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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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ال�صنوي ي�صدر  التقرير  المدنية:  الخدمة 

الـجـاري الـعـام  مـن  الأول  الـربـع  خالل 
كتب فاضل منسي:

إصــدار  على  حاليا  يعكف  أنــه  المدنية  الخدمة  جهاز  أوضــح 
ومــن   .2022  -  2021 للعامين  ــازات  اإلنـــجـ أهـــم  متضمنا  تــقــريــره 
الــمــتــوقــع صـــدور الــتــقــريــر خـــال الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري 
2023، ويعمل الفريق المكلف بإعداد التقرير على جمع البيانات 
الموقع  تمهيدا لتصميمه وتنسيقه، ومن ثم اعتماده ونشره على 

اإللكتروني للجهاز. 
وكانت »أخبار الخليج« قد رصدت توقف جهاز الخدمة المدنية 
عن إصدار التقرير السنوي الذي يحوي البيانات التفصيلية عن 
الحكومي  القطاع  في  والتنقات  والترقيات  المواطنين  توظيف 
لعام 2021-2022 على الموقع الخاص بالهيئة، وكان جهاز الخدمة 
يصدر البيانات التفصيلية مسبقا مع نهاية كل عام عن العام الذي 
سبقه وبالتحديد ما بين أكتوبر وديسمبر على الموقع اإللكتروني 

لجهاز الخدمة المدنية.
عام  فــي  صــدر  المدنية  الخدمة  لجهاز  تقرير  آخــر  أن  وتبين 
تفاصيل حول  الــعــادة  فــي  يشمل  التقرير  أعـــوام،   3 قبل  أي   2020
الموارد البشرية والتوظيف ومجموع من تقدم بطلبات التوظيف 
العاملة  والترقيات والمعