلــــــــى أن  ــ ــوًهـ ــ ــنـ ــ ــة، مـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
منظومة االتصال الحكومي في 
منظومة  تعد  البحرين  مملكة 
مــــــتــــــعــــــددة األطـــــــــــــــــــراف، حـــيـــث 
ــي بين  يــتــم الــتــنــســيــق اإلعــــالمــ

والمؤسسات  والـــــوزارات  الــمــركــز 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة، والــــــبــــــعــــــثــــــات 
ــيـــة  ــنـ ــبـــحـــريـ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـ

وغيرهم من الشركاء.
األدوار  أبـــــــرز  إلــــــى   وأشــــــــار 
والــمــســؤولــيــات الــتــي يــقــوم بها 
اإلعــالمــي  كالتخطيط  الــمــركــز 
واإلدارة  االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي، 
اإلعــالمــيــة لــأزمــات، والــتــدريــب 
ــات مع  ــنـــاء عـــالقـ اإلعــــالمــــي، وبـ
اإلعــــــالم الــمــحــلــي والـــخـــارجـــي، 
وتــــطــــويــــر الـــــتـــــواجـــــد الـــرقـــمـــي 
ــكـــومـــي، ودعــــــم الـــمـــبـــادرات  الـــحـ
مركز  حرص  مؤكًدا  الحكومية، 
مواصلة  على  الوطني  االتصال 
ــال الـــدعـــم  ــ ــكـ ــ ــة أشـ ــافــ تـــقـــديـــم كــ
ــي لــبــعــثــات وقــنــصــلــيــات  اإلعـــالمـ

مملكة البحرين في الخارج.
كما تم خالل اللقاء مناقشة 
وبحث السبل الكفيلة والوسائل 

ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــمــــثــــلــــى لــــتــــعــــزيــــز الـ
ــي مــــا بــيــن  ــالمــ والــتــنــســيــق اإلعــ
وبعثات  الوطني  االتصال  مركز 

الدبلوماسية  البحرين  مملكة 
في الخارج بما يحقق األهداف 

المشتركة.

ا����س���ت���ع���را����ض ال���م���ه���ام ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة ل��م��رك��ز

الت�������س���ال ال���وط���ن���ي ف����ي ال��م��ل��ت��ق��ى ال��دب��ل��وم��ا���س��ي

} الرئي�س التنفيذي لمركز االت�سال الوطني خالل اعمال الملتقى.

} وزيرة االإ�سكان خالل لقاء النائبين.

} وزير الداخلية خالل لقاء وزير النفط والبيئة.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
الدكتور محمد  الداخلية، أمس،  وزير  آل خليفة 
بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ، وذلك بحضور مدير عام 

اإلدارة العامة للمرور.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء، بــحــث مــجــاالت الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بــيــن الــجــانــبــيــن، ومـــن بــيــنــهــا السبل 
ــوادم  ــ الــكــفــيــلــة بــمــعــالــجــة مــشــكــلــة انـــبـــعـــاثـــات عـ
وتأثيرها  منها،  القديمة  وخصوصا  الــســيــارات، 
زيــادة  خــالل  من  المحيطة،  البيئة  على  السلبي 
على  من مخاطر  ذلــك  يمثله  ومــا  التلوث  نسبة 
الــصــحــة الــعــامــة وصــحــة الــبــيــئــة. كــمــا تـــم بحث 
ــدد مـــن الــمــوضــوعــات الــتــي تــســهــم فـــي تقديم  عـ
أعلى  وفـــق  والمقيمين،  للمواطنين  الــخــدمــات 

معايير الكفاءة واإلنجاز.

وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ي���ب���ح���ث م�����ج�����الت ال���ت���ع���اون

وال���ت���ن�������س���ي���ق م������ع وزي���������ر ال����ن����ف����ط وال���ب���ي���ئ���ة

وزي�رة »الإ�س�كان« ت�س�تقبل النائبي�ن 

الع�سب��ول ومح����سن  ع��ل��وي  جليل�ة 

والتخطيط  اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد  بنت  آمنة  استقبلت 
عضوي  العسبول  ومحسن  علوي  جليلة  النائبين  بمكتبها  العمراني 
السكن  بقطاع  المتعلقة  المواضيع  من  عدد  لبحث  النواب،  مجلس 

االجتماعي.
اإلسكان  وزارة  بين  المشترك  التعاون  تعزيز  إلــى  اللقاء  وتطرق 
والتخطيط العمراني ومجلس النواب، كما تم استعراض سير خطط 
ومــالئــمــة ومتميزة  إســكــانــيــة الئــقــة  لتوفير خــدمــات  ــوزارة  ــ الـ وبــرامــج 

للمواطنين.
من جانبهما ثّمن النائبان جليلة علوي ومحسن العسبول جهود 
الحرص  مؤكدين  للمواطنين،  االجتماعي  السكن  توفير  في  الــوزارة 

على التعاون مع الوزارة لتنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.

شارك الدكتور محمد بن 
التربية  وزيـــر  جمعة،  مــبــارك 
والتعليم رئيس مجلس أمناء 
مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
أمس، في لقاء ضمن فعاليات 
الملتقى الدبلوماسي 2023م، 
ــور عـــــــدد مـــــن رؤســـــــاء  بــــحــــضــ
ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــات الــ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
والقنصلية في الخارج، وكبار 
الخارجية  بــوزارة  المسؤولين 
ورؤســــــاء الــقــطــاعــات ومــــدراء 

اإلدارات بالوزارة.
وقـــــــــــــــــد تـــــــــــقـــــــــــدم وزيـــــــــــــر 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم بــجــزيــل 
الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــلــدكــتــور 
عــــبــــدالــــلــــطــــيــــف بـــــــن راشـــــــد 
ــيـــة،  ــانــــي وزيـــــــر الـــخـــارجـ ــزيــ الــ
الملتقى  على  القائمين  وكل 
الـــذي  2023م  الـــدبـــلـــومـــاســـي 
يـــعـــد فــــرصــــة طـــيـــبـــة لـــتـــبـــادل 
األفـــكـــار والـــخـــبـــرات ووجــهــات 
النظر، مهنًئا جميع منتسبي 
بــمــنــاســبــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
لمملكة  الــدبــلــومــاســي  الــيــوم 
الــبــحــريــن والــــذي صــــادف 14 
من يناير الجاري، مستعرًضا 
الــدور الــذي تضطلع به وزارة 
تنظيم  في  والتعليم  التربية 
واالرتقاء  التعليمية  العملية 

بمخرجاتها.
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــرق الـ ــ ــطــ ــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ
ــارك جــمــعــة  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ مـــحـــمـــد بـ
إلـــى بــعــض الــمــنــجــزات الــتــي 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــقـ حـ
والتعليم، مؤكًدا حرص وزارة 
التربية والتعليم على ترسيخ 
مـــفـــاهـــيـــم حــــقــــوق اإلنــــســــان 
ــج الــتــعــلــيــمــيــة،  ــاهـ ــنـ ــمـ ــــي الـ فـ
الملحقيات  دور  مــســتــعــرًضــا 
ــة والــــــشــــــراكــــــة مــع  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
ــبـــحـــريـــن  ــلـــكـــة الـ ــات مـــمـ ــثــ ــعــ بــ
فـــي الـــخـــارج بــهــدف االرتـــقـــاء 
بــمــســتــوى الــتــعــلــيــم وخـــدمـــة 

البحرينيين  الطلبة  مصالح 
المبتعثين في الخارج.

ــاء، تــم  ــقــ ــلــ وفـــــي خـــتـــام الــ
ــال لــلــمــداخــالت  ــمـــجـ فـــتـــح الـ
ــة، وقــــــــام عــــــدد مــن  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ واألسـ
الدبلوماسية  البعثات  رؤســاء 
ــارج  ــ ــخـ ــ والـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــــــي الـ
وتساؤالت  مداخالت  بتقديم 
التعاون  تعزيز  حــول  متعددة 
الــتــربــيــة  وزارة  بــيــن  الــثــنــائــي 
الــخــارجــيــة  ووزارة  والــتــعــلــيــم 
بما يخدم األهداف المنشودة 
التعليمية  المسيرة  دعــم  في 

للطلبة.

وزي�����ر ال��ت��رب��ي��ة: ن��ح��ر���ض ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ

م��ف��اه��ي��م ح��ق��وق الإن�������س���ان ف���ي ال��م��ن��اه��ج
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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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الرميحي ت�ستعر�ض خطط الإ�سكان 

مع النائبني جليلة علوي وحم�سن الع�سبول

املركز الوطني للأمن ال�سيرباين

 يد�ّسن حملته التدريبية والتوعوية

الإ�سكان  وزيرة  الرميحي  اأحمد  بنت  اآمنة  ا�ستقبلت 

علوي  جليلة  النائبني  مبكتبها،  العمراين،  والتخطيط 

وحم�سن الع�سبول ع�سوي جمل�س النواب، لبحث عدد من 

املوا�سيع املتعلقة بقطاع ال�سكن الجتماعي.

امل�سرتك بني وزارة  التعاون  اإىل تعزيز  اللقاء  وتطرق 

مت  كما  النواب،  وجمل�س  العمراين  والتخطيط  الإ�سكان 

خدمات  لتوفري  الوزارة  وبرامج  خطط  �سري  ا�ستعرا�س 

اإ�سكانية لئقة ومالئمة ومتميزة للمواطنني.

وحم�سن  علوي  جليلة  النائبان  ثّمن  جانبهما،  من 

الجتماعي  ال�سكن  توفري  يف  الوزارة  جهود  الع�سبول 

الوزارة  مع  التعاون  على  احلر�س  موؤكدين  للمواطنني، 

لتنفيذ خططها وبراجمها املختلفة.

انطالق حمالته  ال�سيرباين  لالأمن  الوطني  املركز  اأعلن 

املعرفة  م�ستوى  رفع  اإىل  الهادفة  والتدريبية  التوعوية 

والوعي يف جمال الأمن ال�سيرباين لدى الأفراد واملوؤ�س�سات 

لالأنظمة  احلماية  من  متقدم  م�ستوى  اإىل  للو�سول 

الور�س  من  جمموعة  تد�سني  اإىل  م�سرًيا  واملعلومات، 

التدريبية والتوعوية، ياأتي الق�سم الأول منها حتت �سعار 

والثاين  ال�سيرباين«  الأمن  جمال  يف  الأ�سا�سية  »الدورة 

حتت �سعار »املجال�س ال�سيربانية«.

التوقيع مع اأكرث من 100 مكتب �سياحي يف اأنحاء العامل.. وزيرة ال�سياحة:

ال�سياحة ت�سهد نقلة نوعية يف املوؤ�سرات وت�ستهدف 19 �سوًقا

متو�سط ن�سبة ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية مقارنة بالو�سائل التقليدية 89%.. القائد: 

600 خدمة اإلكرتونية حكومية يف العام املا�سي 22 خدمة منها لقطاعات وزارة الداخلية

ال�سرييف  جعفر  بنت  فاطمة  اأكدت 

يف  ال�سياحة  قطاع  اأن  ال�سياحة  وزيرة 

يف  نوعية  نقلة  ي�سهد  البحرين  مملكة 

مكانة  تعزز  التي  والنتائج  املوؤ�سرات 

عاملية،  �سياحية  وجهة  البحرين  مملكة 

التنموية  امل�سرية  اأهداف  مع  يت�سق  مبا 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

�ساحب  من  م�ستمرة  ومتابعة  املعظم، 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

القت�سادية  البحرين  روؤية  يرتجم  ومبا 

.2030

الإعالمي  الإيجاز  خالل  ذلك  جاء   

الذي عقدته وزيرة ال�سياحة، حول اأحدث 

م�ستجدات  واآخر  ال�سياحية  املوؤ�سرات 

البحرين  ململكة  ال�سياحية  ال�سرتاتيجية 

لالأعوام )2022-2026( التي تاأتي �سمن 

بتنظيم  وذلك  القت�سادي،  التعايف  خطة 

وبح�سور  الوطني،  الت�سال  مركز  من 

مندوبي الإعالم الإقليمي والدويل، اإذ بينت 

الطموحة  ال�سرتاتيجية  هذه  اأن  الوزيرة 

وا�سحة  طريق  وخريطة  نربا�ًسا  ُتعد 

املعامل، وذلك من خالل اأهدافها املتمثلة يف 

املحلي  الناجت  يف  ال�سياحة  اإ�سهام  زيادة 

مركًزا  البحرين  مكانة  واإبراز  الإجمايل، 

عدد  زيادة  اإىل  بالإ�سافة  عاملًيا،  �سياحًيا 

الدول امل�ستهدفة جلذب املزيد من ال�سياح، 

وتنويع املنتج ال�سياحي، وذلك بال�ستناد 

اإىل ركائزها املتنوعة.

�سمن  امل�ستهدفة  الأ�سواق  وحول   

البحرين،  ململكة  ال�سياحية  ال�سرتاتيجية 

�سوًقا   19 تبلغ  اأنها  الوزيرة  اأو�سحت 

وال�سديقة،  ال�سقيقة  الدول  خمتلف  من 

التعاون  اإىل احلر�س على تعزيز  م�سرية 

ال�سياحية  واملكاتب  اخلا�س  القطاع  مع 

اإىل  ال�سياح  من  املزيد  جلذب  الدولية، 

اأكرث  مع  التوقيع  مت  اإذ  البحرين،  مملكة 

من 100 مكتب �سياحي من خمتلف دول 

العامل.

 واأ�سارت ال�سرييف اإىل اأبرز امل�ساريع 

ال�سياحية يف مملكة البحرين، وهي مركز 

يعد  والذي  للمعار�س،  العاملي  البحرين 

ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  الأحدث 

اإذ  البحرين،  مملكة  يف  والأكرب  الأو�سط، 

جنح فور افتتاحه يف ا�ست�سافة حزمة من 

الفعاليات الكربى مبا يعزز موقع اململكة 

الرائد اإقليمًيا ودولًيا على خريطة �سناعة 

جمالت  يفتح  مبا  واملوؤمترات  املعار�س 

اأرحب للعملية التنموية على كل �سعيد.

 وتابعت اأن من بني امل�ساريع ال�سياحية 

احلديثة الأخرى واجهة الغو�س البحرية، 

الدانة  وم�سرح  البحرين،  خليج  و�ساطئ 

اأكرب  ل�ست�سافة  من�سة  اأ�سبح  والذي 

والفنية،  الثقافية  والفعاليات  الأحداث 

»مانتي�س«  ومنتجع  فندق  عن  ف�ساًل 

بالج  تطوير  وم�سروع  حوار،  جزر  يف 

ومنتجع  �سعادة،  وم�سروع  اجلزائر، 

جمريا خليج البحرين.

�سجلها  التي  بالنتائج  يتعلق  وفيما   

مقارنة   ،2022 للعام  ال�سياحة  قطاع 

�سمن  ذاته  للعام  املو�سوعة  بالأهداف 

البحرين  ململكة  ال�سياحية  ال�سرتاتيجية 

ال�سرييف  اأفادت   ،)2026-2022(

باأنها جتاوزت املعدلت املحددة مبتو�سط 

ال�سياحة  واإنفاق  ال�سياحية،  الليايل 

القيمة  الزوار  اإنفاق  ومتو�سط  الوافدة، 

م�سرية  ال�سياح،  وعدد  امل�ستهدفة، 

 calendar.bh الإلكرتوين  املوقع  اإىل 

ال�سياحية  الفعاليات  لروزنامة  للرتويج 

املو�سيقية،  كاحلفالت  املقامة  والرتفيهية 

العمل،  وور�س  املهرجانات،  املوؤمترات، 

ال�ستفادة  للجميع  ميكن  والذي  وغريها، 

الفعاليات  معرفة جدولة  من حمتواه يف 

باململكة.

متام اأبو�سايف:

واحلكومة  املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ك�سف 

التي  الإجنازات  من  القائد عن حزمة  علي  الإلكرتونية حممد 

حتققت يف جمال التحول الإلكرتوين على القنوات كافة، والتي 

بلغت 600 خدمة. 

وقال القائد اإن ما حتقق يف �سياق التحول الرقمي يعك�س 

اجلهود احلثيثة من اجل اإجناح اخلطط الوطنية والتوجيهات 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  ال�سديدة 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء الأمري �سلمان بن حمد ال خليفة، 

اخلطط  اإجناح  اأجل  من  الهيئة  بذلتها  التي  اجلهود  وتعك�س 

الوطنية، ل �سيما حتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية قطاع الت�سالت 

اعمال  وبرنامج  الرقمي  والقت�ساد  املعلومات  وتكنولوجيا 

احلكومة.

اأم�س،  ع�سر  عقده  �سحايف  موؤمتر  يف  القائد،  واأ�سار 

مب�ساركة الرئي�س التنفيذي للتحول الإلكرتوين نائب الرئي�س 

التنفيذي زكريا احمد اخلاجة، وعدد من م�سوؤويل الهيئة، اإىل 

الإجنازات،  هذه  جناح  على  كثريا  �ساعدت  عوامل  هناك  اأن 

اجلهات  مع خمتلف  والتعاون  احلكمية،  القيادة  دعم  اأبرزها 

الفريق  الداخلية  احلكومية، وكذلك توجيهات ومتابعة وزير 

اول الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل ال خليفة من خالل تروؤ�سه 

خالل  ومن  والت�سالت،  املعلومات  لتقنية  الوزارية  اللجنة 

اجل  من  لها  التابعة  والقطاعات  الداخلية  لوزارة  توجيهاته 

الإ�سهام يف اأجل تذليل كافة ال�سعوبات التي نواجهها من اأجل 

تنفيذ ال�سرتاتيجيات، ومعاجلة الإ�سكاليات كافة.

-والتي  الوزارية  اللجنة  توجيهات  اأن  اإىل  القائد  ولفت 

عر�ست عليها جميع الإجنازات- تتمحور حول اإثراء اخلدمات 

املتوافرة حالًيا، حيث كانت هناك توجيهات من وزير الداخلية 

الذي  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف  املزايا  من  عدد  لتد�سني 

قد  الهيئة  ان  اإىل  لفًتا  اململكة،  �سكان  جميع  ي�ستخدمه  بات 

ا�ستغلت ال�ستخدام الكبري لهذا التطبيق يف توفري عدة مزايا 

البطاقة،  بيانات  ت�سم  التي  »املحفظة«  ا�ستحداث خدمة  منها 

واجلواز والبيانات ال�سخ�سية، وجميع الوثائق التي يحتاجها 

امل�ستخدم، اإ�سافة اإىل حزمة من اخلدمات التي تتعلق باملواعيد 

يف الدوائر الر�سمية، وكذلك جميع ال�سهادات الإلكرتونية التي 

باتت موثقة ومقبولة امام كافة اجلهات الر�سمية.

و�سدد القائد على ان الهيئة ت�ستقي الكثري من الأفكار التي 

تعمل على تطويرها عرب ال�سكاوى التي تتلقاها عرب املن�سات 

الر�سمية، وذلك بهدف جتويد اخلدمة املقدمة للجمهور ل �سيما 

الهوية،  ا�ست�سدار  اإجراءات  �سياق  يف  برزت  التي  التطورات 

والتي جتاوز عدد م�ستخدمي هذه اخلدمة 800 األف �سنوًيا.

من جانبه، اعترب اخلاجة العام 2022 عاًما متميًزا بالأخذ 

بالعديد من امل�ساريع واملبادرات التي مت تنفيذها والتي مت�س 

النا�س ب�سكل مبا�سر.

ولفت اخلاجة اإىل اأن العديد من املبادرات جاءت انعكا�سا 

ملقرتحات املواطنني، حيث مت التعامل مع العديد من ال�سكاوى 

التي جاءت عرب من�سة »توا�سل« ومعاجلتها وتطويرها نحو 

مبادرات تخدم احتياجات املواطنني واملقيمني.

واأبرزها  حتققت،  التي  الإجنازات  اخلاجة  وا�ستعر�س 

القنوات كافة، منها 455 خدمة  اإلكرتونية على  600 خدمة 

الذاتية،  املن�سات  عرب  خدمة  و19  الوطنية،  البوابة  عرب 

و128 خدمة عرب تطبيق الهاتف الذكي.

الإلكرتوين  التحول  موؤ�سرات  اخلاجة  ا�ستعر�س  كما 

لعام 2022، ومن بينها 50 خدمة اإلكرتونية، و13 مبادرة 

التحول  اأنظمة  م�ساريع  و8  الإلكرتونية،  لتطويرالقنوات 

الإلكرتوين، بينما بلغ عدد معامالت الدفع الإلكرتوين نحو 3.7 

الإلكرتونية  للخدمات  الزيارات  عدد  بلغ  كما  معاملة،  مليون 

ن�سبة  متو�سط  اما  اإلكرتونية.  زيارة  مليون   18 حوايل 

التقليدية  باخلدمات  مقارنة  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�ستخدام 

فقد و�سلت اإىل ن�سبة %89.

كما بني اخلاجة م�ساريع اأنظمة التحول الإلكرتوين للعام 

التي  الإلكرتونية  التخويل  املا�سي 2022، وابرزها منظومة 

والتحقق  اإلكرتونية،  تخويالت  ا�سدار  اإمكانية  لالأفراد  تتيح 

املخولني  الأ�سخا�س  قبل  من  ا�ستخدامها  ليتم  واإدارتها  منها، 

اجلهات  خمتلف  يف  واملعامالت  الإجراءات  ا�ستكمال  بغر�س 

التي  الثانية«  »املرحلة  املواليد  منظومة  وكذلك  احلكومية. 

يف  للمواليد  والت�سجيل  التبليغ  عمليات  لإدارة  من�سة  توفر 

امل�ست�سفيات اخلا�سة من خالل الربط املبا�سر لإمتام العملية 

التي  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  من�سة  وكذلك  تامة،  ب�سال�سة 

توفر م�سدرا موحدا للموؤ�سرات والح�ساءات والبيانات التي 

حتقيق  �سبيل  يف  البحرين  مملكة  اأحرزته  الذي  التقدم  تبني 

اهداف التنمية امل�ستدامة.

 - اخلاجة  وفق   - الإلكرتونية  اخلدمات  توزعت  بينما 

�سمن خطط التحول الإلكرتوين بني اجلهات الر�سمية اإىل 20 

خدمة يف قطاع وزارة الداخلية، و4 خدمات يف قطاع التجارة 

والعمال، و11 خدمة يف قطاع العدل، و4 خدمات يف قطاع 

الإ�سكان والعقارات، و6 خدمات يف قطاع ال�سحة، و4 خدمات 

لقطاع التعليم وخدمة واحدة يف قطاع العمل والتوظيف.

الوطنية  املن�سة  تطوير  مت  قد  اأنه  اخلاجة  اأكد  كما 

من  البنكية  البطاقة  ا�ستخدام  اإيقاف  مت  بحيث  للمدفوعات، 

وكذلك  اآمن،  ب�سكل  التطبيق  يف  البطاقة  بيانات  حفظ  خالل 

توفري وت�سهيل و�سائل الدفع املتعددة ومنها »بنفت بي« و»اأبل 

بي«.

كما لفت اخلاجة اإىل تطوير من�سة اخلدمة الذاتية، حيث 

مت تطوير الدورة امل�ستندية خلدمة حتديث ال�سريعة »اإ�سافة 

املزايا  من  جمموعة  وتطوير  ات�س«،  بي  بحرين،  يف  الوثائق 

للمفتاح الإلكرتوين على من�سة اخلدمة الذاتية، والتي ت�سمل 

خدمة اإعادة تعيني كلمة املرور، تطوير ت�سجيل وترقية املفتاح 

الإلكرتوين.

الذكي  الهاتف  تطبيقات  تطوير  اخلاجة  ا�ستعر�س  كما 

وحت�سني  امل�ستخدم،  جتربة  حت�سني  بهدف  املا�سي  للعام 

اجلديد  اخلدمات  من  باقة  واإ�سافة  التطبيق،  اأداء  وتطوير 

ت�سمل  والتي  الرقمية،  احلكومية  امل�ستندات  حمفظة  ومنها 

بطاقة الهوية، جواز ال�سفر، و�سهادة امليالد، ورخ�سة القيادة، 

ال�سحية،  املواعيد  عر�س  خدمات  وكذلك  املركبة،  وملكية 

واملواعيد  ال�سحية،  واملراكز  امل�ست�سفيات  مواعيد  ومنها 

املتعلقة بكوفيد-19.

املوجه  »التاجر«  بتطبيق  العر�س  اخلاجة  واختتم 

خلدمات وزارة ال�سناعة والتجارة، والتي ت�ستمل على جتديد 

ال�سجل التجاري، وحتديث بيانات الت�سال اخلا�سة بال�سجل 

واإدارة  والوكالت،  والأن�سطة  ال�سجالت  وبحث  التجاري، 

الطلبات املتعلقة بال�سجالت التجارية.

واأبرزها  العمل  �سوق  تنظيم  بهيئة  يتعلق  ما  وكذلك 

مدفوعات الفواتري ال�سهرية لت�ساريح العمال، وهيئة الكهرباء 

فيما يتعلق بدفع فواتري الكهرباء واملاء، وكذلك الهيئة العامة 

التاأمينية،  بال�سرتاكات  يتعلق  فيما  الجتماعية  للتاأمينات 

بالطالع على خدمات  يتعلق  فيما  العمل »متكني«  و�سندوق 

دعم املوؤ�س�سات، وجمل�س املناق�سات واملزايدات لالطالع على 

بيانات املناق�سات واملزايدات. 

اخلاجة: تطوير »جمتمع واعي« لي�سمل جميع اخلدمات

وردا على �سوؤال لـ»الأيام« حول حفظ البيانات وم�ستوى 

الأمان يف ظل العتماد �سبه الكلي على حفظ الوثائق اإلكرتونًيا، 

اأهمية واأولوية  الذي يوىل  الإلكرتوين  المن  اأهمية  القائد  اكد 

كبرية.

وقال القائد: »بال �سك ان المن الإلكرتوين ودقة البيانات 

القطاعات  �سمن  كانت  وقد  الأهمية،  بالغة  م�ساألة  وحمايتها 

الرئي�سة يف الهيئة، ومت العمل على عر�سها، ومتابعة وزارة 

الداخلية وجمل�س الوزراء، والآن مع التو�سع ل �سيما يف ظل 

خطط التحول الإلكرتوين مت اإعطاء هذا اجلانب اأهمية كبرية، 

ومت ا�ستحداث جهة خمت�سة )املركز الوطني لالأمن ال�سيرباين( 

املوؤ�س�سات  توجيه  يتم  واأنظمة  و�سوابط  معايري  لديه  الذي 

لعتمادها، ويقوم مبتابعة خا�سة ل �سيما الأنظمة احلكومية 

التو�سيات  اإعطاء  تتم متابعتها ب�سكل مبا�سر، فيما يتم  التي 

التي  التو�سيات  متابعة  ويتم  املختلفة،  للقطاعات  واملعايري 

يتم اعطاوؤها، لذلك اجلانب الأمني هو جانب بغاية الأهمية، 

وحماية البيانات تو�سع يف العتبار من خالل التطبيق. كذلك 

ل نن�سى ان عملية حفظ البيانات الإلكرتونية تتيح جمال امنا 

اجلهات  جاهزية  عند  المر  يبقى  تزويرها.  فر�س  وتقلل  لها 

للتعامل مع الوثائق اإلكرتونًيا، حيث نحن الآن يف �سدد ا�سدار 

اعتماد  عرب  البحرين  داخل  معها  بالتعامل  تتعلق  تعليمات 

الن�سخة الإلكرتونية، وهذه هي خطوة اأوىل وقد قطعنا فيها 

�سوط كبري ل �سيما مع �سدور )الكيو اآر كود( اخلا�س بها«.

وتابع: »بال �سك ان جائحة كوفيد-19 �سكلت نقطة حتول 

على  الإلكرتونية  بال�سهادات  العمل  ت�سريع  جمال  يف  كبري 

م�ستوى العامل، وان كنا ما زلنا م�سطرين لإ�سدار البطاقات 

الإلكرتونية يف  الن�سخ  اعتماد  عدم  ظل  التقليدي يف  ب�سكلها 

دول اأخرى«.

الن�سخ  تعتمد  ان  يجب  اجلهات  جميع  »اليوم  واأ�ساف: 

ا�ستوفت  اأنها  طاملا  الإلكرتونية  ال�سهادات  من  الإلكرتونية 

ال�سروط لإ�سدارها، مثل احتوائها على )الكيو ار كود(. لذلك 

كافة  مع  الإلكرتونية  الن�سخ  اعتماد  عمليى  مبتابعة  نقوم 

اجلهات«.

ويف رد على �سوؤال، اكد القائد ان التطبيقات ل تقوم بحفظ 

تفا�سيل املعلومات املالية.

اأن  القائد  التعليمية، اكد  وردا على �سوؤال حول اخلدمات 

نتائج ال�سهادات يتم اإ�سدارها عرب البوابة الإلكرتونية، لفًتا 

اإثراء اخلدمات التعليمية، وان كانت  اإىل ان هناك تطلع نحو 

و�سع  يتم  ان  يجب  التي  اخلدمات  من  العديد  على  حتتوي 

ت�سور كامل حول اأوجه اثرائها.

يف  ال�ستثمار  حول  لـ»الأيام«  �سوؤال  على  رد  ويف 

�سوف  وما  خدماته،  قاعدة  وتو�سيع  واعي«  »جمتمع  تطبيق 

نحو  التوجه  اخلاجة  اكد  م�ستقبال،  التطبيق  عليه  ي�ستمل 

تعزيز دميومة تطبيق »جمتمع واعي« بال�ستفادة من قاعدة 

م�ستخدميه الكبرية التي ت�سل اإىل جميع �سكان اململكة، بحيث 

يتم حتويله اإىل تطبيق رئي�س يرجع اليه املواطنون يف حال 

احتاج لأي من اخلدمات احلكومية.

ولفت اخلاجة اإىل ان التطبيق �سيخ�سع اإىل تغيري �سامل 

عرب املرحلة الأوىل عرب توفري كافة اخلدمات احلكومية، كما 

هناك مرحلة م�ستقبلية تقوم على اإعادة هيكلة تطبيق »جمتمع 

واعي« مع الن�سف الثاين من العام اجلاري 2023، وذلك من 

اجل تقدمي خدمات اكرث فعالية للمواطنني.

الدفع  اعتماد من�سة  ان  اكد اخلاجة  ويف رد على �سوؤال، 

»اأبل بي« لإجناز معامالت بنكية يعود اإىل البنوك، كا�سفا ان 

»اأبل  عرب  الدفع  عمليات  تعتمد  البحرين  رئي�سا يف  بنكا   12

بي« وفق تقاعد ما بني »اأبل« وبني هذه املوؤ�س�سات املالية.

هذا  اأهمية  اخلاجة  اكد  الواحدة،  النقطة  م�سروع  وحول 

امل�سروع، حيث مت عقد العديد من الجتماعات ما بني اجلانب 

البحريني واجلانب ال�سعودي، لفتا اإىل ان امل�سروع قد قطع 

�سوطا كبريا حيال التوافق حوله، بينما مير امل�سروع حاليا يف 

النواحي الفنية عرب انتقال البيانات ب�سكل �سل�س ي�سهل عملية 

تنقل مواطني الدولتني.

ت�سوير: عبدعلي قربان
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وزير الداخلية يبحث جماالت 

التعاون والتن�سيق مع وزير النفط والبيئة

وزير الداخلية: العقوبات البديلة 

م�سروع وطني وح�ساري ُيعلي من مكانة البحرين

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

وزير  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور 

ل�شوؤون  اخلا�س  املبعوث  والبيئة  النفط 

الإدارة  عام  مدير  بح�شور  وذلك  املناخ، 

بحث  اللقاء،  خالل  ومت  للمرور.  العامة 

والتن�شيق بني اجلانبني،  التعاون  جمالت 

ومن بينها ال�شبل الكفيلة مبعاجلة م�شكلة 

ا  خ�شو�شً ال�شيارات،  عوادم  انبعاثات 

القدمية منها، وتاأثريها ال�شلبي على البيئة 

التلوث  ن�شبة  زيادة  خالل  من  املحيطة، 

ال�شحة  على  خماطر  من  ذلك  ميثله  وما 

العامة و�شحة البيئة. كما مت بحث عدد من 

املو�شوعات التي ت�شهم يف تقدمي اخلدمات 

معايري  اأعلى  وفق  واملقيمني،  للمواطنني 

الكفاءة والإجناز.

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

ام�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن اأحمد البوعينني 

م�شتهل  ويف  الد�شتورية.  املحكمة  رئي�س 

املحكمة  برئي�س  الوزير  رحب  اللقاء، 

الد�شتورية، م�شيًدا بدور ال�شلطة الق�شائية 

القانون،  و�شيادة  العدالة  تر�شيخ  يف 

منوًها بدور املحكمة الد�شتورية يف م�شرية 

اأهمية  اإىل  الوزير  واأ�شار  الوطني.  العمل 

حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  والتن�شيق  التعاون 

العقوبات  اأن  اإىل  لفًتا  الناجزة،  العدالة 

البديلة م�شروع وطني وح�شاري ُيعلي من 

واإن�شانًيا،  حقوقًيا  البحرين  مملكة  مكانة 

حتقيق  قيا�شية  فرتة  خالل  وا�شتطاع 

نتائج اإيجابية متميزة مبا من �شاأنه اإر�شاء 

جهود  وتعزيز  الناجزة  العدالة  مبادئ 

حماربة اجلرمية وعدم تكرارها. ومت خالل 

اجلانبني،  بني  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء، 

ذات  املو�شوعات  من  عدد  اإىل  بالإ�شافة 

الهتمام امل�شرتك.

ا�ستقبل مدير مكتب املنظمة البلبي�سي.. ه�سام بن عبدالرحمن: 

تبادل اخلربات مع املكتب االإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة

نظمت ور�سة عمل متخ�س�سة �سارك فيها خرباء دوليون.. حبيب: 

رفد منت�سبي »التظلمات« باأف�سل املهارات يف جماالت عملهم

بن  هــ�ــشــام  ال�شيخ  ا�شتقبل 

وكيل  خليفة  اآل  عــبــدالــرحــمــن 

اجلن�شية  ل�شوؤون  الداخلية  وزارة 

عثمان  مبكتبه،  والإقامة،  واجلوازات 

الإقليمي  املكتب  مدير  البلبي�شي  فوؤاد 

ملنطقة  للهجرة  الدولية  للمنظمة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

ال�شيخ  اأ�شاد  اللقاء،  بداية  ويف 

العمل  بور�شة  عبدالرحمن  بن  ه�شام 

احلــدود  ــن  اأم القانونية:  )الهوية 

�شوؤون  نظمتها  التي  الآمن(  والتنقل 

ــة  ــام والإق ــــوازات  واجل اجلن�شية 

بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، 

للعلوم  العربية  نايف  وجامعة 

تبادل اخلربات  الأمنية، بهدف تعزيز 

بني الدول امل�شاركة، متمنًيا باأن حتقق 

الور�شة جميع اأهدافها املو�شوعة.

مع  القائم  بالتعاون  اأ�شاد  كما 

العديد  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة 

من املجالت كتنظيم الدورات وور�س 

على  ــالع  والط املتخ�ش�شة  العمل 

الدولية،  واخلربات  التجارب  خمتلف 

التعاون  هذا  ا�شتمرار  اأهمية  موؤكًدا 

والتوا�شل وتبادل وجهات النظر.

�شبل  بحث  اللقاء  خالل  مت  وقد 

اجلانبني،  بني  التعاون  اأوجه  تعزيز 

ذات  املو�شوعات  من  عدد  ومناق�شة 

الهتمام امل�شرتك.

عبدالعزيز  العميد  اللقاء  وح�شر 

الوكيل  ــري  الــدو�ــش عبدالرحمن 

واملتابعة،  والبحث  للمنافذ  امل�شاعد 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  وال�شيخ 

واجلوازات  للجن�شية  امل�شاعد  الوكيل 

رئي�س  الزرقاين  وحممد  والإقــامــة، 

بعثة املنظمة الدولية للهجرة، وح�شن 

امل�شت�شارين  كبري  عبداملنعم م�شطفى 

وال�شرق  اأفريقيا  ل�شمال  الإقليميني 

الأو�شط.

العامة  الأمانة  نظمت 

يومي  مدار  على  للتظلمات 

اجلــاري،  يناير  و17   16

املوؤ�ش�شة  مــع  بالتعاون 

الإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

تدريبية  عــمــل  ور�ــشــة 

فيها  حا�شر  متخ�ش�شة 

التعاون  اإدارة  من  خــرباء 

باأيرلندا  البحار  وراء  ملا 

.)NI-CO( ال�شمالية

افتتاح  م�شتهل  ويف 

حميد  غادة  اأكدت  الور�شة، 

حبيب الأمني العام للتظلمات 

يف كلمة لها اأمام احلا�شرين 

على  الدائم  الأمانة  حر�س 

وفعاليات  برامج  ــالق  اإط

من  والتطوير،  التدريب 

باأف�شل  منت�شبيها  رفد  اأجل 

املهارات يف جمالت عملهم، 

املمار�شات  اإىل  وللتعرف 

الدولية املتجددة واملتطورة 

كما  املـــجـــالت،  تــلــك  يف 

انتهجت  الأمانة  اأن  اأكــدت 

مقاربة  تاأ�شي�شها  منذ 

والبّناء  الإيجابي  للتعاون 

والأجهزة  املوؤ�ش�شات  مع 

بعملها  ال�شلة  ذات  الدولية 

ومنها اإدارة التعاون ملا وراء 

ال�شمالية  باأيرلندا  البحار 

الأمانة  مع  ا�شرتكت  التي 

اأكرث  يف  للتظلمات  العامة 

على  تدريبية  فعالية  من 

مدار الأعوام املا�شية.

ور�شة  اأن  واأ�ــشــافــت 

اأهمية  تكت�شب  هذه  العمل 

بعد  �شيما  ول  ملحوظة 

اآليات  يف  امل�شتمر  التطوير 

النزلء  فئات  مع  التعامل 

املــخــتــلــفــة عــرب قــوانــني 

مثل  تنفيذية،  ـــراءات  واإج

والتدابري  العقوبات  قانون 

العدالة  وقانون  البديلة، 

ــة لــالأطــفــال  ــي ــالح ــش الإ�

وحــمــايــتــهــم مـــن �ــشــوء 

املعاملة، وم�شروع ال�شجون 

ــا من  ــريه املــفــتــوحــة، وغ

ـــراءات الأخـــرى. ويف  الإج

الأمني  ختام كلمتها، وجهت 

ال�شكر  للتظلمات  الــعــام 

للمحا�شرين.

خالل اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية املعلومات واالت�ساالت برئا�سة وزير الداخلية

التحّول الرقمي يوفر 600 خدمة اإلكرتونية وينجز 3.7 مليون معاملة اإلكرتونية

ال�شيخ  اأول  الفريق  تراأ�س 

اآل خليفة وزير  را�شد بن عبد اهلل 

الداخلية، رئي�س اللجنة الوزارية 

والت�شالت،  املعلومات  لتقنية 

اللجنة  اجتماع  اأم�س،  يوم 

بح�شور الأع�شاء.

اأكد  الجتماع،  بداية  ويف 

اخلدمات  تطوير  موا�شلة  الوزير 

تقنية  جمال  يف  احلكومية 

امل�شرية  اإطار  يف  املعلومات 

ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

لتوجيهات  وتنفيًذا  املعظم، 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

حم�شر  على  الت�شديق  وبعد 

ا�شتعر�شت  ال�شابق،  الجتماع 

من  عدًدا  الوزارية  اللجنة 

جدول  على  املدرجة  املو�شوعات 

عن  تقرير  مقدمتها  ويف  الأعمال، 

الرقمي  التحول  برنامج  اإجنازات 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

 ،2022 العام  خالل  الإلكرتونية 

والذي حقق نقلة نوعية يف الأداء 

والنتائج، بف�شل املتابعة امل�شتمرة 

�شاحب  برئا�شة  الوزراء  ملجل�س 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

كان  الذي  الأمر  الوزراء،  جمل�س 

الأهداف  الأثر يف حتقيق  بالغ  له 

للتحول  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

التقرير  اأظهر  اإذ  ال�شامل.  الرقمي 

لربنامج  الإيجابية  النتائج 

توفري  خالل  من  الرقمي  التحول 

600 خدمة اإلكرتونية عرب جميع 

القنوات املتاحة، �شملت 50 خدمة 

العام 2022،  مت تطويرها خالل 

 3.7 اإجناز  يف  بالتايل  واأ�شهمت 

يف  اإلكرتونية،  معاملة  مليون 

خدمات  تقدمي  على  العمل  اإطار 

جودة  ذات  متكاملة  اإلكرتونية 

عالية للجميع.

اأ�شاد وزير  ال�شياق،  ويف هذا 

الوزارية  اللجنة  رئي�س  الداخلية 

هيئة  بني  والتن�شيق  بالتعاون 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

واجلهات  الوزارات  وكل 

اإيجاًبا  انعك�س  ما  احلكومية، 

احلكومية  اخلدمات  تطوير  يف 

والعمليات  الإجراءات  وحت�شني 

احلكومية.

اطلعت  الجتماع،  وخالل 

اأبرز  على  الوزارية  اللجنة 

املطورة  والتطبيقات  اخلدمات 

والأنظمة احلكومية اجلديدة، التي 

تعتزم الهيئة الإعالن عن تد�شينها 

احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 

ذات العالقة خالل العام اجلاري، 

املطورة  الن�شخة  اإطالق  وت�شمل 

من  واعي«  »جمتمع  تطبيق  من 

خالل اإ�شافة جمموعة جديدة من 

الإلكرتونية،  واخلدمات  املزايا 

مثل حمفظة امل�شتندات احلكومية 

لالأفراد  تتيح  التي  الرقمية 

الر�شمية  م�شتنداتهم  عر�س 

التطبيق  عرب  اإلكرتونية  ب�شورة 

وجواز  الهوية  بطاقة  مثل 

ورخ�شة  امليالد  و�شهادة  ال�شفر 

وخدمة  املركبة،  وملكية  ال�شياقة 

البحث  وبعد  ال�شحية.  املواعيد 

على  اللجنة  وافقت  واملناق�شة، 

تد�شني الإ�شدار اجلديد من تطبيق 

وزير  وجه  اإذ  واعي«،  »جمتمع 

الداخلية رئي�س اللجنة اإىل اعتماد 

لقبول  وقانونية  تنظيمية  اآلية 

وا�شتخدام امل�شتندات الإلكرتونية 

يف اجلهات احلكومية واخلا�شة.

اللجنة  اطلعت  ذلك،  بعد 

م�شروع  تفا�شيل  على  الوزارية 

للمدفوعات  الوطنية  املن�شة 

منظومة  تعد  والتي  احلكومية، 

لتح�شيل  موحدة  اإلكرتونية 

جلميع  املالية  امل�شتحقات 

احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 

اإلكرتونية  قنوات  خالل  من 

من  جمموعة  وت�شم  متعددة، 

املميزات واخلدمات اجلديدة.

من  عدًدا  اللجنة  تابعت  كما 

جهود  بينها  من  املو�شوعات، 

واحلكومة  املعلومات  هيئة 

خا�شية  لتفعيل  الإلكرتونية 

طريق  عن  الإلكرتوين  الدفع 

حمفظة )Apple Pay( ملجموعة 

الأمم  تقرير  املقدمة،  من اخلدمات 

الإلكرتونية،  للحكومة  املتحدة 

القت�شاد  ا�شرتاتيجية  تطورات 

ودليل  البحرين،  ململكة  الرقمي 

تقييم مراكز اخلدمات احلكومية.

اأعرب  الجتماع،  ختام  ويف 

اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزير 

املعلومات  لتقنية  الوزارية 

وتقديره  �شكره  عن  والت�شالت 

على  وحر�شهم  اللجنة،  لأع�شاء 

كل  حول  والتن�شيق  التوا�شل 

اخلدمات  تطوير  �شاأنه  من  ما 

جلميع  املقدمة  احلكومية 

املواطنني واملقيمني.

واخلا�سة احلكومية  اجلهات  يف  االإلكرتونية  امل�ستندات  وا�ستخدام  لقبول  اآليات  اعتماد 
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

من ذاكرة املدار�س..

اإىل الداخل در وللتفتي�س ا�ستعد

بدايات  يعرفه جميع طالب  )الإيعاز(  الطلب  هذا 

خم�ضينيات القرن املا�ضي، عندما يطلب معلم الرتبية 

الطلبة  قاطرات  ال�ضباحي من  الطابور  الريا�ضية يف 

ال�ضتعداد للتفتي�ش على النظافة بكل ما حتمله الكلمة 

ال�ضف  مربي  ملرور  الطلبة  تهيئة  وهو  معنى،  من 

باأول طالبني  يبداأ  اإذ  الطلبة،  ليلقي نظرة على نظافة 

من القاطرة لينتهي باآخر طالبني ذهاًبا واإياًبا، والطلبة 

اليد  اإبهام  اأيديهم بطريقة حماذاة  متقابلني ومربزين 

اليمنى باإبهام اليد الي�ضرى، حيث تكون راحة اليدين 

اإىل الأ�ضفل، وو�ضع منديل من القما�ش على اليد لكي 

ل�ضتخداماته  منديل  لديه  الطالب  باأن  املعلم  يطمئن 

فعملية  وجتفيفهما،  واليد  الوجه  كم�ضح  اخلا�ضة 

والهندام  وال�ضعر  الأظافر  نظافة  ت�ضمل  التفتي�ش 

وغريها.

هذه ال�ضنن احلميدة هي من اأهداف الرتبية والتي 

تعترب كفر�ش عني يف جميع مدار�ش مملكة البحرين 

الطلبة  اأحد  عند  هناك خلل  واإذا وجد  ا�ضتثناء،  دون 

اأمام  ليقف  القاطرة  عن  ُي�ضتبعد  النظافة  حيث  من 

وار�ضاده  بن�ضحه  املدير  يقوم  حيث  الإدارة،  غرفة 

مبعاقبته  املدير  يقوم  اآخر  يوم  يف  الأمر  تكرر  واذا 

من خالل تكليف اأحد العاملني بق�ش اأظافره واأحياًنا 

اأخرى ُيرجع الطالب اإىل البيت ب�ضحبة اأحد العاملني 

لإبالغ اأهله عن ال�ضبب يف اإرجاعه من املدر�ضة.

الطالب  عند  املمار�ضات  هذه  مثل  جتمعت  واإذا 

ي�ضار اإىل ذلك يف �ضهادته اأو �ضجله املدر�ضي بتقدير 

لديه  يتكرر  ل  والذي  النظيف  الطالب  اأما  �ضعيف، 

هذه املمار�ضات في�ضار اإىل ذلك يف �ضهادته اأو �ضجله 

املدر�ضي بتقدير عاٍل.

واجلدير بالذكر اأن هذه املمار�ضة مع التفاق على 

املبداأ قد تتباين من مدر�ضة اإىل اأخرى وبح�ضب جن�ش 

الطالب ويف الوقت احلا�ضر اأ�ضبح يف هذه املمار�ضة 

اإبداع ح�ضب املدر�ضة.

واإىل ذكريات اأخرى..

حتفيز بيئة الو�سول اإىل العدالة خارج املحاكم.. وزير العدل رًدا على ال�سلوم:

اإعادة هيكلة مفاهيم العدالة واأ�ساليب العمل �سمن خطة خم�سية

فاطمة �ضلمان:

خالد  ال�ضيخ  الإ�ضالمية  وال�ض�ؤون  العدل  وزير  قال 

بن علي اآل خليفة اإن ال�زارة تعمل على درا�ضة متطلبات 

العمل خالل اخلم�س �ضن�ات املقبلة واإعادة هيكلة املفاهيم 

اأ�ضمل  مبفه�م  العدالة  بتحقيق  املت�ضلة  العمل  واأ�ضاليب 

واأعمق.

واأو�ضح باأن اإعادة الهيكلة ت�ضمل حتفيز بيئة ال��ض�ل 

اآليات  هناك  تك�ن  واأن  املحاكم،  اإطار  خارج  العدالة  اإىل 

العدالة وتعزيز  ر�ضمية وغري ر�ضمية قادرة على حتقيق 

اإليها للنظر يف ت�ض�ية  مبداأ �ضيادة القان�ن ميكن اللج�ء 

الختالفات اأو املطالبات باأ�ضل�ب خمتلف وباأدوات متعددة 

و�ضريعة بعيدة عن التعقيد.

واأكد ال�زير اأن اخلطة اخلم�ضية ت�ضمل اأن تك�ن اآليات 

العدالة قان�نية وغري نزاعية يف اأغلبها وتعتمد على ر�ضا 

الأطراف ويلعب فيها القطاع اخلا�س دورا حم�ريا ويك�ن 

اإىل  ال��ض�ل  اآليات  لتط�ير  للمرخ�ضني  اأكرب  دور  هناك 

العدالة اخلا�ضة مبزودي اخلدمة والعمالء وكذلك حماية 

امل�ضتهلك.

كما �ضدد على �ضعي ال�زارة لإيجاد بيئة منفتحة حلكم 

القان�ن يعلم فيها جميع املتعاملني بالجتاهات الرئي�ضية 

للمحاكم وما ا�ضتقرت عليه من مبادئ.

لرئي�س  برملاين  �ض�ؤال  على  ال�زير  رد  يف  ذلك  جاء 

اأحمد  جلنة ال�ض�ؤون املالية والقت�ضادية مبجل�س الن�اب 

ال�ضل�م.

امل�ضتمر  ال�زارة  عمل  اإطار  ووفق  باأنه  ال�زير  واأفاد 

العمل  تط�ير  ال�ضتمرار يف  امللكية يف  الروي  تلبية  على 

تاأكيد  ظل  ويف  البحرين  مملكة  يف  والقان�ين  الق�ضائي 

ال�زراء على م�ا�ضلة  العهد رئي�س جمل�س  ومتابعة ويل 

تط�ير النظم القان�نية وتعزيز العدالة واحلريات الفردية 

ومنظ�مة حق�ق الن�ضان، فاإن ال�زارة قامت وبعد الت�ضاور 

وتبادل الآراء مع كل من املجل�س الأعلى للق�ضاء والنيابة 

ا�ضرتاتيجية  مبادرات   7 بتقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  من 

لتعزيز ال��ض�ل اىل العدالة.

وذكر باأن املبادرات ال�ضبع ترتكز على حماور اأ�ضا�ضية 

القان�ين والق�ضائي وتعزيز  العمل  ت�ضتهدف تط�ير بيئة 

لف�س  املرخ�ضني  دور  تعزيز  يف  متثلت  العدالة  منظ�مة 

املنازعات وال�ضتعانة بالقطاع اخلا�س، وخدمة اجلمه�ر، 

الإجراءات  وتط�ير  بالأحكام،  التنب�ؤ  على  القدرة  وزيادة 

املهن  ممار�ضة  وتط�ير  الرقمية،  واملحاكم  الق�ضائية 

وتط�ير  اجلنائية،  العدالة  اإجراءات  وتعزيز  القان�نية، 

بيئة حماية الأ�ضرة والطفل.

يف  تاأتي  ال�ضرتاتيجية  املبادرات  تلك  اأن  اإىل  واأ�ضار 

 2030 يف  اإليه  ال��ض�ل  املن�ض�د  الهدف  حتقيق  اجتاه 

العمل خالل اخلم�س �ضن�ات  عن طريق درا�ضة متطلبات 

املقبلة وعرب اإعادة هيكلة املفاهيم واأ�ضاليب العمل املت�ضلة 

بتحقيق العدالة مبفه�م اأ�ضمل واأعمق.

يف  تاأ�ضيله  يجد  للعدالة  اجلديد  املفه�م  اأن  واأكد 

حتفيز  على  اأكدت  والتي   2030 القت�ضادية  الروؤية 

وتعزيز العدالة من خالل التزام القطاعني العام واخلا�س 

يف  العادل  ال�ضريف  التناف�س  اأج�اء  وت�فري  بال�ضفافية 

كل املعامالت وكذلك يف اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030 

املتعلق  ع�ضر  ال�ضاد�س  الهدف  اخل�ض��س  وجه  وعلى 

وبناء  العدالة،  اإىل  اجلميع  و�ض�ل  اإمكانية  باإتاحة 

م�ؤ�ض�ضات فعالة وخا�ضعة للم�ضاءلة و�ضاملة للجميع على 

جميع امل�ضت�يات.

واأكد ال�زير باأن هذه املبادرات قد نالت م�افقة جمل�س 

مبداأ  تعزيز  يف  تتج�ضد  اأهداف  من  حتمله  ملا  ال�زراء 

النظام  فاعلية  تر�ضيخ  والعمل على  العدالة  اإىل  ال��ض�ل 

اإليه مبا  ال��ض�ل  الأو�ضع ومتيكن قدرة  العديل مبفه�مه 

ي�ضتجيب ملا نتطلع اإليه الروؤية القت�ضادية اأن تك�ن عليه 

مملكة البحرين يف العام 2030 والتي يف ج�هرها جن�ضد 

هدفا اأ�ضا�ضيا م�ضرتكا يتمثل يف بناء حياة اأف�ضل للم�اطنني 

الر�ضمية  الآليات  تعزيز  خالل  من  وذلك  كافة،  واملقيمني 

وغري الر�ضمية وجعلها اأكرث فعالية يف ت�ض�ية املنازعات 

عرب اعتماد م�ضارات اإجرائية متعددة �ض�اء اأكانت ق�ضائية 

القان�نية  املبادئ  ون�ضر  واإر�ضاء  اتفاقية  اأو  ر�ضائية  اأو 

والأ�ضرة  واملجتمع  القت�ضاد  ب�ض�ؤون  املت�ضلة  امل�ضتقرة 

والأفراد وغريها من خمتلف ج�انب احلياة، واأخريا العمل 

على رفع م�ضت�ى ال�عي القان�ين بلغة مي�ضرة للجميع.

وردا على �ض�ؤال النائب واملتعلق مب�ضاهمة ذلك يف دعم 

املحاكم نح� الإ�ضراع يف الف�ضل املنازعات وال�ضق املتعلق 

بتط�ير مقار املحاكم واإن�ضاء فرع اآخر لل�زارة يف منطقة 

اأفاد ال�زير باأن العمل على حتقيق املبادرات مبن  اأخرى، 

دعما للمحاكم من خالل قيام ال�زارة بالعمل على امل�ضاندة 

التي  املتطلبات  وت�فري  املالئمة  البيئة  بتهيئة  وامل�ضاهمة 

هي  لل�زارة  اآخر  فرع  اإن�ضاء  اأن  كما  املحاكم،  حتتاجها 

م�ضاألة واقع.

والقن�ات  الآليات  وج�د  ظل  ويف  باأنه  م�ؤكدا 

اخلدمات  وطالبي  املتعاملني  اأمام  املتاحة  الإلكرتونية 

املطروحة  الرقمية  اخلدمات  خالل  للعدالة  وو�ض�لهم 

م�ضتمر  ب�ضكل  وزيادتها  تط�يرها  على  العمل  يتم  والتي 

ودائم، واإ�ضراك القطاع اخلا�س يف العمل �ضمن املنظ�مة 

من جهة اأخرى تك�ن خطط اإن�ضاء املقار رهن ال�اقع وه� 

ما حدث بالن�ضبة للمحاكم ال�ضرعية حني ا�ضتدعى ذلك.

 اأحمد ال�ضلوم وزير العدل

وكيل البلديات يلتقي 94 خريًجا من برنامج تطوير القيادات احلكومية

الأ�سغال تد�سن خدمة طلب املوافقة على ت�ساميم اخللطات الأ�سفلتية

اأحمد  بن  حممد  ال�ضيخ  املهند�س  اأكد 

اآل خليفة وكيل ال�زارة ل�ض�ؤون البلديات 

البلديات  و�ض�ؤون  الأ�ضغال  وزارة  يف 

منظ�مة  تط�ير  اأن  العمراين  والتخطيط 

التنمية  بعجلة  والدفع  احلك�مي  العمل 

من  ياأتي  البحرين  مبملكة  والزدهار 

خالل التعزيز والرتقاء مب�ضت�ى القدرات 

احلك�مي،  القطاع  لقيادات  واملهارات 

والإبداع  التغيري  ثقافة  اأن خلق  اىل  لفتا 

لالرتقاء مب�ضت�ى الأداء يف القطاع العام 

يف  مبا�ضرة  ب�ض�رة  ي�ضهم  اأن  �ضاأنه  من 

رفع م�ضت�ى الإنتاج والعمل.

ال�زارة  وكيل  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

ل�ض�ؤون البلديات مع 94 م�ظفا مبنا�ضبة 

لتط�ير  ال�طني  الربنامج  انهائهم 

يف   2021 لعام  احلك�مية  القيادات 

خمتلف امل�ضت�يات )تاأ�ضي�س، بناء، تك�ين، 

ك�ادر، قيادات(، بح�ض�ر ال�كيل امل�ضاعد 

املهند�ضة  امل�ضرتكة  البلدية  للخدمات 

�ض�قية حميدان، وال�كيل امل�ضاعد للم�ارد 

واملعل�مات حممد عادل ب�ح�ضان، ومدير 

حممد  املهند�س  العا�ضمة  اأمانة  عام 

ال�ضهلي، وعدد من م�ض�ؤويل ال�زارة.

ت�جيهات  اإىل  حممد  ال�ضيخ  واأ�ضار 

البلديات  و�ض�ؤون  ال�ضغال  وزير 

ع�ضام  املهند�س  العمراين  والتخطيط 

كل  تهيئة  على  بالعمل  خلف  عبداهلل  بن 

اأجل  من  للم�ظفني؛  املنا�ضبة  الظروف 

يف  واإمكاناتهم  مهاراتهم  وتط�ير  �ضقل 

جمال العمل احلك�مي.

ل�ض�ؤون  ال�زارة  وكيل  واأ�ضاف 

من  ال�طني  الربنامج  »يعد  البلديات: 

املتطلبات ذات الأول�ية ال�ضرتاتيجية يف 

البحرين  لروؤية  احلك�مة  عمل  برنامج 

هذه  كل  ت�ضهم  اإذ   ،2030 القت�ضادية 

قادرين  م�ض�ؤولني  تاأهيل  يف  الربامج 

يف  امل�ضتدامة  التنمية  عجلة  دفع  على 

مملكة البحرين عن طريق القيام بدورهم 

القيادي يف املنظمة احلك�مية بكل كفاءة، 

هذا  من  اكت�ضابه  مت  ما  تطبيق  واأهمية 

اخلربات  ونقل  العمل  بيئة  يف  الربنامج 

وتبادل املعل�مات«.

واأ�ضاد ال�كيل بالكفاءات امل�ج�دة يف 

برامج  ا�ضتفادتها من  اإىل  ال�زارة متطلعا 

وقدراتها  مهاراتها  �ضقل  يف  التدريب 

ال�ضتمرار يف هذه  م�ؤكدا على  ال�ظيفية، 

مب�ضت�ى  الرتقاء  اإىل  الهادفة  الربامج 

امل�ظفني.

التي  الكبرية  اجله�د  على  اأثنى  كما 

الربامج  هذه  تخطي  يف  امل�ظف�ن  بذلها 

التدريبية املتط�رة.

وزارة  يف  الأ�ضغال  �ض�ؤون  د�ضنت 

والتخطيط  البلديات  و�ض�ؤون  الأ�ضغال 

جديدة  اإلكرتونية  خدمة  العمراين 

اخللطات  ت�ضاميم  على  امل�افقة  لطلب 

جمم�عة  اإىل  لتن�ضم  ال�ضفلتية، 

التي  الإلكرتونية  ال�زارة  خدمات 

الب�ابة  عرب  اإليها  ال��ض�ل  ميكن 

ال�طنية للحك�مة الإلكرتونية اأو م�قع 

ال�زارة الإلكرتوين. وتاأتي هذه اخلدمة 

ا�ضتمراًرا ل�ضل�ضلة اخلدمات الإلكرتونية 

التي ت�فرها ال�زارة، لالرتقاء مب�ضت�ى 

اخلدمات وت�ضهيل الجراءات.

و�ضرحت ال�كيل امل�ضاعد للخدمات 

الفنية املهند�ضة هدى ال�ضلمان اأن خدمة 

اخللطات  ت�ضاميم  على  امل�افقة  طلب 

ال�ضفلتية املقدمة من اإدارة هند�ضة امل�اد 

الأ�ضفلت،  �ضركات  ت�ضتهدف  بال�زارة 

وتتيح لل�ضركات احل�ض�ل على م�افقة 

قبل  ال�ضفلتية  اخللطات  على  ال�زارة 

احلك�مية،  امل�ضاريع  يف  ا�ضتخدامها 

�ضمان  برنامج  خالل  من  ذلك  وياأتي 

اجل�دة الذي تتبعه اإدارة هند�ضة امل�اد 

وامل�اد  البناء  م�اد  ج�دة  من  للتحقق 

او  مطابقتها  من  والتاأكد  الإن�ضائية 

جتاوزها للم�ا�ضفات واملعايري ال�طنية 

اأو العاملية، وتندرج هذه اخلدمة �ضمن 

مهام خمترب م�اد الطرق باإدارة هند�ضة 

اخللطة  ت�ضميم  بدرا�ضة  املعني  امل�اد 

ال�ضفلتية واختبارها قبل امل�افقة عليها 

التابعة  الطرق  لال�ضتخدام يف م�ضاريع 

لل�زارة.

اأنه  ال�ضلمان  املهند�ضة  وبينت 

على  امل�افقة  طلب  تقدمي  بالإمكان 

اأو  اجلديدة  ال�ضفلتية  اخللطات 

املعتمدة  اخللطات  على  امل�افقة  اإعادة 

اإذ يتم ذلك من خالل تعبئة  اإلكرتونًيا، 

وحتميل  امل�قع،  على  املعد  النم�ذج 

مراجعتها  ليتم  ال�ضرورية  امل�ضتندات 

من  التحقق  وعند  املخت�ضني،  قبل  من 

�ضهادة  رفع  يتم  ال�ضفلتية  اخللطات 

على  املف�ضل  والتقرير  اخللطة  ت�ضميم 

امل�قع الإلكرتوين مبا�ضرة.

وقد اأ�ضهمت اخلدمات الإلكرتونية يف 

املقدمة  اخلدمات  كفاءة  وتعزيز  تط�ير 

اإطار متكامل ومرتابط ي�ضهم ب�ضكل  يف 

الت�ضغيلية  النفقات  خف�س  يف  مبا�ضر 

ومراقبة الأداء وحت�ضني اجل�دة، والذي 

�ضينعك�س ب�ض�رة مبا�ضرة على حت�ضني 

التي  واخلدمات  الت�ضغيلية  العمليات 

تقدمها ال�زارة للم�ضتفيدين.

 هدى ال�ضلمان

وزارة ال�سحة ت�سارك الحتفال باليوم 

العاملي للنزف الدموي »الهيموفيليا«

الحتفال  العامل  دول  جميع  ال�ضحة  وزارة  ت�ضارك 

الذي  »الهيم�فيليا«  الدم�ي  للنزف  العاملي  بالي�م 

وي�ضتهدف  عام،  كل  من  اأبريل   17 تاريخ  ي�ضادف 

امل�ضابني  واأهايل  الدم�ي،  النزف  مبر�س  امل�ضابني 

واملهنيني  ال�ضحية،  القرارات  و�ضانعي  بهم،  واملحيطني 

وعامة  ال�ضحية،  واملنظمات  واجلمعيات  ال�ضحيني 

املجتمع. 

والنزف الدم�ي )هيم�فيليا( يعني �ضي�لة الدم، وه� 

اأحد اأمرا�س الدم ال�راثية الناجتة عن نق�س اأحد ع�امل 

امل�ضاب  ال�ضخ�س  دم  يتخرث  ل  بحيث  الدم  يف  التجلط 

ينزف  ب�ضكل طبيعي؛ مما يجعله  »الهيم�فيليا«  مبر�س 

اأط�ل. ويرجع ال�ضبب يف الإ�ضابة بالهيم�فيليا اإىل  ملدة 

ت�ضنيع  عن  امل�ض�ؤولة  اجلينات  يف  ا�ضطرابات  حدوث 

يف  ال�ضطراب  كان  �ض�اء  الدم،  يف  التجلط  معامالت 

عليه  فتظهر  تنتقل  والتي  الأم؛  من  امل�رثة  اجلينات 

جينية  طفرات  حدوث  ب�ضبب  اأو  الهيم�فيليا،  اأعرا�س 

الرغم  على  الطفل،  لدى  التجلط  معامالت  تك�ين  اأثناء 

من عدم وج�د اإ�ضابات يف العائلة.

الدم�ي  للنزف  العاملي  بالي�م  الحتفال  ويهدف 

النزف  مبر�س  ال�عي  م�ضت�ى  رفع  اإىل  »الهيم�فيليا« 

بالتعريف  وذلك  وذويهم،  به  امل�ضابني  بني  الدم�ي 

الأفراد  وحتفيز  وامل�ضاعفات،  والأعرا�س  باملر�س 

واجلمعيات ال�ضحية للم�ضاركة يف تقدمي الدعم املعن�ي 

وت�ضجيع  الهيم�فيليا،  ملر�ضى  واملادي  والجتماعي 

النزف  مر�س  على  الطالع  على  كافة  املجتمع  �ضرائح 

الإ�ضهام  وبالتايل  بخط�رته،  ال�عي  لزيادة  الدم�ي 

الن�ضمام  طريق  عن  مثال  املر�ضى  م�ضاعدة  يف  منهم 

الدم�ي،  النزف  تعنى مبر�س  التي  ال�ضحية  للجمعيات 

بني  الدم�ي  النزف  مر�س  ح�ل  ال�عي  م�ضت�ى  ورفع 

النا�س  وعامة  ال�ضحيني  واملهنيني  القرارات  �ضانعي 

النزف  ملر�ضى  املعي�ضية  الظروف  حت�ضني  وبالتايل 

دور  اأهمية  على  والتاأكيد  بينهم،  ال�عي  ون�ضر  الدم�ي 

ال�ضيطرة على  ال�ضحية يف  والدولية  ال�طنية  ال�ضلطات 

التثقيف  اأهمية  على  والتاأكيد  الدم�ي،  النزف  مر�س 

ال�ضحي يف التعاي�س مع مر�س النزف الدم�ي وجتنب 

املادي  الدعم  على  واحل�ض�ل  له،  امل�ضاحبة  امل�ضاعفات 

امل�جهة  اجله�د  من  ومزيد  والرعاية  البح�ث  لإجراء 

نح� مر�س النزف الدم�ي واأ�ضبابه.

جهًدا  تاأل�  ل  البحرين  مملكة  يف  ال�ضحة  وزارة  اإن 

يف بذل ق�ضارى جهدها من اأجل ت�فري خمتلف اخلدمات 

مر�س  من  يعان�ن  الذين  للمر�ضى  والعالجية  ال�ضحية 

الهي�م�فيليا، وحتر�س على تنظيم العديد من الفعاليات 

الحتفال  مع  بالتزامن  والت�ع�ية  التثقيفية  والأن�ضطة 

اإقامة  خالل  من  وذلك  الدم�ي،  للنزف  العاملي  بالي�م 

بدورها  تهدف  التي  الت�ع�ية  والفعاليات  املحا�ضرات 

اإىل ت�عية اجلمه�ر مبر�ضي الهيم�فيليا وبيان اأعرا�ضه 

وطرق ال�قاية والعالج.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/957374/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12062/pdf/INAF_20220417013838038.pdf
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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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 وزير التربية: ترسيخ مفاهيم
حقوق اإلنسان بالمناهج التعليمية

ش��ارك وزير التربي��ة والتعلي��م رئيس مجلس 
أمن��اء مجلس التعلي��م العالي محم��د جمعة، 
أم��س، ف��ي لق��اء ضم��ن فعالي��ات الملتق��ى 
الدبلوماس��ي 2023، بحض��ور عدد من رؤس��اء 
البعثات الدبلوماس��ية والقنصلي��ة في الخارج، 
وكب��ار المس��ؤولين ب��وزارة الخارجية ورؤس��اء 

القطاعات ومديري اإلدارات بالوزارة.
وتق��دم وزير التربي��ة والتعليم بجزيل الش��كر 
والتقدي��ر لوزير الخارجي��ة عبداللطيف الزياني، 
وكاف��ة القائمين عل��ى الملتقى الدبلوماس��ي 
2023 الذي يع��د فرصة طيبة لتب��ادل األفكار 
والخبرات ووجهات النظر، مهنئًا جميع منتسبي 
وزارة الخارجي��ة بمناس��بة اليوم الدبلوماس��ي 
لمملك��ة البحرين ال��ذي صادف 14 م��ن يناير 
الجاري، مستعرضًا الدور الذي تضطلع به وزارة 
التربية والتعليم في تنظيم العملية التعليمية 

واالرتقاء بمخرجاتها.
وتط��رق إل��ى بعض المنج��زات الت��ي حققتها 
وزارة التربي��ة والتعليم، مؤك��دًا حرص الوزارة 
عل��ى ترس��يخ مفاهي��م حق��وق اإلنس��ان ف��ي 
المناهج التعليمية، مستعرضًا دور الملحقيات 
الثقافية والش��راكة مع بعثات مملكة البحرين 
ف��ي الخارج به��دف االرتقاء بمس��توى التعليم 
وخدمة مصالح الطلب��ة البحرينيين المبتعثين 

في الخارج.
وف��ي ختام اللق��اء تم فتح المج��ال للمداخالت 
واألس��ئلة، وق��ام ع��دد م��ن رؤس��اء البعثات 
الدبلوماس��ية والقنصلي��ة في الخ��ارج بتقديم 
مداخ��الت وتس��اؤالت متع��ددة ح��ول تعزي��ز 
التع��اون الثنائي بي��ن وزارة التربية والتعليم 
ووزارة الخارجية، بما يخدم األهداف المنش��ودة 

في دعم المسيرة التعليمية للطلبة.

 الرئيس التنفيذي لـ»االتصال الوطني«: تقديم
 الدعم اإلعالمي لبعثات البحرين في الخارج

ش��ارك الرئي��س التنفي��ذي لمرك��ز االتص��ال الوطني 
يوسف البنخليل أمس، في لقاء ضمن فعاليات الملتقى 
الدبلوماس��ي 2023، بحضور عدد من رؤس��اء البعثات 
الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين 
ب��وزارة الخارجية ورؤس��اء القطاعات وم��دراء اإلدارات 

بالوزارة.
وهنأ البنخليل، منتسبي وزارة الخارجية من دبلوماسيين 
وإداريين بمناسبة اليوم الدبلوماسي للبحرين، مشيدًا 
بجهودهم الواضحة والمقدرة ودورهم المش��هود في 
رعاية مصال��ح مملكة البحرين وتمثيله��ا خير تمثيل 
ف��ي الداخل والخارج، مثمًنا تع��اون بعثات وقنصليات 

المملكة في الخارج مع مركز االتصال الوطني.
كم��ا قدم عرضًا حول منظوم��ة االتصال الحكومي في 
البحرين اس��تعرض خالله التطور المؤسس��ي لمركز 

االتصال الوطني منذ تأسيس��ه ع��ام 2016، ومهامه 
االس��تراتيجية المتمثلة في توحيد الخطاب اإلعالمي 
الحكوم��ي، وتحقي��ق التمي��ز ف��ي االتصال عب��ر كافة 

الجهات الحكومية، والتعريف بأولويات الحكومة.
ونوه ب��أن منظومة االتص��ال الحكومي ف��ي البحرين 
تع��د منظومة متع��ددة األطراف، حيث يتم التنس��يق 
والمؤسس��ات  وال��وزارات  المرك��ز  بي��ن  اإلعالم��ي 
الحكومية، والبعثات الدبلوماس��ية البحرينية وغيرهم 

من الشركاء.
وأش��ار إلى أب��رز األدوار والمس��ؤوليات التي يقوم بها 
المركز كالتخطي��ط اإلعالمي االس��تراتيجي، واإلدارة 
اإلعالمية لألزمات، والتدري��ب اإلعالمي، وبناء عالقات 
مع اإلعالم المحلي والخارجي، وتطوير التواجد الرقمي 
الحكوم��ي، ودعم المب��ادرات الحكومية، مؤكدًا حرص 

مرك��ز االتص��ال الوطني عل��ى مواصلة تقدي��م كافة 
أش��كال الدع��م اإلعالم��ي لبعثات وقنصلي��ات مملكة 

البحرين في الخارج.
كما تم خالل اللقاء، مناقشة السبل الكفيلة والوسائل 
المثل��ى لتعزيز التع��اون والتنس��يق اإلعالمي ما بين 
مركز االتصال الوطني وبعثات البحرين الدبلوماس��ية 

في الخارج بما يحقق األهداف المشتركة.
وتم فتح المجال للمداخالت واألس��ئلة، وقام عدد من 
رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية والقنصلي��ة في الخارج 
بتقديم مداخالت وتساؤالت متعددة حول الموضوعات 

والقضايا المتعلقة بشؤون االتصال واإلعالم.
هذا وق��ام الرئيس التنفيذي لمرك��ز االتصال الوطني 
بالرد على ما تم طرحه من تس��اؤالت والتعقيب على 

ما تم إبداؤه من مداخالت.

 الرئيس التنفيدي لـ»تمكين«: توفير
فرص  عمل عالية الجودة للكوادر الوطنية

ش��اركت الرئي��س التنفيذي لتمكين مه��ا مفيز، أمس، 
في لقاء ضم��ن فعاليات الملتقى الدبلوماس��ي 2023، 
وبمش��اركة الرئي��س التنفيذي للنمو قص��ي العريض، 
وذلك بحض��ور عدد من رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية 
والقنصلية في الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية 

ورؤساء القطاعات ومديري اإلدارات بالوزارة.
وف��ي بداي��ة اللقاء هن��أت مفيز وزي��ر الخارجي��ة وكافة 
منتس��بي الوزارة بمناس��بة اليوم الدبلوماسي لمملكة 
البحري��ن الذي ص��ادف ال�14 من يناير الج��اري، متمنية 

للجميع دوام التوفيق والنجاح.
وقدمت عرضًا بعنوان: )تمكين النمو.. صناعة التأثير(، 
حيث أشارت إلى أن صندوق العمل )تمكين( تأسس عام 
2006، وذلك لتحقيق العديد من األهداف، مثل: تطوير 
مؤسسات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو 
االقتص��ادي، ودعم األف��راد البحرينيين ليكون��وا الخيار 
األول ف��ي التوظي��ف، وتهيئ��ة البيئة المناس��بة لزيادة 
إدم��اج المرأة البحرينية في س��وق العم��ل، وخلق فرص 
عمل نوعي��ة للبحرينيين، ورفع كف��اءة وإنتاجية األفراد 

البحرينيين والمؤسسات وتشجيع االبتكار.
وأش��ارت إلى أن منهجية عمل تمكين تعنى بالعمل مع 

المؤسس��ات البحرينية الملتزمة ببن��اء قدرتها من أجل 
الرقمنة وزي��ادة اإلنتاجية والتوس��ع الدول��ي واالبتكار 
والنمو والتح��ول، ودعم األفراد البحرينيي��ن الملتزمين 
بصق��ل وإع��ادة تطوي��ر مهاراته��م م��ن خ��الل زيادة 
تنافس��يتهم محلي��ًا ودوليًا، وإع��داد الك��وادر للوظائف 
المستقبلية، ومساعدتهم على تحقيق التطور الوظيفي، 
والعمل مع المؤسس��ات العالمية الملتزمة باالستثمار 
في القطاعات االقتصادية الرئيسية في مملكة البحرين 
من خالل دعم التأس��يس أو التوس��ع، وخلق فرص عمل 
عالية الج��ودة للكوادر الوطنية، وتس��هيل الوصول إلى 

الكوادر المؤهلة التي يحتاجونها لتنمية أعمالهم.
لتمكي��ن،  اإلس��تراتيجية  ال��دورات  اس��تعرضت  كم��ا 
ومس��اهماتهم االقتصادي��ة ف��ي التدري��ب والتوظيف، 
والتمويل، والش��راكات، ودعم المؤسسات، واستمرارية 
األعم��ال، والتأمين ضد التعط��ل، باإلضافة إلى عرض 
برام��ج تمكي��ن الجديدة ف��ي تطوير الموارد البش��رية، 

وتطوير المؤسسات.
وف��ي ختام اللقاء تم فتح المجال للمداخالت واألس��ئلة، 
وقام عدد من رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية والقنصلية 

في الخارج بتقديم مداخالت وتساؤالت متعددة.

 السادة: دور بارز 
لـ»الغرفة« خالل »كورونا«

ش��ارك الرئيس التنفي��ذي لغرفة تجارة وصناع��ة البحرين 
عبداهلل الس��ادة، أمس، ف��ي لقاء ضمن فعالي��ات الملتقى 
الدبلوماس��ي 2023، بحض��ور ع��دد م��ن رؤس��اء البعثات 
الدبلوماس��ية والقنصلي��ة في الخ��ارج، وكبار المس��ؤولين 
بوزارة الخارجية ورؤساء القطاعات ومديري اإلدارات بالوزارة.
وأكد حرص غرفة تجارة وصناعة البحرين على تقديم كافة 
أشكال الدعم لبعثات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج، 
مثمن��ًا جهود البعثات في إبراز مملك��ة البحرين وترويجها 

اقتصاديًا، وما تقدمه من تسهيالت لجذب االستثمارات.
وق��دم الس��ادة عرضًا حول غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين 
التي تم تأسيس��ها ع��ام 1939، منوهًا إل��ى أنها تعد من 
أق��دم الغرف في المنطقة العربي��ة، حيث واكبت التطورات 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة، وبذل��ت الجه��ود لتحفيز نمو 
القط��اع الخ��اص وتمكين دوره ف��ي التنمي��ة االقتصادية 

للبالد.
واستعرض اآللية المتبعة في تشكيل مجلس اإلدارة، منوهًا 
إلى أن األعض��اء يتم اختيارهم عن طري��ق االنتخابات بين 
أعضاء الغرفة من المؤسس��ات والش��ركات في ظل اعتماد 
مب��دأ تكاف��ؤ الفرص، مش��يرًا إلى الخدم��ات التي تقدمها 
الغرف��ة ودوره��ا في تمثي��ل القطاع الخاص ف��ي المملكة 
وخارجه��ا، وأهمية عضويتها ف��ي المحافل الدولية كاتحاد 
الغ��رف الخليجي��ة والعربية والغرف المش��تركة ومنظمات 
العم��ل العربية والدولية ومنظمات أصحاب األعمال وغرفة 
التجارة الدولية، باإلضافة إلى دورها في تعريف العالم بما 
تقدمه مملك��ة البحرين من مميزات للمس��تثمرين، وحل 
المنازعات التجارية، واالستش��ارات القانونية، مس��تعرضًا 
الدور الب��ارز الذي قدمته الغرفة للتج��ار خالل فترة جائحة 
كورون��ا )كوفيد 19( من أجل تذليل العقبات المترتبة على 

الجائحة وللتعافي االقتصادي.
وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال للمداخالت واألسئلة، وقام 
عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج 
بتقدي��م مداخالت وتس��اؤالت متعددة ح��ول الموضوعات 
والقضايا المتعلقة باالستثمارات ودعم االقتصاد البحريني.

 جليلة السيد: االرتقاء بأداء
المؤسسات الصحية وكوادرها الوطنية

ش��اركت وزي��رة الصح��ة جليلة الس��يد، أمس، في 
الدبلوماس��ي  الملتق��ى  فعالي��ات  ضم��ن  لق��اء 
2023، بمش��اركة وكيل وزارة الصحة وليد المانع، 
والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحي��ة مري��م الجالهم��ة، والقائ��م 
بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة لولوة ش��ويطر، وبحضور عدد من رؤس��اء 
البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وكبار 
المس��ؤولين ب��وزارة الخارجية ورؤس��اء القطاعات 

ومديري اإلدارات بالوزارة.
 وخالل اللقاء، قدمت الوزيرة عرضا حول المنظومة 
الصحي��ة في مملك��ة البحرين، اس��تعرضت خالله 

الخط��ة الوطنية للصحة لألع��وام 2016 - 2025، 
مش��يرة إلى أن الخط��ة ترتكز على س��بعة محاور 
اس��تراتيجية وه��ي، منهجي��ة تقدي��م الخدم��ات 
الصحية، تمويل الخدم��ات الصحية، بناء القدرات، 
نظام الحوكمة، جودة وس��المة الخدمات الصحية، 
ونظام المعلوم��ات والبرمجي��ات الصحية، ونظام 

الضمان الصحي الوطني.
 وبين��ت أن أولويات المنظومة الصحية ترتكز على 
اس��تدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافسية 
العالي��ة بما يع��زز من ج��ودة الحي��اة، ومواصلة 
تنفيذ مشروع الضمان الصحي لالرتقاء بالخدمات 
الصحية للمواطنين، مع س��هولة وس��رعة حصول 

المواطني��ن عل��ى الخدم��ة الصحي��ة األساس��ية، 
وتطوير سياس��ات ومبادرات الصحة العامة وزيادة 
الوع��ي المجتمع��ي والوقاي��ة، واالرتق��اء ب��أداء 

المؤسسات الصحية وكوادرها الوطنية.
 وفي ختام اللقاء، أعرب السفراء عن شكرهم لوزارة 
الصح��ة ولكافة الطواقم الطبية على ما بذلوه من 
جهود مقدرة وكبيرة وباألخص خالل فترة االنتشار 
العالم��ي لجائح��ة في��روس كورون��ا )كوفيد 19( 
والتصدي له، ومن ثم قام عدد من رؤساء البعثات 
الدبلوماس��ية والقنصلي��ة ف��ي الخ��ارج بتقدي��م 
مداخالت وتس��اؤالت متعددة ح��ول الموضوعات 

والقضايا المتعلقة بالقطاع الصحي.
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القائد: انخفاض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية بلغ ٪96

 »الحكومة اإللكترونية«: تطوير »مجتمع واعي«
ليشمل محفظة مستندات حكومية مستمرة 

سيد حسين القصاب «

أكد الرئي��س التنفي��ذي لهيئة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكتروني��ة محمد القائد أن الهيئة أطلقت خالل العام 
2022 حزمة من المبادرات ونّفذت العديد من المشاريع 
الوطنّي��ة ف��ي مج��ال التح��ول اإللكترون��ي، فض��اًل عن 
تعزيزها لكفاءة وج��ودة منظومة الخدمات اإللكترونية 
بالقطاع الحكوم��ي، بما يدعم برنام��ج الحكومة ويعزز 
مب��ادرات اس��تراتيجية قط��اع االتص��االت وتكنولوجيا 
المعلوم��ات واالقتصاد الرقم��ي )2022-2026( والتي 
تأت��ي ضمن خطة التعاف��ي االقتص��ادي، والتي تصب 
جميعها في تحقيق أهداف المس��يرة التنموية الشاملة 
 بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة ملك البالد المعظم.
وق��ال القائ��د إّن��ه وبفض��ل التوجيه��ات المس��تمرة 
 م��ن صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، واصلت 
هيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكتروني��ة جهودها في 
تنفيذ خط��ط التح��ول اإللكتروني للمملك��ة وتكريس 
عمل الحكومة اإللكترونية بالش��راكة مع القطاع العام، 
م��ن خالل إخضاع منظومة الخدمات الحكومية المقدمة 
للتطوير المس��تمر إلى جانب توفير بني��ة تقنية عالية 
الجاهزي��ة وقن��وات إلكترونية متنوعة تع��زز من توفير 
الخدم��ات الحكومية إلكتروني��ًا للمواطنين والمقيمين، 
فضاًل عن إعادة هندس��ة عدد م��ن الخدمات الحكومية، 
وه��و ما كان له عظي��م األثر في ما تحق��ق من منجزات 
وطنية للتحول الرقمي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة ماضية 
ف��ي رف��ع كف��اءة وفاعلية القط��اع الحكومي وتحس��ين 
اإلجراءات والعمليات الحكومية من خالل رفد المنظومة 
الحكومي��ة بالتقني��ات الحديث��ة وتوفي��ر الخدمات عبر 
مختل��ف القن��وات اإللكترونية واألجه��زة الذكية بطرق 

سهلة ومبسطة.
جاء ذل��ك خالل المؤتم��ر الصحفي الذي عق��ده القائد، 
بمش��اركة نائب الرئيس التنفي��ذي للتحول اإللكتروني 
بالهيئ��ة الدكتور زكري��ا الخاجة، لتقديم موجز بش��أن 
إنجازات قطاع التحول اإللكتروني في العام 2022 وخطة 
العم��ل القادمة، وذل��ك بحضور عدد من المس��ؤولين 

بالهيئة ومندوبي وسائل اإلعالم والصحف المحلية.
وأوضح القائد أن المتابعة الحثيثة من قبل الفريق أول 

ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة وزي��ر الداخلية، 
رئي��س اللجنة الوزارية لتقني��ة المعلومات واالتصاالت، 
وتوجيهات��ه للهيئة أس��همت في تعزي��ز جهود الهيئة 
لتحقي��ق عملية التح��ول الرقمي بالمملك��ة، حيث إنها 
واصل��ت نجاحها في تنفي��ذ ذلك بالش��راكة مع القطاع 
الع��ام، وتمكن��ت ضم��ن مش��روع تطوي��ر الخدم��ات 
الحكومي��ة من إطالق أكثر 50 خدم��ة إلكترونية جديدة 
عبر إعادة هندس��ة إجراءاتها، وإنج��از حوالي 3.7 مليون 
معاملة إلكترونية، مس��اهمًة بذل��ك في تحقيق خفض 

ملموس في نس��بة التكلفة الحكومية والتي بلغت %96 
بجانب تقليل الجهد والوقت المستغرقين إلتمامها.

وتابع أن الهيئة وخالل العام 2022 عملت على تس��ريع 
وتيرة تفعي��ل خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية 
وخدماته��ا اإللكتروني��ة المقدم��ة، وه��و م��ا أثمر عن 
تحقي��ق سلس��لة م��ن اإلنج��ازات المهم��ة، كان أبرزها 
توفير أكثر من 600 خدمة إلكترونية، والتي تعد ضمن 
الخدم��ات الحكومية ذات األولويات ف��ي التحول الرقمي 
وفقًا لق��رارات لجنة تطوير الخدمات الحكومية، مش��يدًا 

بالجهود التنس��يقية المش��تركة بين اللجن��ة والجهات 
الحكومية والت��ي كان لها األثر الكبي��ر في وضع خطط 

التنفيذ الخاصة بتلك الخدمات.
وأش��ار إلى أنه قد جرى في الع��ام 2022 إطالق تطبيق 
التاج��ر والذي ُيع��د أول تطبيق متكامل م��ن نوعه في 
المنطقة يخدم التجار ورجال األعمال في مملكة البحرين 
م��ن خالل توفيره إمكانية إنجاز ومتابعة المعامالت مع 
مختلف الجهات الحكومية ذات العالقة عبر منصة واحدة 
وبطرق س��هلة وميس��رة مختصرًة عليهم بذلك الوقت 

والجهد.
وأكد أن إط��الق الهيئة لتطبيق مجتم��ع واعي متضمنًا 
حزمة من الميزات والخدمات النوعية الجديدة للتطبيق 
يأت��ي تنفيذا لتوجيه��ات الحكومة وس��يعزز من تجربة 
المستخدمين للتطبيق والذي ُيعد ضمن أبرز المبادرات 
الوطنية في مجال التح��ول اإللكتروني وتوظيف تقنيات 
ال��ذكاء االصطناع��ي بتطبيقات الحكوم��ة اإللكترونية، 
والتي ت��م االرتكاز عليه��ا في إطالق التطبي��ق الجديد، 
مس��تعرضًا أبرز ميزات وخدمات التطبيق ومنها إضافة 
محفظ��ة خاصة للمس��تندات الحكومي��ة الرقمية والتي 
تتي��ح لألف��راد ع��رض مس��تنداتهم الرس��مية بصورة 
إلكتروني��ة عب��ر التطبي��ق مثل ع��رض بطاق��ة الهوية 
وجواز السفر وش��هادة الميالد ورخصة السياقة وملكية 
المركب��ة )بطاقات��ي(، فضاًل ع��ن إضافة مي��زة تتعلق 
بالمواعي��د الصحي��ة )مواعيدي الطبي��ة( فيما تتضمن 
ميزة )بطاقات��ي الصحية( التفاصي��ل والمعلومات ذات 
الصلة بسجل التطعيمات لفيروس كورونا )كوفيد-19(، 
فضاًل عن تضمين التطبيق عددا من الميزات اإلضافية 
األخرى والتي يس��تخدمها األفراد بصفة يومية وتشكل 

أولوية لديهم.
م��ن جانبه، أّكد الخاجة حرص الهيئ��ة على بذل المزيد 
م��ن الجهود في س��بيل تحقي��ق التطلعات المنش��ودة 
بقط��اع التح��ول اإللكتروني والتي ترتكز على تحس��ين 
ج��ودة الحي��اة للمواط��ن والمقيم وتحقيق االس��تدامة 
للخدمات الحكومية عب��ر أتمتتها وتوفيرها عبر مختلف 

القنوات اإللكترونية والتطبيقات الذكية.
وحول أبرز اإلنجازات المتحققة خالل العام 2022، أوضح 
الخاج��ة أن اإلحصائي��ات والمؤش��رات ج��اءت إيجابية، 
إذ أس��همت جه��ود فري��ق الهيئ��ة في تنفي��ذ عدد من 
المب��ادرات الوطنية بمج��ال التحول الرقم��ي والتطوير 
المس��تمر للقن��وات اإللكترونية في رفع ع��دد الخدمات 
اإللكتروني��ة ألكثر من 450 خدمة عب��ر البوابة الوطنية 
bahrain.bh، و19 خدمة عب��ر منصات الخدمة الذاتية، 
باإلضاف��ة إل��ى أكث��ر م��ن 125 خدم��ة عب��ر تطبيقات 
الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات الحكومة اإللكترونية، 
وهو ما أسهم في تحقيق نسبة 89% بمتوسط استخدام 
الخدمات اإللكترونية مقارن��ة بالخدمات التقليدية، في 
حين بلغ عدد زيارات البوابة الوطنية أكثر من 18 مليون 
زي��ارة بزيادة قدره��ا 22%، كما تجاوز ع��دد المعامالت 
اإللكتروني��ة 3 ماليي��ن و700 أل��ف معامل��ة إلكترونية 

منجزة عبر مختلف قنوات الهيئة اإللكترونية.
وأش��ار إل��ى أن التطوير المس��تمر لألنظم��ة الحكومية 
وإعادة هندس��ة اإلجراءات يعّد من ضمن س��لم أولويات 
الهيئ��ة المرحلي��ة الداعم��ة لتحقي��ق التح��ول الرقمي 
الش��امل بالمملكة، حيث عملت الهيئة على تنفيذ عدد 
من العمليات التطويرية والتي تمثلت في إجراء تطوير 
ش��امل للمنص��ة الوطنية للمدفوعات م��ن خالل إضافة 
ميزات وخدمات جديدة نوعية جديدة ُتمّكن مستخدمي 
الخدمات من اس��تكمال عملية الدف��ع عبر حفظ بيانات 
البطاق��ة في التطبيق بش��كل آم��ن دون الحاجة إلعادة 
إدخاله��ا في كل عملي��ة دفع، إلى جانب توفير وس��ائل 
 ApplePay دفع متع��ددة من خ��الل خدمة الدفع عب��ر
وخدمة بنفت بي، باإلضافة إل��ى تطوير منصة الخدمة 
الذاتية عب��ر تطوير الدورة المس��تندية لخدمة تحديث 
الش��ريحة وتقليصه��ا عما كان��ت عليه س��ابقًا إذا تتيح 
المي��زة الجديدة اإلضافة المس��بقة للوثائق في البوابة 
الوطني��ة bahrain.bh ومن ثم االس��تفادة من خدمات 
المنصة، فضاًل عن تطوير مجموعة من المزايا الخاصة 
بالمفتاح اإللكتروني كخدمة إعادة تعيين كلمة المرور، 
وتطوير التس��جيل وترقية حس��اب المفتاح اإللكتروني 
من المس��توى األساس��ي إل��ى المس��توى المتقدم بما 
يس��هم في االس��تفادة م��ن الخدم��ات اإللكترونية عبر 

المنصة بكل أريحية.
وأك��د أن الهيئ��ة عملت عل��ى تنفيذ وإط��الق عدد من 
اإللكترون��ي  للتح��ول  الداعم��ة  واألنظم��ة  المش��اريع 
بالتع��اون والتنس��يق م��ع الجه��ات الحكومي��ة ومنها 
منظوم��ة التخويل اإللكتروني، ومنص��ة أهداف التنمية 
المستدامة، والنظام الوطني للمواليد وتحسينات نظام 

تقييم المراكز الحكومية.
وحول أبرز الخدمات المدش��نة خالل العام 2022، جاءت 
خدم��ات وزارة الداخلية ف��ي الطليعة وذلك لتدش��ينها 
20 خدمة منها 9 خدمات لش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
المعلوم��ات  لهيئ��ة  تابع��ة  خدم��ات  و7  واإلقام��ة، 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة، فضاًل عن 3 خدمات لش��ؤون 
الجمارك، وخدمة تابعة لإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائية. في حين توّزعت بقية الخدمات المدش��نة بين 
ع��دد من القطاعات، إذ ش��مل قطاع الصحة تدش��ين 6 
خدمات جديدة، في حين ش��هد قط��اع التجارة واألعمال 
تدش��ين 4 خدم��ات إلكتروني��ة، منها خدمت��ان لوزارة 
الصناعة والتجارة وخدم��ة واحدة لكل من هيئة تنظيم 
س��وق العمل والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، أما 
قطاع اإلس��كان والعقارات فقد شهد تدشين 4 خدمات 
بواق��ع خدمتي��ن ل��كل م��ن وزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمران��ي ومؤسس��ة التنظي��م العق��اري، أم��ا القطاع 
العدلي فقد شهد إطالق 11 خدمة إلكترونية من بينها 
3 خدمات لوزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف، 
و8 خدمات خاصة بهيئة التش��ريع والرأي القانوني، أما 
قطاع التعليم فحظي بتدشين 4 خدمات تابعة لمجلس 
التعليم العالي، في حين ش��هد قطاع العمل والتوظيف 

إطالق خدمة إلكترونية جديدة.

الخاجة: 450 خدمة إلكترونية عبر bahrain.bh و125 بتطبيقات الهواتف 

تسريع وتيرة خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية

 89٪ متوسط استخدام الخدمات اإللكترونية مقارنة بالتقليدية

18 مليون زيارة للبوابة الوطنية بزيادة ٪22

تدشين 20 خدمة جديدة لـ»الداخلية« و11 لـ»العدل« و6 لـ»الصحة« 
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البحرين العاشرة عالميًا بين 
الدول األكثر أمانًا واألقل جريمة

أجنادين السعدون «

احتلت مملكة البحرين المرتبة العاش��رة عالميًا ضمن الدول 
األكثر أمانا واألقل جريمة، وذلك طبقًا لمؤشر الجريمة الصادر 
عن موس��وعة قاعدة البيان��ات العالمية »نومي��و«، متفوقة 

بهذا التصنيف على معظم الدول اإلسكندنافية واألوروبية.
ويأخ��ذ الترتي��ب منحنى عكس��يًا، فالدولة الت��ي تحتل الرقم 

األكبر في ترتيب الدول هي األولى من حيث األمن واألمان.
وج��اءت اإلم��ارات في المرتب��ة الثاني��ة وس��لطنة عمان في 
المرتبة الخامس��ة، فيما جاءت المملكة العربية الس��عودية 

بالمرتبة الرابعة عشرة.

»الكهرباء والماء«: نظام جديد 
لخدمة المشتركين والفوترة

أعلن��ت هيئ��ة الكهرباء والم��اء ع��ن النظام الجدي��د لخدمة 
المش��تركين والفوت��رة والذي يه��دف لرفع ج��ودة الخدمات 
المقدمة، ويواكب أحدث التقنيات والمس��تجدات بما يضمن 

تقديم خدمات متكاملة وعالية الجودة للمشتركين.
ويضم��ن النظ��ام الجديد التواص��ل الدائم مع المش��تركين، 
ويقدم خدمات س��هلة وميسرة للمش��تركين ومنصة لتطوير 
جمي��ع خدم��ات الهيئة المرتبط��ة بخدمات المش��تركين مع 
إمكانية التطوير والربط مع جهات مؤسسية ألتمتة عمليات 

الهيئة.
وأوضح��ت الهيئ��ة أن النظ��ام اإللكترون��ي الجدي��د متكامل 
وآمن، مع فاتورة أكثر وضوحًا للمش��ترك ووصول آمن وسهل 

للمعلومات.
وبينت أن النظام الجديد للشكاوى موحد باإلضافة إلى مرونة 

في النظام تجعله يتماشى مع أي تغييرات مستقبلية.

 »سوق العمل«
تنفذ 3 حمالت تفتيشية 

بـ»المحرق« و»الجنوبية«

نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل ثالث حمالت تفتيش��ية في 
محافظتي »المحرق« و»الجنوبية« ش��ملت ع��ددًا من المحال 

التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة.
وأش��ارت الهيئ��ة إل��ى تنفيذ حملة تفتيش��ية بالتنس��يق مع 
وزارة الداخلية ممثلة في ش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
ومديري��ة الش��رطة، وذل��ك في محافظ��ة المح��رق، فيما تم 
تنفيذ حملتين في المحافظة الجنوبية األولى نفذتها الهيئة 
بالتنس��يق م��ع اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدل��ة الجنائية، 

واألخرى نفذها قطاع الضبط القانوني بالهيئة.
وأس��فرت الحمالت التفتيش��ية عن رصد عدد من المخالفات 
التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم س��وق العمل وقانون 

اإلقامة بمملكة البحرين.
وجددت الهيئ��ة دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود 
الجه��ات الحكومية للتصدي للممارس��ات غي��ر القانونية في 
س��وق العمل والعمالة غير النظامية حماي��ة للمجتمع ككل، 
داعي��ة الجمهور إلى اإلبالغ عن أي ش��كاوى تتعلق بمخالفات 

سوق العمل والعمالة غير النظامية.

 »نهرا«: »صحتو ارابيا« توفر
فحص اضطرابات النوم في البحرين

 تعت��زم ش��ركة »صحتو ارابيا« أحد فروع ش��ركة 
صحت��و »Sehatu« الرائ��دة ف��ي تقديم خدمات 
رعاي��ة النوم ومقره��ا في كاليفورني��ا بالواليات 
المتح��دة، وبدعم م��ن الهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحي��ة »نه��را«، بتوفي��ر 
برنامج فحص اضطراب��ات النوم لبعض مقدمي 

الرعاية الصحية في البحرين.
ج��اء ذل��ك، خالل لق��اء بي��ن الرئي��س التنفيذي 
للهيئة الدكتورة مريم الجالهمة، مع استش��اري 
أم��راض الن��وم واألعص��اب الرئي��س التنفي��ذي 
للشركة الدكتور عامر خان، تم خالله بحث أوجه 
التع��اون من أجل تقدي��م خدمات رعاي��ة النوم 
الش��املة في البحرين، باإلضافة إلى نشر الوعي 

بمشاكل النوم وكيفية عالجها.
وأّكدت الجالهمة، أّن الجهود مستمّرة في تعزيز 
التعاون مع مختلف المؤسسات الصحية والطبية 
الرائدة من أجل مواصلة تحس��ين مستوى جودة 
الخدمات الصحية المقدمة لجميع أفراد المجتمع 
وبم��ا يس��هم ف��ي تطوي��ر القط��اع الطبي في 
المملكة وترس��يخ مكانتها كمرك��ز متميز على 

الخارطة الصحية اإلقليمية والدولية. 
ونّوه��ت باس��تعداد الهيئة لتقدي��م كافة أوجه 
الدع��م لش��ركة »صحت��و ارابيا« لتوفي��ر مختلف 
خدم��ات رعاي��ة الن��وم المبتك��رة ف��ي البحرين، 
والذي سيس��هم في تيس��ير حص��ول المواطنين 
والمقيمي��ن ف��ي المملك��ة على أفض��ل خدمات 
رعاي��ة النوم وتحقيق ه��دف الهيئة المتمثل في 

توفير أحدث الخدمات الصحية للجميع. 
فيما أكد خان، أن الش��ركة تعمل بش��كل حثيث 
على تيس��ير الحص��ول على خدم��ات رعاية النوم 
بط��رق حديث��ة وفعالة، لدعم األف��راد في عيش 
حياة صحية وسعيدة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في 
تقديم خدمات طب النوم للرياضيين المحترفين 
من خالل توقيع عقد الشراكة والتعاون مع بعض 
المؤسس��ات الرائدة في مجال االحتراف الرياضي 

البحرين. 

وق��ّدم الرئي��س التنفيذي للش��ركة الش��كر إلى 
الرئيس التنفيذي للهيئة على كافة التس��هيالت 
والدعم المقّدم لتيس��ير إجراءات تسجيل الشركة 
في البحرين ولتغطي��ة الخدمات في هذا المجال 

على المستوى اإلقليمي.
وأم��راض  والحنج��رة  واألذن  األن��ف  استش��اري 
الن��وم نائب الرئيس التنفيذي للش��ركة الدكتور 
عبدالرحم��ن الغري��ب، أوض��ح أن ه��ذه الخطوة 
س��تغير الكثي��ر في مج��ال خدمات رعاي��ة النوم 
بالمنطق��ة، حي��ث تتطلع الش��ركة إل��ى تقديم 
خدمات بأعلى درجات الجودة وإحداث فرق حقيقي 
في حياة المرضى من خالل تشخيص وعالج كافة 
أشكال اضطرابات النوم، إضافة إلى توفير خدمة 
تقديم االستش��ارات والرعاية الشاملة للعاملين 
ف��ي المؤسس��ات، وإجراء المس��وحات المطلوبة 
لقي��اس مس��توى األداء واإلنتاجي��ة لكافة فئات 
وقطاع��ات المجتم��ع كالرياضيي��ن المحترفي��ن 
والعاملي��ن بنظ��ام المناوبات في المؤسس��ات 

المختلفة، والصاالت الرياضية 
وأفاد بأّن »صحتو ارابيا«، ط��ّورت جهازًا متقّدمًا 
لقي��اس اضطراب��ات الن��وم ع��ن ُبع��د، إذ يتيح 
إمكاني��ة متابع��ة المرض��ى عن ُبع��د وبصورة 

متواصلة ويومية ووفق��ًا للمواصفات المعتمدة 
لألكاديمية األمريكية لطب النوم.

لدراس��ة  النوعي��ة  الخدم��ة  ه��ذه  أن  وأوض��ح 
وتش��خيص وع��الج مش��اكل اضطراب��ات الن��وم 
للمجموع��ات العامل��ة ف��ي مختل��ف القطاعات 
االقتصادي��ة والمجتمعي��ة تعتب��ر فري��دة على 
المس��توى العالمي وه��ي الوحيدة ف��ي منطقة 

الخليج والشرق األوسط. 
وأك��د أّن اختي��ار البحري��ن مرك��زًا النطالق عمل 
الشركة يأتي نظرًا لمكانتها المتميزة في توفير 
بيئة جاذب��ة لالس��تثمار من خالل التش��ريعات 
والقوانين والنظم الصحي��ة المنظمة لذلك وفق 

رؤية واستراتيجية شاملة.
وأش��ار إل��ى تطّل��ع الش��ركة لتقدي��م خدم��ات 
رعاي��ة الن��وم لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن 
والمترددين على المملكة، والمساهمة الفعالة 
ف��ي تحقيق أه��داف تطوي��ر الس��ياحة العالجية 
والرياضي��ة بالمملكة، ونش��ر الوعي المجتمعي 
والمؤسس��اتي بأهمي��ة النوم الصح��ي لتحقيق 
الت��وازن الصح��ي والنفس��ي بما ينعك��س على 
صحة األفراد والمجتمع وتطوير األداء واإلنتاجية 

بصورة شاملة.

 تعويض سائق دراجة بـ7500 دينار
إلصابته بعاهة مستديمة في حادث مروري

أيمن شكل «

قض��ت المحكمة الكب��رى المدنية 
الثامن��ة بإلزام ش��ركة تأمين بأن 
ت��ؤدي لمؤمن علي��ه مبلغ 7500 
دين��ار تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وذلك 
بعد إصابته في حادث مروري نتج 
عن��ه إصابت��ه بعاهة مس��تديمة 

بنسبة %12.
وح��ول تفاصي��ل الدع��وى أوض��ح 
المحامي رياض السندي إن موكله 
كان يقود دراجة نارية على الشارع 
الع��ام حي��ث اصطدم��ت بدراجته 
وبع��د  خليج��ي،  يقوده��ا  س��يارة 
المعاينة م��ن قبل المرور تبين أن 
المتهم في حالة سكر ولم يتمكن 
من الس��يطرة على السيارة بسبب 
تناول��ه الكحوليات، وق��د نتج عن 
الحادث إصابة للمجني عليه تركت 
ق��درت  عاه��ة مس��تديمة  لدي��ه 

بنس��بة 12٪، فيم��ا لحق��ت بذات 
الدراج��ة النارية تلفيات على النحو 

الوارد بتقرير الحادث المروري. 
وأشار التقرير الطبي إلى أن المجني 
علي��ه أصيب بكس��ر ف��ي الحوض 
باإلضافة إلى إصاب��ات في أماكن 
متفرق��ة من الجس��م، وت��م إجراء 

جراحتي��ن ل��ه، وقد نت��ج عن تلك 
اإلصاب��ة عاهة مس��تديمة قدرها 
التقرير بنس��بة 12%، بينما أدانت 
المركبة  الجنائي��ة قائد  المحكمة 
الخليجي��ة بالحبس لمدة ش��هرين 
م��ع النف��اذ والغرام��ة بمبلغ 500 
دينار ع��ن جميع التهم المس��ندة 

إليه لالرتباط.
وق��دم المجن��ي عليه دع��وى أمام 
المدني��ة طال��ب فيها  المحكم��ة 
من خالل وكيله المحامي الس��ندي 
ش��ركة التأمين التابع لها المتهم 
ب��أن ت��ؤدي له��ا تعويض��ًا ماديًا 
وأدبي��ًا جابرًا للضرر الذي حدث له، 
مش��يرًا إلى أن موكله ش��اب مازال 
ف��ي مقتب��ل العم��ر وقد تس��ببت 
اإلصاب��ات التي حدث��ت له بأضرار 

جسمانية ونفسية.  
حيثي��ات  ف��ي  المحكم��ة  وقال��ت 
حكمه��ا إنه��ا تطمئ��ن لم��ا ورد 

بالتقرير الطبي حول الحادث بشأن 
المجن��ي علي��ه المدع��ي، وتق��در 
المس��تحق  الم��ادي  التعوي��ض 
للمدعي بمبلغ 6500 نظرًا لتعدد 
التي  أماك��ن اإلصابة وطبيعته��ا 
اس��تتبع عالجه��ا إج��راء جراحتين 
للمدعي وما خلفته تلك اإلصابات 
من ألم متقط��ع في موضع عملية 

تثبيت الحوض.
أن  إل��ى  المحكم��ة  نوه��ت  كم��ا 
المدع��ي مازال ف��ي مقتبل العمر، 
وقال��ت إن الح��ادث الم��روري وما 
نت��ج عنه م��ن إصابات جس��مانية 
وما تبعها من ألم قد أدخل الخوف 
والحزن واألسى في نفس المدعي 
مما يس��تحق معه تعويض��ًا أدبيًا 
 1000 بمبل��غ  المحكم��ة  تق��دره 
ش��ركة  بإل��زام  وحكم��ت  دين��ار، 
التأمي��ن بدفع مبل��غ 7500 دينار 

تعويضا ماديًا وأدبيًا.

رياض السندي

 »األشغال«: 3687 رخصة تحويالت
مرورية لدوائر الخدمات العامة خالل 2022

أك��دت مدير إدارة تخطي��ط وتصميم الطرق 
بوزارة األش��غال مها حمادة، أن الوزارة تقوم 
بإص��دار رخ��ص التحوي��الت المروري��ة التي 
تستدعي تنفيذها في أعمال الطرق، والصرف 
الصحي، وأعم��ال الكهرباء والم��اء باإلضافة 
إل��ى الخدم��ات األخرى، بالتنس��يق مع اإلدارة 
العام��ة للم��رور، حيث تلق��ت ال��وزارة خالل 
العام 2022 نح��و 5170 طلبات لجميع دوائر 
الخدم��ات العامة ومش��اريع البني��ة التحتية، 
وتم��ت الموافقة على إص��دار 3687 رخصة، 

في حين تم إنجاز 3510 رخص.
وذك��رت حم��ادة أن ه��ذه الخدمات، ش��ملت 
مراجعة تصامي��م وخط��ة التحويالت ووضع 
الضواب��ط الفني��ة الت��ي تضمن انس��يابية 
وسالمة الحركة المرورية أثناء تنفيذ مختلف 
مش��اريع البنية التحتية، وذل��ك بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمرور.
ش��ملت  التحوي��الت  مواق��ع  أن  وأوضح��ت، 
ش��ارع الفات��ح، وش��ارع الجنبية، وش��ارع ريا، 
وش��ارع الشيخ خليفة بن س��لمان، وشارع 36 
بالمالكي��ة، وش��ارع 26 بكرزكان، وش��ارع 3 
بالل��وزي، وش��ارع 46 بعراد، وش��ارع الش��يخ 

سلمان.
وأوضح��ت أن ال��وزارة تقوم بتنظي��م الحركة 
المرورية ف��ي مناطق العمل التي تش��هدها 
المملكة بش��كل يوم��ي ومس��تمر من خالل 
أعم��ال اإلنش��اء والصيانة التابعة لمش��اريع 
قطاع��ي الط��رق والص��رف الصح��ي ب��وزارة 
األش��غال ومش��اريع هيئ��ة الكهرب��اء والماء 

وغيرها.
ولفتت إلى أن تنفيذ التحويالت المرورية يتم 
عادة خالل إجازة نهاية األس��بوع أو في أوقات 

متأخ��رة من اللي��ل لتفادي أي إرب��اك لحركة 
الم��رور. كم��ا يق��وم فريق من المهندس��ين 
والفنيي��ن ومنتس��بي اإلدارة العام��ة للمرور 
بمتابع��ة األعمال بش��كل دوري للتحقق من 
وض��ع وصحة وس��المة التحوي��الت المرورية 
تفاديًا لوقوع الحوادث المرورية وحفاظًا على 

سالمة الجميع.
يذكر أن جمي��ع طلبات التحوي��الت المرورية 
يت��م التعام��ل معه��ا إلكترونيًا ع��ن طريق 
بواب��ة الحكومة اإللكترونية Bahrain.bh، أو 
www.works.gov. من خ��الل موقع ال��وزارة
bh، حيث تش��مل هذه الخدمة تقديم طلبات 
التحويالت المروري��ة إلكترونيًا، لتتم بعدها 

دراسة خرائط التحويالت المرورية المقترحة 
وبرنام��ج العمل م��ع االستش��اري المختص 
ومق��اول المش��روع واإلدارة العام��ة للم��رور 
وبالتالي إصدار الرخ��ص الالزمة بعد التأكد 
من اس��تيفاء اشتراطات الس��المة في مواقع 
العمل وتوفير العالم��ات المرورية والحواجز 

المطاطية واإلضاءة الالزمة.
كم��ا يت��م اإلعالن ع��ن األعم��ال الرئيس��ة 
عل��ى ش��بكة الط��رق ف��ي الصح��ف اليومية 
ووس��ائل التواصل االجتماعي بغرض توعية 
مس��تخدمي الطري��ق بالتحوي��الت المرورية 
بفت��رة كافي��ة تفادي��ًا لوق��وع أي ازدحامات 

مرورية.
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 األطفال   المعاقون   عقليًا  األكثر   عرضة من األصحاء

 اختصاصية اجتماعية: دراسات 
تؤكد انتشار التنمر بالمدارس

هدى عبدالحميد  «

االجتماعي��ة  األخصائي��ة  أك��دت 
واإلرش��اد األس��ري س��كينة هالل، أن 
مش��كلة التنم��ر المدرس��ي ظاه��رة 
منتشرة بين طالب المدارس ويظهر 
تأثيرها الس��لبي تربوي��ًا واجتماعيًا 
للتنم��ر،  المتع��رض  الطف��ل  عل��ى 
مشيرة إلى أن  هذه المشكلة تالمس 
الخاصة  االحتياجات  أصحاب  األطفال 
من فئة صعوبات التعلم أو اإلعاقات 
عل��ى  داون  متالزم��ة  أو  الحركي��ة 
الخ��اص واإلعاق��ات األخرى  الصعيد 
على وج��ه العموم، كم��ا أن  األطفال  
 المعاقي��ن   عقلي��ًا  األكث��ر   عرضة من  
 العاديين   والمعاقين   سمعيًا وبصريًا.
وأضاف��ت ف��ي تصري��ح ل�»الوطن«: 
»يعرف التنمر على أنه س��لوك سلبي 
متع��دد الجوانب م��ن الطال��ب إلى 

الطال��ب اآلخر وذلك عن طريق إلحاق 
األذى ب��ه عل��ى ش��كل كلم��ات مثل 
والتوبيخ والشتم واإلغاظة،  التهديد 
أو تكون على ش��كل إيذاء جسدي من 
خ��الل الضرب أو الدفع، كما قد تمتد 

وتكون على ش��كل جنسي وذلك عن 
طريق اللمس واللمز والتحريك«.

ولفتت هالل إلى أن التنمر قد يظهر 
من ش��خص يظهر الق��وة على أفراد 
أضع��ف منه قوة أو لديه��م قصور أو 
مش��اكل جس��دية أو متالزمات تقلل 
من قدرة على التعامل مع الش��خص 
المتنم��ر، موضح��ة أن العدي��د من 
الدراسات أكدت انتشار هذه الظاهرة 
بالمدارس وتزداد عند الذكور مقارنة 
اإلناث وتب��دأ في مرحلة المتوس��ط 

وتشتد إلى مرحلة الثانوية.
وتطرقت إلى أس��باب ه��ذه الظاهرة 
كم��ا قد تع��ود عند الطالب، بس��بب 
كالتقلي��ل من  االجتماع��ي  التعل��م 
خالل األس��رة أو المجتمع، أو سلوكيًا 

وتكون من خالل س��لوك متعلم من 
خ��الل المالحظ��ة لس��لوك الوالدين 
م��ع بعضه��م البع��ض أو ممارس��ة 
الع��دوان بين اإلخ��وة، كما قد يكون 
س��لوكًا بيولوجي��ًا وذل��ك م��ن خالل 
خلل فس��يولوجي في النظام العصبي 
لجس��م اإلنس��ان يؤدي إلى خلل في 

الشحنات الكهروعصبية.
 ،Pacer Center دراس��ات  وأك��دت 
أن األطف��ال المعاقي��ن أكث��ر عرضة 
للتنمر وأن هن��اك عالقة بين التنمر 
وإعاقات النمو تتراوح ما بين الضعف 
أو الثالثة أضع��اف مقارنة بأقرانهم 
م��ن العاديين، مبين��ة أن إحدى هذه 
الدراس��ات أش��ارت إل��ى أن 60% من 
األطفال المعاقين يتعرضون للتنمر 

بانتظ��ام مقابل 25% م��ن أقرانهم 
العاديين بالمدرسة.

دراس��ات  أظه��رت  »كم��ا  وقال��ت: 
الخاصة  االحتياج��ات  لألطف��ال ذوي 
مم��ن تعرض��وا للتنم��ر م��ن فئ��ة 
اإلعاقات الحركية والعقلية والبصرية 
فئة األطفال الكفيفي��ن، أن األطفال  
 المعاقي��ن   عقليًا  ضحاي��ا   التنمر   أكثر  

 من   العاديين   والمعاقين   سمعيًا«.                                                       
وش��ددت عل��ى ض��رورة الوقاية من 
وجود هذه الظاهر ومساعدة األطفال 
على التخلص منه��ا واالبتعاد عنها، 
م��ن خالل تثقيف الطف��ل من التنمر 
والس��لوكيات  التنم��ر  بي��ن  ليمي��ز 
األخرى، كما يجب التحدث مع الطفل 
بش��كل متك��رر ع��ن أض��رار التنم��ر 

وكيفية حماية نفسه ومن حوله ومن 
يحتاج إلى الدعم من ذوي االحتياجات 
الخاص��ة، إلى جانب المس��اعدة على 
ومساندته  الطفل  تكوين ش��خصية 
في تكوين ش��خصية قوي��ة متفتحة 
ليك��ون قدوة لمن حوله ويكمن ذلك 
م��ن خ��الل تقديم ي��د الع��ون لمن 

يحتاج إلى المساعدة.
وبين��ت أن أغل��ب س��لوكيات الطفل 
تك��ون مكتس��بة م��ن خالل األس��رة 
والبيئة من حول��ه، إذ يجب التخلص 
من المش��اكل واألس��باب التي تولد 
العدوان في نفس��ية الطفل، لينش��أ 
الطفل في بيئة سليمة وصحية بعيدًا 
عن كل ما يش��وش العق��ل والتفكير 
الس��ليم، داعية إل��ى االس��تماع إلى 
الطفل إذا احتاج إلى الحديث والصدق 

معه، لينعم الطفل في بيئة صحية.

سكينة هالل

110 ماليين إصابة متوقعة بين 40 و80 عامًا في 2040

»الغلوكوما«.. أمور تتغاضى عنها قد تفقدك بصرك
»الغلوكوما«، عبارة ع��ن مجموعة من 
أمراض العيون، التي يمكن أن تس��بب 
تلفًا للعصب البصري وتؤدي في نهاية 

المطاف إلى فقدان البصر. 
وتح��دث اإلصاب��ة بالغلوكوم��ا غالب��ًا، 
بس��بب زيادة الضغط داخل العين، ما 
قد ي��ؤدي إلى تل��ف األلي��اف العصبية 
للعص��ب البص��ري. وتنتج الش��يخوخة 
الش��بكية الناتجة عن اإلجه��اد أعراضًا 
مش��ابهة لتل��ك الت��ي تحدث بش��كل 
طبيعي مع الش��يخوخة، وفقا لما نشره 
موق��ع SciTechDaily نق��اًل عن دورية 
Aging Cell. ويش��ير بح��ث جدي��د من 
جامع��ة كاليفورنيا، إلى أن الش��يخوخة 
تلعب دورًا مهمًا في موت خاليا العقدة 
الش��بكية في »الغلوكوم��ا«، وأن طرق 
الغلوكوما  الجدي��دة لمرض��ى  الع��الج 
يمك��ن أن تس��تهدف هذه المس��ارات 
الفري��دة. وس��عت بروفيس��ور دوروت��ا 
سكورونسكا كراوزيك وفريقها البحثي، 
إلى دراسة متعمقة للتغيرات الالجينية 
والنس��خية، الت��ي تحدث في ش��يخوخة 
الشبكية وكيف يمكن أن تتسبب حاالت 
اإلجهاد، مثل زي��ادة ضغط العين، في 
أن تخض��ع ش��بكية العي��ن لتغيي��رات 

مماثلة للشيخوخة الطبيعية. وأظهرت 
الدراسة أن اإلجهاد المتكرر في أنسجة 
الش��بكية الش��ابة يمكن أن يؤدي إلى 

تسريع الشيخوخة.
وتؤث��ر الش��يخوخة عل��ى جمي��ع خاليا 
الكائ��ن الحي. وفي العي��ن، فإن هناك 
عام��ل خط��ر رئي��س لمجموع��ة م��ن 

اعتالالت األعصاب تسمى الغلوكوما.
وبس��بب الزيادة في ش��يخوخة السكان 
في جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات 

األش��خاص  ع��دد  أن  إل��ى  الحالي��ة 
المصابين بالغلوكوم��ا »الذين تتراوح 
أعماره��م بي��ن 40-80« س��يرتفع إلى 

أكثر من 110 ماليين في عام 2040.
وقالت بروفيسور سكورونسكا كراوزيك 
إن »نتائج الدراسة الجديدة تؤكد على 
أهمي��ة التش��خيص المبك��ر والوقاي��ة 
المرتبط��ة  األم��راض  إدارة  وكذل��ك 
بالعم��ر حس��ب العم��ر، بم��ا يش��مل 

الغلوكوما«.

وأشارت إلى أن التغيرات الالجينية التي 
الحظناها تش��ير إلى أن التغييرات على 
مس��توى الكروماتين، وه��و عبارة عن 
مركب من الحمض النووي والبروتينات 
داخل النواة في الخاليا، ويتكون بشكل 
رئيس من بروتينات تسمى هيستونات 
تعمل على تنظيم الحمض النووي على 
ش��كل هياكل، يتم اكتس��ابها بطريقة 
تراكمية، بعد ع��دة حاالت من اإلجهاد 
مم��ا يمنح فرص��ة للوقاية م��ن فقدان 
البص��ر، إذا ت��م تش��خيص المرض في 

مرحلة مبكرة.
وأضافت كراوزيك أنها وفريقها البحثي 
يواصل��ون العمل لفهم آلي��ة التغيرات 
المتراكم��ة ف��ي الش��يخوخة م��ن أجل 
إيج��اد أهداف محتمل��ة للعالجات. كما 
يت��م اختبار طرق مختلف��ة لمنع عملية 
الش��يخوخة المتس��ارعة الناتج��ة ع��ن 
اإلجه��اد. وأوضحت، أن��ه باإلضافة إلى 
قياس تدهور الرؤية وبعض التغييرات 
والع��الج  اإلجه��اد  بس��بب  الهيكلي��ة 
المحتم��ل، يمك��ن اآلن قي��اس العمر 
الالجيني ألنسجة الشبكية واستخدامها 
لمن��ع  المثل��ى  االس��تراتيجية  إليج��اد 

فقدان البصر أثناء الشيخوخة.

بصائر ممتنة
م��ن بين عتمة الس��واد وضي��اء البصيرة نس��جوا 
رؤاه��م بخي��وط األم��ل والكفاح، محطمي��ن قيود 
اليأس والضجر ليس��يروا على خط التنافس��ية مع 
س��ائر المبصرين ف��ي مختلف المج��االت العلمية 
والعملية، تس��لحًا بالعزيم��ة واالمتنان هلل تعالى 
بما آتاهم بمش��يئة قدره أن يخوضوا غمار الحياة 

من دون نور.
ه��ؤالء فاقدو البص��ر وليس البصي��رة، متمتعون 
بأبهى صور الَجَلد واإلرادة دون استس��الم لعتمة 
الظالم، ما يش��عل دوافع اإلصرار والتحدي لتحقيق 

أعلى مراتب التميز.
ويطلق المكفوفون عنان الجهد والعلم بواس��طة 
لغة البرايل، باس��تخدام حاس��ة اللمس لتعينهم 
على الق��راءة والتدبر، وأيضًا برفقة الصديق الظل 
وه��ي العكاز البيض��اء التي تقودهم إلى المس��ار 

الصحيح من دون تعثر. 
ويثم��ر ذلك العن��ان بالمواه��ب اإلبداعي��ة التي 
حباهم به��ا اهلل تعالى من قوة الفطانة والنباغة، 
م��ا ال يملكها المبصر بنظره، فكرم المولى واس��ع 
دون نض��ب يقاب��ل الحرم��ان بالهب��ات والعوض 
الجمي��ل، ك��ي يتعاي��ش الم��رء باخت��الف أحواله 
وظروفه المق��درة له في هذه الحياة بكامل الرضا 

واالمتنان.
ويحك��ي التاري��خ عن أروع الِس��ير الخال��دة ألعالم 
ب��ارزة من فاق��دي البصر ف��ي س��ائر دول العالم، 
وباتوا نماذجًا مش��رفًا يقتدى بهم لمحو الصعاب 
في س��بيل الوصول إل��ى أعلى القمم ف��ي مختلف 

المجاالت. 
ومن أب��رز تلك الش��خصيات التي لعب��ت دورًا في 
الحقل العلمي العالم الفرنسي لويس برايل الذي 
ابتك��ر لغة البرايل عندما فقد بصره منذ طفولته، 
وواصل جهوده حتى طور آل��ة كاتبة للمكفوفين، 
أصبح��ت بمثابة مدرس��ة تعليمية تفس��ح طريق 
العلم والتفوق أمام ذوي اإلعاقة البصرية، ليغدوا 

بأعلى المناصب القيادية الوظيفية.
كما لمع اسم اإلعالمي الكويتي متعب الفضلي في 
مجال اإلعالم، والذي قهر إعاقته البصرية بعزيمة 
وإص��رار، حي��ث تقّلد منص��ب مذيع ف��ي تلفزيون 
وإذاعة الكويت، وهو أيضًا مرش��د نفس��ي ومحلل 
شخصية، ونال العديد من المؤهالت العلمية من 
بينها درج��ة البكالوريوس في علم النفس والبورد 

البريطاني واألمريكي.
وال يغفل عن س��يرة القام��ة الفكرية عميد األدب 
العرب��ي األدي��ب طه حس��ين، الذي كاب��د معاناة 
ظروف الفقر واالغتراب محاربًا االستس��الم، ابتداء 
م��ن تعلم القرآن الكريم في األزهر الش��ريف حتى 
اجتي��از مرحل��ة الدراس��ات العليا بحصول��ه كأول 
مصري على درجة الدكتوراه، وبإصداراته العديدة 
الت��ي التي ازده��رت به��ا المكتب��ات ودور الفكر 

واألدب والسياسة. 
وم��ا يثلج المس��امع حينم��ا يصدح ص��وت القرآن 
الكريم بص��وت قارئ من ال يبص��ر اآليات بعينيه، 
إنما يتلو بقلب خاش��ع وبصي��رة متدبرة وممتنة 
لخالقه��ا حبًا وعرفانًا، لما قدره تعالى لهم بكامل 
القناعة والرضا، وذلك ما ش��هد مؤخرًا من فارس 
الظالم الشاب حارس عبدالحميد، المتمسك بحفظ 
القرآن الكريم، وكثيرون من أقرانه الذين يشكلون 
نس��بة كبيرة من حافظي الق��رآن الكريم وعلومه 

بدعم من المؤسسات والجمعيات اإلسالمية. 
جمي��ع المج��االت بتع��دد مس��اراتها، تظ��ل خير 
ش��اهد على ما حققه المكفوفون من أسمى صور 
اإلنج��ازات المش��ّرفة التي أمض��ت أوطانهم نحو 

مدارج التقدم في مجال الخدمة اإلنسانية.

التنمر يزداد عند الذكور ويبدأ في المرحلة المتوسطة

 »كانو الثقافي« ينظم 
محاضرة »التوحد وأسطورة العالج«

الثقاف��ي  كان��و  عبدالرحم��ن  مرك��ز  نظ��م 
محاضرة بعنوان »التوحد وأسطورة العالج« 
للدكت��ورة فاطم��ة مره��ون وأدارت الح��وار 

سالمة الشروقي.
واستهلت الدكتورة المحاضرة بالحديث عن 
اضط��راب طيف التوح��د وكيف ت��م التعرف 
علي��ه والتاري��خ طويل من قل��ة الوعي بهذا 
االضطراب. فالعديد من حكايا التراث تصف 
اختالف العديد من األشخاص وعدم قدرتهم 
على أداء المهام بشكل كامل وبكفاءة عالية 
مم��ا يجعل من حوله يقومون بنبذه والتنمر 

عليه وإخفاءه بالغرف المغلقة.
وأضافت مرهون أن الطب الحديث يس��تطيع 
الوص��ول لرؤي��ة العديد من األم��ور بالعين 
المجردة مما يسهل فهمه ووضع الحلول من 
عالجات شافية. وفيما يخص التوحد لم يتم 
حتى اآلن اكتش��اف أي شيء يمكن من رؤية 
التوحد بصورته الدقيقة، وهذا ما يجعل من 
التوح��د أس��طورة الزال العلماء في محاوالت 

لفك أسرارها.
وعرض��ت فيدي��و قصير على الحضور يش��رح 
أول حال��ة توحد تم تش��خيصها بالعالم في 
الع��ام 1932. ولتش��خيص اضط��راب طيف 
التوحد ذك��رت الدكتورة أن الخصوصية تلف 

هذا االضطراب فهو االضطراب الوحيد الذي 
يشخص عند الطبيب وال يعالج عند الطبيب. 
فه��و يتم عب��ر فري��ق متع��دد التخصصات 
يتك��ون من طبيب، استش��اري طب نفس��ي 
متخصص في اضطرابات الطفولة، أخصائي 
تربي��ة خاص��ة، أخصائ��ي ع��الج وظيف��ي، 
أخصائ��ي نط��ق وتخاط��ب، وأخصائي عالج 

طبيعي.
كما أش��ارت مرهون إلى أن كون التشخيص 
يت��م قبل الخمس س��نوات بش��كل مبكر عن 
طري��ق فريق متكامل قد ي��ؤدي إلى تضارب 
باآلراء وتضارب في بعض المقاييس، ولكن 
المقيمين يس��تخدمون  مجموع األش��خاص 
مقاييس ومعايير عالمية للتش��خيص وذلك 
يأخذن��ا للمراح��ل الت��ي تعقب التش��خيص 
فينتق��ل تقري��ر التش��خيص إل��ى الجه��ات 
التربوية لوضع خطة تعليمية حتى ال يتأخر 
األطفال ع��ن أقرانهم. فالمراك��ز المختصة 
تأهل الطفل المصاب بطيف التوحد الرتقاء 
الس��لم التعليم��ي بس��اللة والتغل��ب عل��ى 

التحديات التي يواجها األطفال.
وفي ختام حديثها أشارت مرهون أن التوحد 
ال يوجد ش��فاء تام منه ولكن هناك تحس��ن 

كبير.

إيمان عبد العزيز

 نوال محمد تتجاوز صعوبات
التعّلم بجهود مدرسة البديع

ضمن إنجازات الفصل الدراسي األول، نجحت الطالبة نوال محمد إلياس 
من مدرس��ة البدي��ع االبتدائية اإلعدادية للبنات ف��ي تجاوز صعوبات 
مادة اللغة العربية لديها خالل وقت قياسي، بفضل جهود مثمرة من 
معلمة نظام الفصل نيفي��ن خلف، والتي وضعت لها برنامجًا تدريبيًا 

دقيقًا ومخططًا له يشمل جميع المهارات اللغوية.
وقال��ت المعلمة نيفي��ن إنها خصصت 30 دقيقة يومي��ًا قبل الطابور 
الصباحي لتعليم الطالبة على كتابة ونطق الحروف بالحركات والمدود 
الطويلة، كم��ا كانت تلتقي بها خالل حصص االحتياط لتدريبها على 
مه��ارات القراءة واإلم��الء، فضاًل عن تخصيص دفتر وملف لألنش��طة 
والمراجع��ات لتدريب الطالبة على تحليل وتجري��د الكلمات ومتابعة 
أدائها بشكل دائم مع تقديم تغذية راجعة لها ولولي األمر. وأضافت 
أن ال��دروس اليومي��ة التي تم تخصيصها للطالبة ن��وال كان لها أثرًا 
كبيرًا في تطور مستوى الطالبة في مهارات القراءة والكتابة واإلمالء، 
كما أن هذه الجهود كانت مدعومة من قبل اإلشراف االجتماعي وولي 

أمر الطالبة مما ساهم في تحقيق هذه النتيجة.
وأش��ارت إلى أن النتيجة كانت واضحة بش��كل كبير في نتائج الطالبة 
في التقويمات وإتقانها للقراءة والكتابة بش��كل جيد، كما ساهم هذا 

التطور في إثارة الدافعية والحماس للطالبة في باقي المواد.
م��ن جانبه��ا، وجه��ت الطالبة ن��وال كلمة ش��كر لمعلمته��ا وإدارة 
المدرس��ة على الدعم الذي حصل��ت عليه، وبينت أنها كانت س��عيدة 
بالس��اعات التي كانت تقضيها مع معلمتها في تطوير مهارات اللغة 
العربي��ة لديها، وأنها فرحة بأنه��ا قادرة اآلن على قراءة القصص في 

مركز مصادر التعلم.
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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.
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المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، 
صباح أمس، رئيس المحكمة الدستورية 

المستشار عبدهللا البوعينين.
الوزيـــر،  اللقـــاء، رحـــب  وفـــي مســـتهل 
برئيـــس المحكمة الدســـتورية، مشـــيًدا 
بـــدور الســـلطة القضائيـــة فـــي ترســـيخ 
العدالـــة وســـيادة القانـــون، منوهـــا إلـــى 
دور المحكمـــة الدســـتورية في مســـيرة 
إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار  الوطنـــي.  العمـــل 
أهميـــة التعـــاون والتنســـيق، بما يســـهم 

فـــي تحقيـــق العدالة الناجـــزة، الفتا إلى 
أن العقوبـــات البديلـــة، مشـــروع وطني 
مملكـــة  مكانـــة  مـــن  يعلـــي  وحضـــاري، 
البحريـــن حقوقيا وإنســـانيا، واســـتطاع 
نتائـــج  خـــال فتـــرة قياســـية تحقيـــق 
إيجابيـــة متميزة، بما من شـــأنه إرســـاء 
مبـــادئ العدالـــة الناجـــزة وتعزيـــز جهود 

محاربة الجريمة وعدم تكرارها.
وتـــم خال اللقاء، بحـــث أوجه التعاون 
بيـــن الجانبيـــن، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

الفريـــق أول  الداخليـــة  اســـتقبل وزيـــر 
الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، 
أمـــس، وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث 
الخاص لشـــؤون المناخ محمد بن دينه، 
وذلك بحضـــور مدير عام اإلدارة العامة 

للمرور.
مجـــاالت  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
التعاون والتنســـيق بين الجانبين، ومن 
بينهـــا الســـبل الكفيلـــة بمعالجة مشـــكلة 

انبعاثـــات عوادم الســـيارات، وخصوصا 
القديمـــة منهـــا، وتأثيرهـــا الســـلبي على 
البيئة المحيطة، من خال زيادة نســـبة 
التلـــوث ومـــا يمثلـــه ذلـــك مـــن مخاطـــر 
علـــى الصحة العامـــة وصحة البيئة. كما 
تـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعـــات التي 
تســـهم في تقديم الخدمات للمواطنين 
والمقيميـــن، وفق أعلـــى معايير الكفاءة 

واإلنجاز.

وزير الداخلية: “العقوبات البديلة” تعلي من مكانة البحرين

إيجاد حلول لنسبة التلوث من عوادم السيارات القديمة

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
تنعى عائلة العريض

فقيدها الغالي

المحامي علي سالم عبدعلي محمد العريض
 شقيق كل من سعادة األستاذ جواد والدكتور أحمد واألستاذة فاطمة والدكتورة شيخة 

واألستاذة خديجة والدكتورة كريمة والمرحومة األستاذة مريم
ووالد كل من سالم ومحمد ويحيى والمهندسة نصرة 

وزوج نفيسة جعفر محمد العريض

سائلين اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس األعلى 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

بسم اهلل الرحمن الرحيم

توفير 600 خدمة إلكترونية وإنجاز 3.7 مليون معاملة
وزير الداخلية: مواصلة تطوير الخدمات في مجال تقنية المعلومات

رئيـــس  الداخليـــة،  وزيـــر  تـــرأس 
اللجنـــة الوزاريـــة لتقنيـــة المعلومـــات 
واالتصاالت الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفـــة، أمس، اجتماع 

اللجنة، بحضور األعضاء.
وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، أكـــد الوزيـــر، 
مواصلة تطويـــر الخدمات الحكومية 
في مجال تقنية المعلومات، في إطار 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة، بقيـــادة 
ملـــك البـــاد المعّظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وتنفيـــًذا لتوجيهات ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة .
وبعد التصديق على محضر االجتماع 
السابق، اســـتعرضت اللجنة الوزارية، 
المدرجـــة  الموضوعـــات  مـــن  عـــددا 
على جـــدول األعمال، وفـــي مقدمتها 
تقريـــر عـــن إنجازات برنامـــج التحول 
الرقمـــي لهيئة المعلومـــات والحكومة 
اإللكترونيـــة فـــي العـــام 2022، والذي 
حقق نقلة نوعية في األداء والنتائج، 
بفضـــل المتابعـــة المســـتمرة لمجلـــس 

الســـمو  صاحـــب  برئاســـة  الـــوزراء 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، األمر الذي كان لـــه بالغ األثر 
في تحقيـــق األهداف االســـتراتيجية 
الوطنيـــة للتحـــول الرقمـــي الشـــامل. 
حيـــث أظهر التقرير النتائج اإليجابية 
لبرنامـــج التحـــول الرقمـــي مـــن خال 
إلكترونيـــة عبـــر  600 خدمـــة  توفيـــر 
جميـــع القنـــوات المتاحـــة، شـــملت 50 
خدمـــة تـــم تطويرها في العـــام 2022 
 3.7 إنجـــاز  فـــي  بالتالـــي  وأســـهمت 
مليـــون معاملـــة إلكترونيـــة، في إطار 
العمـــل على تقديم خدمات إلكترونية 

متكاملة ذات جودة عالية للجميع.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الداخلية 
بالتعـــاون  الوزاريـــة،  اللجنـــة  رئيـــس 
المعلومـــات  هيئـــة  بيـــن  والتنســـيق 
وكافـــة  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
الوزارات والجهات الحكومية، والذي 
انعكـــس إيجابا في تطويـــر الخدمات 
اإلجـــراءات  وتحســـين  الحكوميـــة 

والعمليات الحكومية.
اللجنـــة  اطلعـــت  االجتمـــاع،  وفـــي 
الخدمـــات  أبـــرز  علـــى  الوزاريـــة 

واألنظمـــة  المطـــورة  والتطبيقـــات 
تعتـــزم  التـــي  الجديـــدة،  الحكوميـــة 
الهيئة اإلعان عن تدشـــينها بالتعاون 
مع الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقة، 
خـــال العـــام الجاري، وتشـــمل إطاق 
النســـخة المطورة من تطبيق “مجتمع 
واعـــي” مـــن خـــال إضافـــة مجموعة 
والخدمـــات  المزايـــا  مـــن  جديـــدة 
اإللكترونية، مثل محفظة المستندات 
تتيـــح  والتـــي  الرقميـــة  الحكوميـــة 
لألفـــراد عرض مســـتنداتهم الرســـمية 
بصـــورة إلكترونية عبـــر التطبيق مثل 
بطاقة الهوية وجواز الســـفر وشـــهادة 
وملكيـــة  الســـياقة  ورخصـــة  الميـــاد 
المركبـــة، وخدمة المواعيـــد الصحية. 
وافقـــت  والمناقشـــة،  البحـــث  وبعـــد 
اللجنة على تدشـــين اإلصدار الجديد 
مـــن تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي”، حيث 
وجه وزير الداخلية رئيس اللجنة، إلى 
اعتمـــاد آلية تنظيمية وقانونية لقبول 
واســـتخدام المســـتندات اإللكترونيـــة 

في الجهات الحكومية والخاصة.
بعد ذلك، اطلعت اللجنة الوزارية على 
تفاصيـــل مشـــروع المنصـــة الوطنيـــة 

للمدفوعـــات الحكوميـــة، والتـــي تعـــد 
منظومة إلكترونية موحدة لتحصيل 
المســـتحقات الماليـــة لجميع الوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة مـــن خـــال 
قنـــوات إلكترونيـــة متعـــددة، وتضـــم 
مجموعـــة مـــن المميـــزات والخدمات 
الجديـــدة. كما تابعت اللجنة عددا من 
الموضوعـــات، مـــن بينها جهـــود هيئة 
اإللكترونيـــة  والحكومـــة  المعلومـــات 
لتفعيل خاصية الدفع اإللكتروني عن 
طريق محفظة Apple Pay لمجموعة 
مـــن الخدمـــات المقدمـــة، تقرير األمم 
اإللكترونيـــة،  للحكومـــة  المتحـــدة 
االقتصـــاد  اســـتراتيجية  تطـــورات 
الرقمي لمملكة البحرين، ودليل تقييم 

مراكز الخدمات الحكومية.
وفـــي ختـــام االجتمـــاع، أعـــرب وزيـــر 
الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الداخليـــة، 
لتقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت، عن 
اللجنـــة،  ألعضـــاء  وتقديـــره  شـــكره 
وحرصهـــم علـــى التواصل والتنســـيق 
حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات 
الحكومية المقدمة لجميع المواطنين 

والمقيمين.

المنامة - وزارة الداخلية

والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  شـــارك 
مجلـــس  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس 
مبـــارك،  محمـــد  العالـــي  التعليـــم 
أمـــس، فـــي لقـــاء ضمـــن فعاليات 
 ،2023 الدبلوماســـي  الملتقـــى 
بحضور عدد من رؤســـاء البعثات 
فـــي  والقنصليـــة  الدبلوماســـية 
الخارج، وكبار المسؤولين بوزارة 
القطاعـــات  ورؤســـاء  الخارجيـــة 

ومديري اإلدارات بالوزارة.
التربيـــة  وزيـــر  تقـــدم  وقـــد 

والتعليم بجزيل الشـــكر والتقدير 
وزيـــر  الزيانـــي،  لعبداللطيـــف 
القائميـــن علـــى  الخارجيـــة، وكل 
الملتقى الدبلوماسي 2023 والذي 
يعـــد فرصة طيبة لتبـــادل األفكار 
والخبـــرات ووجهات النظر، مهنًئا 
جميـــع منتســـبي وزارة الخارجية 
الدبلوماســـي  اليـــوم  بمناســـبة 
لمملكـــة البحريـــن والـــذي صادف 
14 مـــن يناير الجاري، مســـتعرًضا 
وزارة  بـــه  تضطلـــع  الـــذي  الـــدور 
تنظيـــم  فـــي  والتعليـــم  التربيـــة 

واالرتقـــاء  التعليميـــة  العمليـــة 
بمخرجاتها.

كما تطرق مبارك لبعض المنجزات 
التربيـــة  وزارة  حققتهـــا  التـــي 
والتعليـــم، مؤكـــًدا حـــرص وزارة 
التربيـــة والتعليـــم علـــى ترســـيخ 
فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  مفاهيـــم 
المناهج التعليمية، مستعرًضا دور 
والشـــراكة  الثقافيـــة  الملحقيـــات 
مـــع بعثـــات مملكـــة البحريـــن في 
الخارج بهدف االرتقاء بمســـتوى 
التعليـــم وخدمـــة مصالـــح الطلبة 

فـــي  المبتعثيـــن  البحرينييـــن 
الخارج.

وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال 
للمداخالت واألســـئلة، وقدم عدد 
من رؤســـاء البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية في الخارج مداخالت 
وتســـاؤالت متعـــددة عـــن تعزيـــز 
التعاون الثنائي بين وزارة التربية 
والتعليـــم ووزارة الخارجيـــة بمـــا 
يخـــدم األهـــداف المنشـــودة فـــي 

دعم المسيرة التعليمية للطلبة.
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رؤساء البعثات الدبلوماسية يمثلون المملكة خير تمثيل
شارك الرئيس التنفيذي لمركز االتصال الوطني، يوسف 
البنخليـــل، امـــس األربعـــاء، فـــي لقـــاء ضمـــن فعاليـــات 
الملتقى الدبلوماســـي 2023م، بحضور عدد من رؤساء 
البعثـــات الدبلوماســـية والقنصليـــة فـــي الخـــارج، وكبار 
القطاعـــات  ورؤســـاء  الخارجيـــة  بـــوزارة  المســـؤولين 

ومديري اإلدارات بالوزارة.
الوطنـــي  االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وهنـــأ 
منتســـبي وزارة الخارجيـــة من دبلوماســـيين وإداريين 
بمناســـبة اليـــوم الدبلوماســـي لمملكة البحرين، مشـــيًدا 
بجهودهـــم الواضحـــة والمقدرة ودورهم المشـــهود في 
رعايـــة مصالـــح مملكـــة البحريـــن وتمثيلها خيـــر تمثيل 
في الداخـــل والخارج، مثمًنا تعـــاون بعثات وقنصليات 

المملكة في الخارج مع مركز االتصال الوطني.
وقدم البنخليل عرًضا حول منظومة االتصال الحكومي 

في مملكة البحرين اســـتعرض خالله التطور المؤسسي 
لمركـــز االتصـــال الوطنـــي منذ تأسيســـه العـــام 2016م، 
ومهامـــه االســـتراتيجية المتمثلـــة في توحيـــد الخطاب 
اإلعالمـــي الحكومي، وتحقيـــق التميز في االتصال عبر 
كافة الجهات الحكومية، والتعريف بأولويات الحكومة، 
منوًهـــا أن منظومـــة االتصـــال الحكومـــي فـــي مملكـــة 
البحريـــن تعـــد منظومـــة متعـــددة األطراف حيـــث يتم 
التنســـيق اإلعالمي بين المركز والوزارات والمؤسسات 
الحكوميـــة، والبعثات الدبلوماســـية البحرينية وغيرهم 

من الشركاء.
وأشـــار إلى أبـــرز األدوار والمســـؤوليات التـــي يقوم بها 
المركـــز كالتخطيـــط اإلعالمـــي االســـتراتيجي، واإلدارة 
اإلعالمية لألزمات، والتدريب اإلعالمي، وبناء عالقات 
الوجـــود  وتطويـــر  والخارجـــي،  المحلـــي  اإلعـــالم  مـــع 
الرقمـــي الحكومي، ودعم المبـــادرات الحكومية، مؤكًدا 

حـــرص مركـــز االتصـــال الوطني علـــى مواصلـــة تقديم 
كافة أشكال الدعم اإلعالمي لبعثات وقنصليات مملكة 

البحرين في الخارج.
 كمـــا تـــم خالل اللقـــاء، مناقشـــة وبحث الســـبل الكفيلة 
والوســـائل المثلـــى لتعزيز التعاون والتنســـيق اإلعالمي 
مـــا بين مركز االتصـــال الوطني وبعثات مملكة البحرين 
الدبلوماسية في الخارج بما يحقق األهداف المشتركة.
وفـــي الختـــام، تم فتـــح المجـــال للمداخالت واألســـئلة، 
وقام عدد من رؤســـاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية 
فـــي الخـــارج بتقديـــم مداخـــالت وتســـاؤالت متعـــددة 
حول الموضوعات والقضايا المتعلقة بشـــؤون االتصال 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــام  واإلعـــالم، 
الوطني بالرد على ما تم طرحه من تساؤالت والتعقيب 

على ما تم إبداؤه من مداخالت.

المنامة - بنا

شـــاركت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة 
الســـيد، أمـــس، فـــي لقـــاء ضمـــن 
فعاليـــات الملتقـــى الدبلوماســـي 
2023م، وبمشـــاركة وليد المانع، 
ومريـــم  الصحـــة،  وزارة  وكيـــل 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الجالهمـــة، 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهن 
ولولـــوة  الصحيـــة،  والخدمـــات 
شـــويطر، القائم بأعمـــال الرئيس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولية، وذلـــك بحضور عدد من 
الدبلوماســـية  البعثـــات  رؤســـاء 
والقنصليـــة فـــي الخـــارج، وكبار 
الخارجيـــة  بـــوزارة  المســـؤولين 
ومـــدراء  القطاعـــات  ورؤســـاء 

اإلدارات بالوزارة. 
وخـــالل اللقـــاء، قدمـــت وزيـــرة 
الصحـــة، عرًضا حـــول المنظومة 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، 

الخطـــة  خاللـــه  اســـتعرضت 
لألعـــوام  للصحـــة  الوطنيـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرة   ،2025  2016-
الخطـــة ترتكـــز علـــى 7 محـــاور 
منهجيـــة  وهـــي،  اســـتراتيجية 

الصحيـــة،  الخدمـــات  تقديـــم 
تمويل الخدمـــات الصحية، بناء 
القدرات، نظـــام الحوكمة، جودة 
الصحيـــة،  الخدمـــات  وســـالمة 
ونظام المعلومـــات والبرمجيات 

الصحية، ونظام الضمان الصحي 
الوطني.

أن  الصحـــة  وزيـــرة  وبينـــت   
الصحيـــة  المنظومـــة  أولويـــات 
ترتكـــز علـــى اســـتدامة خدمـــات 

الرعاية الصحية ذات التنافسية 
العالية بما يعزز من جودة الحياة، 
ومواصلة تنفيذ مشروع الضمان 
بالخدمـــات  لالرتقـــاء  الصحـــي 
الصحية للمواطنين، مع ســـهولة 

وسرعة حصول المواطنين على 
األساســـية،  الصحيـــة  الخدمـــة 
ومبـــادرات  سياســـات  وتطويـــر 
الصحـــة العامـــة وزيـــادة الوعـــي 
المجتمعـــي والوقايـــة، واالرتقاء 
الصحيـــة  المؤسســـات  بـــأداء 

وكوادرها الوطنية. 
أعـــرب  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
لـــوزارة  شـــكرهم  عـــن  الســـفراء 
الصحة ولكافـــة الطواقم الطبية 
علـــى ما بذلوه مـــن جهود مقدرة 
وكبيـــرة وباألخـــص خـــالل فترة 
لجائحـــة  العالمـــي  االنتشـــار 
 )19 )كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس 
والتصـــدي له، ومن ثـــم قام عدد 
من رؤساء البعثات الدبلوماسية 
والقنصليـــة في الخـــارج بتقديم 
مداخـــالت وتســـاؤالت متعـــددة 
والقضايـــا  الموضوعـــات  حـــول 

المتعلقة بالقطاع الصحي.

المنامة - وزارة الصحة

مواصلة تنفيذ مشروع الضمان الصحي لالرتقاء بالخدمات
سهولة وسرعة حصول المواطنين على الخدمة الصحية األساسية... السيد:

البنخليل يشارك في لقاء ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 

المنامة - بنا

شراكة مع البعثات بالخارج لالرتقاء بالتعليم... وزير “التربية”:

ترسيـــخ مفاهيــم حقــــوق اإلنســــان في المناهـــج

المنامة - بنا

شـــاركت الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق العمـــل )تمكيـــن( 
مهـــا مفيـــز، أمـــس، فـــي لقـــاء ضمـــن فعاليـــات الملتقـــى 
الدبلوماســـي 2023م، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للنمو 
قصـــي العريض، وذلك بحضور عدد من رؤســـاء البعثات 
الدبلوماســـية والقنصلية في الخارج، وكبار المســـؤولين 
بوزارة الخارجية ورؤســـاء القطاعـــات ومدراء اإلدارات 

بالوزارة.
 وفـــي بدايـــة اللقاء، هنأت مفيز، وزيـــر الخارجية وكافة 
منتســـبي الـــوزارة بمناســـبة اليـــوم الدبلوماســـي لمملكة 
البحريـــن والذي صـــادف 14 مـــن يناير الجـــاري، متمنية 

للجميع دوام التوفيق والنجاح. 
وقدمـــت عرًضا بعنوان: )تمكين النمـــو.. صناعة التأثير(، 

حيث أشارت إلى أن صندوق العمل )تمكين( تأسس عام 
2006م، وذلك لتحقيق العديد من األهداف مثل: تطوير 
مؤسســـات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو 
االقتصـــادي، ودعم األفـــراد البحرينيين ليكونـــوا الخيار 
األول فـــي التوظيـــف، وتهيئـــة البيئـــة المناســـبة لزيـــادة 
إدمـــاج المرأة البحرينية في ســـوق العمـــل، وخلق فرص 
عمـــل نوعية للبحرينيين، ورفع كفـــاءة وإنتاجية األفراد 

البحرينيين والمؤسسات وتشجيع االبتكار. 
وأشـــارت إلـــى أن منهجية عمل تمكين تعنـــى بالعمل مع 
المؤسســـات البحرينيـــة الملتزمة ببنـــاء قدرتها من أجل 
الرقمنـــة وزيـــادة اإلنتاجيـــة والتوســـع الدولـــي واالبتكار 
والنمـــو والتحـــول، ودعم األفراد البحرينييـــن الملتزمين 
زيـــادة  خـــالل  مـــن  مهاراتهـــم  تطويـــر  وإعـــادة  بصقـــل 

تنافســـيتهم محلًيـــا ودولًيـــا، وإعـــداد الكـــوادر للوظائف 
المستقبلية، ومساعدتهم على تحقيق التطور الوظيفي، 
والعمل مع المؤسســـات العالمية الملتزمة باالستثمار في 
القطاعـــات االقتصاديـــة الرئيســـية فـــي مملكـــة البحرين 
من خالل دعم التأســـيس أو التوســـع، وخلق فرص عمل 
عاليـــة الجودة للكـــوادر الوطنية، وتســـهيل الوصول إلى 
لتنميـــة أعمالهـــم.  التـــي يحتاجونهـــا  المؤهلـــة  الكـــوادر 
لتمكيـــن،  االســـتراتيجية  الـــدورات  اســـتعرضت  كمـــا 
ومســـاهماتهم االقتصاديـــة فـــي التدريـــب والتوظيـــف، 
والتمويل، والشـــراكات، ودعم المؤسســـات، واستمرارية 
األعمـــال، والتأميـــن ضـــد التعطـــل، باإلضافـــة إلى عرض 
برامـــج تمكيـــن الجديدة فـــي تطويـــر الموارد البشـــرية، 

وتطوير المؤسسات. 

زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل... رئيس “تمكين”:

مستعرًضا المهمات االستراتيجية لـ “االتصال الوطني”... البنخليل:

رفع كفاءة وإنتاجية البحرينيين للوظائف المستقبلية

الرئيس التنفيذي لتمكين تشارك في لقاء ضمن فعاليات الملتقى الدبلوماسي 
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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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أكــد الرئيــس التنفيــذي لهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة محمــد القائــد أن 
الهيئــة أطلقــت فــي العــام 2022 حزمــة مــن المبــادرات ونّفــذت العديــد من المشــاريع 
الوطنّيــة فــي مجال التحول اإللكتروني، فضالً عــن تعزيزها لكفاءة وجودة منظومة 
الخدمات اإللكترونية بالقطاع الحكومي، بما يدعم برنامج الحكومة ويعزز مبادرات 
اســتراتيجية قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات واالقتصاد الرقمــي )-2022

2026( والتي تأتي ضمن خطة التعافي االقتصادي، والتي تصب جميعها في تحقيق 
أهــداف المســيرة التنموية الشــاملة بقيادة ملك البالد المعظــم صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.
التوجيهـــات  وبفضـــل  إّنـــه  القائـــد  وقـــال 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  المســـتمرة 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
والحكومـــة  المعلومـــات  هيئـــة  واصلـــت 
اإللكترونيـــة جهودهـــا فـــي تنفيـــذ خطـــط 
التحـــول اإللكترونـــي للمملكـــة وتكريـــس 
بالشـــراكة  اإللكترونيـــة  الحكومـــة  عمـــل 
مـــع القطـــاع العـــام، مـــن خـــال إخضـــاع 
منظومـــة الخدمـــات الحكوميـــة المقدمـــة 
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  المســـتمر  للتطويـــر 
وقنـــوات  الجاهزيـــة  عاليـــة  تقنيـــة  بنيـــة 
توفيـــر  مـــن  تعـــزز  متنوعـــة  إلكترونيـــة 
الخدمات الحكومية إلكترونيا للمواطنين 
والمقيمين، فضاً عن إعادة هندســـة عدد 
مـــن الخدمـــات الحكوميـــة، وهـــو مـــا كان 
لها عظيـــم األثر فيما تحقـــق من منجزات 
وطنيـــة للتحـــول الرقمي الشـــامل، مؤكدا 
أن الهيئـــة ماضية في رفع كفاءة وفاعلية 
القطـــاع الحكومـــي وتحســـين اإلجراءات 
رفـــد  خـــال  مـــن  الحكوميـــة  والعمليـــات 
المنظومـــة الحكوميـــة بالتقنيات الحديثة 
وتوفيـــر الخدمـــات عبر مختلـــف القنوات 
اإللكترونية واألجهزة الذكية بطرق سهلة 

ومبسطة.
جاء ذلك خـــال المؤتمـــر الصحافي الذي 
عقده الرئيس التنفيـــذي لهيئة المعلومات 
علـــي  محمـــد  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
القائـــد، بمشـــاركة نائب الرئيـــس التنفيذي 
للتحـــول اإللكترونـــي بالهيئـــة زكريا أحمد 
الخاجـــة، لتقديـــم موجـــز بشـــأن إنجازات 
قطاع التحول اإللكتروني في العام 2022 
وخطـــة العمـــل القادمة، بحضـــور عدد من 
وســـائل  ومندوبـــي  بالهيئـــة  المســـؤولين 

اإلعام والصحف المحلية.

وأوضـــح القائـــد أن المتابعـــة الحثيثة من 
الفريـــق أول ركـــن  الداخليـــة  قبـــل وزيـــر 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
رئيس اللجنة الوزاريـــة لتقنية المعلومات 
واالتصـــاالت، وتوجيهاته للهيئة أســـهمت 
فـــي تعزيـــز جهـــود الهيئة لتحقيـــق عملية 
إنهـــا  حيـــث  بالمملكـــة،  الرقمـــي  التحـــول 
واصلت نجاحها في تنفيذ ذلك بالشـــراكة 
مع القطاع العام، وتمكنت ضمن مشـــروع 
تطويـــر الخدمـــات الحكومية مـــن إطاق 
أكثـــر 50 خدمـــة إلكترونيـــة جديـــدة عبـــر 
إعادة هندسة إجراءاتها، وإنجاز نحو 3.7 
مليـــون معاملة إلكترونية، مســـاهمًة بذلك 
فـــي تحقيـــق خفـــض ملمـــوس في نســـبة 
التكلفـــة الحكوميـــة والتـــي بلغـــت 96 % 
بجانب تقليل الجهد والوقت المستغرقين 

إلتمامها.
وتابـــع القائـــد أن الهيئة وفـــي العام 2022 
عملـــت على تســـريع وتيـــرة تفعيل خطط 
الحكوميـــة  للجهـــات  الرقمـــي  التحـــول 
وخدماتهـــا اإللكترونيـــة المقدمـــة، وهو ما 
أثمـــر عـــن تحقيق سلســـلة مـــن اإلنجازات 
المهمـــة، كان أبرزهـــا توفير أكثـــر من 600 
ضمـــن  تعـــد  والتـــي  إلكترونيـــة،  خدمـــة 
األولويـــات  ذات  الحكوميـــة  الخدمـــات 
فـــي التحـــول الرقمي وفقًا لقـــرارات لجنة 
مشـــيدا  الحكوميـــة،  الخدمـــات  تطويـــر 
بالجهود التنســـيقية المشتركة بين اللجنة 
والجهـــات الحكومية، والتـــي كان لها األثر 
الكبيـــر في وضـــع خطط التنفيـــذ الخاصة 

بتلك الخدمات.
 وقـــال الرئيس التنفيـــذي للهيئة إنه جرى 
فـــي العـــام 2022 إطـــاق تطبيـــق التاجـــر 
والـــذي ُيعد أول تطبيق متكامل من نوعه 
في المنطقة يخدم التجار ورجال األعمال 

فـــي مملكـــة البحريـــن مـــن خـــال توفيره 
إمكانيـــة إنجـــاز ومتابعـــة المعامـــات مـــع 
مختلـــف الجهات الحكوميـــة ذات العاقة 
عبر منصة واحدة وبطرق ســـهلة وميسرة 

مختصرًة عليهم بذلك الوقت والجهد.
 وأكـــد أن إطـــاق الهيئة لتطبيـــق مجتمع 
الميـــزات  مـــن  حزمـــة  متضمنـــا  واعـــي 
والخدمـــات النوعيـــة الجديـــدة للتطبيـــق 
يأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة وسيعزز 
من تجربة المســـتخدمين للتطبيق والذي 
ُيعـــد ضمـــن أبـــرز المبـــادرات الوطنية في 
وتوظيـــف  اإللكترونـــي  التحـــول  مجـــال 
تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي بتطبيقـــات 
الحكومـــة اإللكترونيـــة، والتي تم االرتكاز 
الجديـــد،  التطبيـــق  إطـــاق  فـــي  عليهـــا 
مســـتعرضًا أبرز ميزات وخدمات التطبيق 
ومنها إضافة محفظة خاصة للمســـتندات 
الحكوميـــة الرقميـــة والتي تتيـــح لألفراد 
بصـــورة  الرســـمية  مســـتنداتهم  عـــرض 
عـــرض  مثـــل  التطبيـــق  عبـــر  إلكترونيـــة 
وشـــهادة  الســـفر  وجـــواز  الهويـــة  بطاقـــة 
المياد ورخصة الســـياقة وملكية المركبة 
)بطاقاتي(، فضاً عـــن إضافة ميزة تتعلق 
بالمواعيـــد الصحيـــة )مواعيـــدي الطبيـــة( 
فيمـــا تتضمـــن ميـــزة )بطاقاتـــي الصحية( 
التفاصيل والمعلومات ذات الصلة بسجل 
التطعيمـــات لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 
19(، فضـــاً عـــن تضميـــن التطبيـــق عـــدد 
مـــن الميـــزات اإلضافيـــة األخـــرى والتـــي 
يســـتخدمها األفراد بصفة يومية وتشكل 

أولوية لديهم.
مـــن جانبـــه، أّكد نائـــب الرئيـــس التنفيذي 

للتحـــول اإللكتروني زكريا الخاجة حرص 
الهيئـــة علـــى بـــذل المزيد مـــن الجهود في 
سبيل تحقيق التطلعات المنشودة بقطاع 
التحـــول اإللكترونـــي والتـــي ترتكـــز على 
تحســـين جودة الحياة للمواطـــن والمقيم 
وتحقيق االســـتدامة للخدمات الحكومية 
مختلـــف  عبـــر  وتوفيرهـــا  أتمتتهـــا  عبـــر 

القنوات اإللكترونية والتطبيقات الذكية.
المتحققـــة  اإلنجـــازات  أبـــرز  وحـــول 
الخاجـــة  أوضـــح   ،2022 العـــام  خـــال 
جـــاءت  والمؤشـــرات  اإلحصائيـــات  بـــأن 
إيجابيـــة، إذ أســـهمت جهود فريـــق الهيئة 
فـــي تنفيذ عـــدد مـــن المبـــادرات الوطنية 
والتطويـــر  الرقمـــي  التحـــول  بمجـــال 
المســـتمر للقنـــوات اإللكترونيـــة فـــي رفـــع 
عـــدد الخدمات اإللكترونية ألكثر من 450 
 ،bahrain.bh خدمة عبر البوابـــة الوطنية
و19 خدمة عبـــر منصات الخدمة الذاتية، 
باإلضافـــة إلـــى أكثـــر مـــن 125 خدمة عبر 
تطبيقات الهواتف الذكية بمتجر تطبيقات 
الحكومـــة اإللكترونية، وهو ما أســـهم في 
تحقيق نســـبة %89 بمتوســـط اســـتخدام 
الخدمـــات اإللكترونية مقارنـــة بالخدمات 
التقليديـــة، فـــي حيـــن بلـــغ عـــدد زيـــارات 
مليـــون   18 مـــن  أكثـــر  الوطنيـــة  البوابـــة 
زيـــارة بزيـــادة قدرهـــا 22 %، كمـــا تجاوز 
عـــدد المعامـــات اإللكترونيـــة 3 ماييـــن 
و700 ألـــف معاملـــة إلكترونية منجزة عبر 

مختلف قنوات الهيئة اإللكترونية.
وأوضـــح أن التطويـــر المســـتمر لألنظمـــة 
الحكومية وإعادة هندسة اإلجراءات يعّد 
من ضمن ســـلم أولويات الهيئـــة المرحلية 

الداعمة لتحقيق التحول الرقمي الشـــامل 
بالمملكـــة، حيث عملت الهيئـــة على تنفيذ 
والتـــي  التطويريـــة  العمليـــات  مـــن  عـــدد 
تمثلـــت فـــي إجراء تطوير شـــامل للمنصة 
الوطنيـــة للمدفوعـــات مـــن خـــال إضافة 
ميزات وخدمـــات جديـــدة نوعية جديدة 
ُتمّكن مستخدمي الخدمات من استكمال 
عمليـــة الدفـــع عبر حفـــظ بيانـــات البطاقة 
فـــي التطبيـــق بشـــكل آمـــن دون الحاجـــة 
إلعـــادة إدخالهـــا فـــي كل عملية دفـــع، إلى 
جانـــب توفيـــر وســـائل دفـــع متعـــددة من 
 ApplePay عبـــر  الدفـــع  خدمـــة  خـــال 
وخدمـــة بنفت بـــي، باإلضافة إلـــى تطوير 
منصـــة الخدمة الذاتية عبر تطوير الدورة 
الشـــريحة  تحديـــث  لخدمـــة  المســـتندية 
وتقليصها عما كانت عليه ســـابقًا إذا تتيح 
الميزة الجديدة اإلضافة المسبقة للوثائق 
فـــي البوابـــة الوطنيـــةbahrain.bh ومـــن 
ثم االســـتفادة من خدمات المنصة، فضاً 
عـــن تطوير مجموعة مـــن المزايا الخاصة 
بالمفتاح اإللكتروني كخدمة إعادة تعيين 
كلمـــة المـــرور، وتطوير التســـجيل وترقية 
حســـاب المفتاح اإللكتروني من المستوى 
األساسي إلى المستوى المتقدم بما يسهم 
في االســـتفادة من الخدمـــات اإللكترونية 

عبر المنصة بكل أريحية.
 وأكـــد نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي للتحـــول 
اإللكترونـــي أن الهيئـــة عملت علـــى تنفيذ 
وإطـــاق عـــدد مـــن المشـــاريع واألنظمـــة 
بالتعـــاون  اإللكترونـــي  للتحـــول  الداعمـــة 
والتنســـيق مـــع الجهات الحكوميـــة ومنها 
منصـــة  اإللكترونـــي،  التخويـــل  منظومـــة 

النظـــام  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
الوطني للمواليد و تحسينات نظام تقييم 

المراكز الحكومية.
وحـــول أبـــرز الخدمـــات المدشـــنة خـــال 
وزارة  خدمـــات  جـــاءت   ،2022 العـــام 
الداخلية في الطليعة وذلك لتدشـــينها 20 
خدمـــة منها 9 خدمات لشـــؤون الجنســـية 
والجـــوازات واإلقامـــة، و7 خدمـــات تابعة 
لهيئة المعلومـــات والحكومة اإللكترونية، 
فضـــاً عـــن 3 خدمـــات لشـــؤون الجمارك، 
وخدمـــة تابعـــة لـــإدارة العامـــة للمباحـــث 
توّزعـــت  حيـــن  فـــي  الجنائيـــة،  واألدلـــة 
بقيـــة الخدمـــات المدشـــنة بيـــن عـــدد من 
الصحـــة  قطـــاع  شـــمل  إذ  القطاعـــات، 
تدشـــين 6 خدمـــات جديـــدة، فـــي حيـــن 
شـــهد قطـــاع التجارة واألعمال تدشـــين 4 
خدمات إلكترونيـــة، منها خدمتين لوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة وخدمة واحـــدة لكل 
مـــن هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل والهيئـــة 
العامـــة للتأمينات االجتماعيـــة، أما قطاع 
اإلســـكان والعقارات فقد شـــهد تدشـــين 4 
خدمـــات بواقـــع خدمتيـــن لكل مـــن وزارة 
اإلســـكان والتخطيط العمراني ومؤسســـة 
التنظيـــم العقاري، أمـــا القطاع العدلي فقد 
شـــهد إطـــاق 11 خدمـــة إلكترونيـــة مـــن 
بينهـــا 3 خدمـــات لوزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف، و8 خدمات خاصة 
بهيئة التشريع والرأي القانوني، أما قطاع 
التعليم فحظي بتدشـــين 4 خدمات تابعة 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي، في حين شـــهد 
قطـــاع العمـــل والتوظيـــف إطـــاق خدمة 

إلكترونية جديدة.

المنامة - بنا

محفظة للمستندات الحكومية الرقمية بتطبيق “مجتمع واعي”
إنجاز 3.7 ماليين معاملة في 2022... “الحكومة اإللكترونية”:

جانب من المؤتمر الصحافي لهيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

تسريـــــع وتيـــرة تفعيـــل خطـــط التحـــول الرقمـــي للخدمـــات الحكوميــة اإللكترونيـــة

أمـــرت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولى بحبس رب أســـرة 6 أشـــهر، 
وبحبس شـــقيق وشـــقيقات زوجته األولى لمدة شـــهر مع وقف تنفيذ 
العقوبـــة لجميـــع المتهميـــن في قضية شـــجار بســـبب حضـــور األب مع 

زوجته الثانية إلى المنزل الذي تسكن فيه الزوجة األولى.
وتعود حيثيات “الهوشـــة” عندما دخل رب األســـرة مـــع زوجته الثانية 
للمســـكن الـــذي تعيش فيـــه الزوجة األولـــى التي كانـــت تتلقى عاجا، 
وحينها اســـتاءت البنـــت من دخول والدها مع زوجتـــه الثانية للمنزل، 
فقامـــت باالتصـــال إلى خالهـــا وخاالتها عبر الهاتـــف للتدخل في األمر؛ 

بغية طرد زوجة والدها الثانية. 
وعندها حضر الخال )شقيق الزوجة األولى( إلى المنزل بغضب شديد 
وقام بســـب رب األســـرة ونشـــب خاف حاد بين الطرفيـــن، وفي تلك 
األثنـــاء كانت البنت تصرخ وهي فـــي حالة من الهيجان وقامت برمي 
بعض األغراض على األرض وهي تصرخ بشدة في وجه والدها عندما 
كانـــت تقتـــرب منـــه، وكذلـــك األب كان يصرخ بشـــدة في وجـــه ابنته، 

وعندهـــا قام األب بمســـك ابنته بقبضة يديـــه من كتفها وداس على 
قدمهـــا ودفعها بقوة إلى الجدار واندفعت إلى الخلف، فارتطمت 

قدمها بالحائط وسقطت على األرض، مما أدى ذلك إلى إصابة 
البنت بكســـر خلعي في عظم المشـــط الخامـــس مما خلف لها 
اإلصابة بعاهة مســـتديمة وكسر ملتحم في القدم مصحوبة 

بآالم. 
وبعدهـــا رحـــل الخال وحضـــرت الخاالت شـــقيقات الزوجة 
األولـــى إلـــى المســـكن الـــذي تقطـــن فيـــه شـــقيقتهم، وكان 
جميعهن في حالة من الغضب الشديد واالنفعال والهيجان، 
فتلفظـــوا على الزوجة الثانية بالســـب والقذف بألفاظ نابية، 

وتجددت الهوشة بالصراخ والشتم والسب إلى أن تم تقديم 
باغ لدى الشرطة، وتم إحالة الموضوع إلى المحكمة الجنائية 

التـــي حكمت علـــى رب األســـرة والخال وشـــقيقاته بالحبس مع 
وقف تنفيذ العقوبة.

حسن عبدالرسول

هوشة عائلية تقود أًبا إلحداث 
عاهة مستديمة البنته
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قالـــت عضـــو المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 
الشـــمالية ممثـــل الدائـــرة الثانيـــة عشـــرة 
زينـــب الـــدرازي ســـيتم البـــدء قريًبـــا في 
تنفيذ مشـــروع رصف الشـــوارع وتركيب 
ميـــاه  اإلنـــارة وشـــبكة تصريـــف  أعمـــدة 
األمطـــار فـــي 13 طريًقـــا بمنطقـــة صـــدد 
لخدمة 280 وحدة سكنية بمجمع 1038، 
وذلـــك بعد إرســـاء المناقصـــة على إحدى 

ســـبتمبر  شـــهر  منـــذ  المنفـــذة  الشـــركات 
2022، حيث ســـيتم البـــدء في العمل من 

قبل وزارة األشغال قريًبا. 
المزمـــع  المشـــروع  أن  الـــدرازي  وذكـــرت 
تنفيذه قريًبا، سيخدم قسمين في منطقة 
الوحـــدات  موقـــع  األول  القســـم  صـــدد، 
الســـكنية خلـــف مجمع الريـــف غرب دوار 
رقم 13 بمدينة حمد وشـــرق شـــارع رقم 

36 وشمال شارع رقم 28 جنوًبا، والقسم 
الثانـــي ســـيكون خلـــف أبـــراج الخميـــس 

بالقرب من طرق 3827 - 3819.
المشـــروع  أن  إلـــى  الـــدرازي  ولفتـــت 
سيساهم في اســـتفادة 13 طريًقا بمجمع 
 –  3868  –  3875  3874- صـــدد،   1038
 -3863  -3864  -3865  -3872  3871

3867- 3827- 3819- – شارع رقم 38.

رصــف 13 طــريًقــا فــي صــدد ... قريًبـا

زينب الدرازي

المنامة - وزارة األشغال

صرحـــت مديـــر إدارة تخطيـــط وتصميم 
حمـــادة  مهـــا  األشـــغال  بـــوزارة  الطـــرق 
بـــأن الـــوزارة تصـــدر رخـــص التحويـــات 
المروريـــة التـــي تســـتدعي تنفيذهـــا فـــي 
أعمال الطرق، والصرف الصحي، وأعمال 
الكهربـــاء والماء باإلضافـــة إلى الخدمات 
العامـــة  اإلدارة  مـــع  بالتنســـيق  األخـــرى، 

للمـــرور، إذ تلقت الـــوزارة في العام 2022 
نحـــو 5170 طلبا لجميـــع دوائر الخدمات 
العامة ومشـــاريع البنيـــة التحتية، وتمت 
الموافقة على إصـــدار 3687 رخصة، في 

حين تم إنجاز نحو 3510 ُرخص.
وأضافـــت أن الخدمـــات شـــملت مراجعة 
ووضـــع  التحويـــات  وخطـــة  تصاميـــم 
الضوابـــط الفنيـــة التـــي تضمن انســـيابية 

تنفيـــذ  أثنـــاء  المـــرور  حركـــة  وســـامة 
مختلف مشاريع البنية التحتية، بالتعاون 
مـــع اإلدارة العامـــة للمرور، معـــددًة أمثلة 
علـــى مواقـــع التحويـــات شـــارع الفاتح، 
شـــارع الجنبية، شـــارع ريا، شارع الشيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان، شـــارع 36 بالمالكية، 
شـــارع 26 بكـــرزكان، شـــارع 3 باللـــوزي، 

شارع 46 بعراد، شارع الشيخ سلمان.

مراجعة التصاميم ووضع الضوابط الفنية... “األشغال”:

3687 رخصة تحويالت مرورية في 2022
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قال النائب محســـن العســـبول إنه بحث مع وزير العمل جميل حميدان التعاون بين 
الســـلطتين فـــي مجال بحرنـــة الوظائف من خال النظر في ملـــف العاطلين، وبحث 
فرص التدريب للباحثين عن العمل من خال إيجاد آلية مســـتحدثة خال الفترات 
المقبلـــة تســـاهم فـــي خلق التعـــاون المشـــترك ودعم جهـــود وزارة العمـــل من خال 
برامجهـــا التي توفرها لمســـاعدة الباحثين عـــن العمل منها برنامـــج “فرص” وبرامج 

التدريب.
ولفت العســـبول في تصريح لـ “الباد” إلى أنه قدم إلى وزير العمل ماحظات حول 
آليـــة التوظيـــف وقائمـــة للباحثين عـــن العمل، مثمًنا فـــي ذات الوقـــت اهتمام وزارة 
العمـــل لرفـــع مســـتوى المواطنين المعيشـــي من خـــال توفير فرص العمـــل النوعية 
لتعزيـــز فرص االســـتثمار في المملكة، مشـــيًدا بالمبادرات التي تنفذهـــا وزارة العمل 

في المجاالت العمالية واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل.
وأكد العسبول حرص وزارة العمل لارتقاء بالخدمات التنموية للمواطنين من خال 
المبـــادرات الهادفـــة إلى توفيـــر المزيد من فـــرص العمل للموارد البشـــرية البحرينية 

والمحافظة على استقرار القوى العاملة.

العسبول: وضع آليات جديدة لبحرنة الوظائف

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل محافـــظ المحافظـــة الشـــمالية علـــي العصفـــور اختصاصية الطب النفســـي 
حمـــدة النشـــمي، إذ هدف اللقـــاء إلى تعزيز دور المرأة في الفعاليـــات والبرامج التي 
تقيمهـــا المحافظة على مدار العام، واســـتثمار عطاءاتها في مختلف المجاالت التي 
تســـاهم في تطور المجتمع المحلي، خصوصا في مجال الصحة النفســـية بعد زوال 
الجائحـــة فـــي ســـبيل تصحيح ســـلوكيات الفئـــات المجتمعيـــة التي تأثـــرت بمفهوم 
التباعد االجتماعي وسعي المحافظة لتعزيزه وترسيخ مفهوم “الصحة للجميع ومن 

الجميع”.
وبيـــن المحافـــظ فـــي اللقاء أهميـــة التفاعل مع مختلـــف فئات المجتمـــع بالمحافظة 
كنهـــج وطنـــي يعتمـــد على االبتـــكار والتجديـــد في مخرجـــات المحافظـــة في إطار 

الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

العصفور: تعزيز دور المرأة بمجال الصحة النفسية

مخطـط إلنشـاء مشـروع إسكانـي تراثـي مصغــر بالمحــرق
تحدثت عضو مجلس بلدي المحرق دالل المقهوي لصحيفة “البالد” عن مشروع “بن 
هندي اإلسكاني”، قائلة “تنوي وزارة اإلسكان وهيئة التخطيط العمراني بالتعاون 

مع هيئة البحرين للثقافة واآلثار العمل على إنشائه وسط حي بن هندي”.
لقـــاء الوزيـــرة آمنـــة  وأشـــارت -بعـــد 
بصـــدد  الـــوزارة  أن  إلـــى  الرميحـــي- 
اســـتماك عدد من المنازل والشـــروع 
في هدمها إلنشـــاء مشـــروع إســـكاني 
عـــدد  علـــى  يحتـــوي  مصغـــر  تراثـــي 
مـــن المنازل ومســـجد صغيـــر يحاكي 

التراث البحريني.
ونقلـــت المقهوي عن لســـان الرميحي 
الحلـــول المقدمـــة لـ 33 أســـرة تســـكن 
الشقق اإلســـكانية المؤقتة في مجمع 
221 فـــي منطقـــة البســـيتين وتتمثل 

في انتقال األســـر لشقق أخرى مقابل 
تســـلمهم 200 دينار، أو إعطائهم شقة 
مؤقتـــة أخـــرى لحين حصولهـــم على 
وحـــدة إســـكانية. وعلقـــت المقهـــوي 
علـــى المقتـــرح الثاني مشـــيرة إلى أن 
األهالي لـــم يقبلوا المقتـــرح خصوصا 
بعـــد مـــرور ســـنوات علـــى انتظارهـــم 
لوحداتهـــم، لكـــن الوزيـــرة أكـــدت أن 
بعـــض القاطنيـــن في الشـــقق المعنية 

تسلموا وحداتهم. 
إلـــى ذلك، قال رئيس مجلس المحرق 

البلـــدي عبـــد العزيـــز النعـــار إن اللقاء 
كان إيجابيـــا وســـتنعكس مخرجاتـــه 
علـــى النقـــاط التي تمـــت إثارتها ومن 
ضمنهـــا التحرك توفيـــر الخدمات في 
مشـــروع إســـكان شـــرق الحد، مؤكدا 

الخدمـــات  ومخططـــات  خرائـــط  أن 
المطلوبـــة أصبحـــت جاهـــزة وســـيتم 
عرضها علـــى وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعـــة وســـيتم طرحهـــا للمناقصة 

في القريب العاجل.

البدء في تقديم خدمات طب النوم للرياضيين المحترفين
تشمل االستشارات والرعاية الشاملة للعاملين في المؤسسات

أّكــدت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهن والخدمــات الصحية مريم الجالهمة، أّن الجهود مســتمّرة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسســات 
الصحية والطبية الرائدة من أجل مواصلة تحســين مســتوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع أفراد المجتمع وبما يســهم في تطوير القطاع الطبي 

في مملكة البحرين وترسيخ مكانتها كمركز متميز على الخارطة الصحية اإلقليمية والدولية.
جـــاء ذلـــك خـــال اجتماعهـــا، صبـــاح 
استشـــاري  خـــان،  عامـــر  مـــع  أمـــس، 
الرئيـــس  النـــوم واألعصـــاب  أمـــراض 
التنفيذي لشركة “صحتو ارابيا” وهي 
 )Sehatu( أحـــد فروع شـــركة صحتـــو
الرائـــدة فـــي تقديـــم خدمـــات رعايـــة 
النوم ومقرها في كاليفورنيا بالواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، وبحضـــور عدد 
مـــن المســـؤولين من الجانبيـــن، وذلك 
لبحـــث ســـبل وأوجه التعـــاون الثنائي 
من أجل تقديم خدمـــات رعاية النوم 
الشاملة في مملكة البحرين، بإالضافة 
إلى نشر الوعي بمشاكل النوم وكيفية 

عاجها.
ونّوهـــت الرئيس التنفيذي باســـتعداد 
الدعـــم  لتقديـــم كافـــة أوجـــه  الهيئـــة 
لشركة “صحتو ارابيا” لتوفير مختلف 
خدمـــات رعايـــة النـــوم المبتكـــرة في 
مملكـــة البحرين، والذي سيســـهم في 
تيسير حصول المواطنين والمقيمين 
فـــي المملكـــة علـــى أفضـــل خدمـــات 
رعايـــة النـــوم وتحقيـــق هـــدف الهيئة 
المتمثـــل في توفير أحـــدث الخدمات 

الصحية للجميع.
خـــان  عامـــر  أعـــرب  جانبـــه،    ومـــن 
استشـــاري أمـــراض النـــوم واألعصاب 
الرئيس التنفيذي لشركة صحتو ارابيا 
عن ســـعادته بتلقي الدعم مـــن الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة لتمكين الشـــركة مـــن تقديم 
الخدمات الخاصة بتشـــخيص وعاج 
اضطرابات النوم في مملكة البحرين، 
حيـــث تعمـــل الشـــركة بشـــكل حثيث 
علـــى تيســـير الحصول علـــى خدمات 
رعايـــة النـــوم بطـــرق حديثـــة وفعالة، 
لدعم األفراد فـــي عيش حياة صحية 
تـــم  قـــد  أنـــه  إلـــى  وســـعيدة، مشـــيًرا 
البـــدء في تقديم خدمـــات طب النوم 
خـــال  مـــن  المحترفيـــن  للرياضييـــن 
توقيـــع عقـــد الشـــراكة والتعـــاون مـــع 

بعض المؤسســـات الرائـــدة في مجال 
االحتراف الرياضي بمملكة البحرين.

وتقـــّدم الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
لســـعادة  بالشـــكر  ارابيـــا  صحتـــو 
الدكتـــورة مريم الجاهمـــة الرئيس 
التنفيـــذي للهئيـــة الوطنيـــة لتنظيم 
علـــى  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
كافـــة التســـهيات والدعـــم المقـــّدم 
لتيســـير إجراءات تســـجيل الشركة 
ولتغطيـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الخدمـــات فـــي هـــذا المجـــال علـــى 

المستوى اإلقليمي.
  وبدوره، قال استشـــاري األنف واألذن 
نائـــب  النـــوم  وأمـــراض  والحنجـــرة 
صحتـــو  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
ارابيـــا عبدالرحمـــن الغريـــب إّن هـــذه 
الخطـــوة ســـتغير الكثيـــر فـــي مجـــال 
خدمـــات رعاية النوم بالمنطقة، حيث 
تتطلـــع الشـــركة إلـــى تقديـــم خدمات 
وإحـــداث  الجـــودة  درجـــات  بأعلـــى 
فـــرق حقيقـــي في حيـــاة المرضى من 
خال تشـــخيص وعاج كافة أشـــكال 
اضطرابـــات النوم، إضافـــة إلى توفير 
خدمـــة تقديم االستشـــارات والرعاية 

الشـــاملة للعامليـــن فـــي المؤسســـات، 
المطلوبـــة  المســـوحات  وإجـــراء 
واإلنتاجيـــة  األداء  مســـتوى  لقيـــاس 
المجتمـــع  وقطاعـــات  فئـــات  لكافـــة 
كالرياضييـــن المحترفيـــن والعامليـــن 
المؤسســـات  فـــي  المناوبـــات  بنظـــام 

المختلفة، والصاالت الرياضية.
صحتـــو  شـــركة  أّن  الغريـــب  وأفـــاد 
ارابيـــا طّورت جهـــازًا متقّدمـــًا لقياس 
اضطرابـــات النـــوم عـــن ُبعـــد، إذ يتيح 
إمكانيـــة متابعـــة المرضـــى عـــن ُبعـــد 
وبصـــورة متواصلـــة ويوميـــة ووفقـــًا 
لألكاديميـــة  المعتمـــدة  للمواصفـــات 
وأوضـــح  النـــوم،  لطـــب  األميركيـــة 
لدراســـة  النوعيـــة  الخدمـــة  هـــذه  أّن 
وتشخيص وعاج مشاكل اضطرابات 
النوم للمجموعات العاملة في مختلف 
االقتصاديـــة والمجتمعية  القطاعـــات 
تعتبر فريـــدة على المســـتوى العالمي 
وهـــي الوحيـــدة فـــي منطقـــة الخليج 

والشرق األوسط.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  أّكـــد  كمـــا 
اختيـــار  أّن  ارابيـــا  صحتـــو  لشـــركة 
مملكـــة البحرين مركـــزًا النطاق عمل 

الشـــركة يأتي نظـــرًا لمكانتها المتميزة 
فـــي توفيـــر بيئـــة جاذبـــة لاســـتثمار 
والقوانيـــن  التشـــريعات  خـــال  مـــن 
والنظـــم الصحيـــة المنظمة لذلك وفق 
رؤية واســـتراتيجية شـــاملة، مشـــيرًا 
ارابيـــا”  “صحتـــو  شـــركة  تطّلـــع  إلـــى 
لتقديـــم خدمـــات رعاية النـــوم لجميع 
والمتردديـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
الفعالـــة  والمســـاهمة  المملكـــة،  علـــى 
في تحقيـــق أهداف تطوير الســـياحة 
مملكـــة  فـــي  والرياضيـــة  العاجيـــة 
البحريـــن، ونشـــر الوعـــي المجتمعـــي 
والمؤسســـاتي بأهمية النـــوم الصحي 
لتحقيـــق التـــوازن الصحي والنفســـي 
األفـــراد  صحـــة  علـــى  ينعكـــس  بمـــا 
والمجتمـــع وتطوير األداء واإلنتاجية 

بصورة شاملة.
وتم علـــى هامـــش االجتمـــاع االتفاق  
بأن تقوم شـــركة صحتو ارابيا وبدعم 
مـــن الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحية بتوفيـــر برنامج 
لبعـــض  النـــوم  اضطرابـــات  فحـــص 
مقدمـــي الرعاية الصحيـــة في مملكة 

البحرين.

المنامة - نهرا

حسن عبدالرسول

مها حمادة حسن عبدالرسول

بدر الحايكي

النعار: تحرك لتوفير الخدمات في إسكان شرق الحد... المقهوي لـ “^”:

المنطقة الدبلوماسية - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

أوضحـــت وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني أن مشـــروع إعـــادة اعمار 
وتأهيـــل فرجان المحـــرق القديمة يخضع للدراســـات المبدئية بالتعاون مع 
هيئة الثقافة واآلثار لتنفيذه، مشيرة لوجود توافقات مبدئية حول مراحل 
تنفيـــذه. وبينت أن المشـــروع ال يقتصـــر على تنفيذ عدد مـــن الوحدات بل 
يتضمـــن إعادة تطوير حركة الســـيارات، وتطوير شـــبكة الممرات الداخلية 
والســـاحات، وتطويـــر البنية التحتيـــة، وتوفير مســـاحات لمواقف، على أن 
يتسق ذلك مع فكرة المشروع التي تقوم على أساس الحفاظ على النسيج 
العمراني العام. وأفادت بأنه حال الوصول إلى التوافقات النهائية لتنفيذه، 
ســـيتم إعداد التصميمات الخاصة به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة 
بإعداد الميزانية واستماك بعض العقارات الازمة إلعادة تأهيل المنطقة.

“اإلسكان” توضح:  مشروع “فرجان” 
قيد التوافقات المبدئية مع “الثقافة”
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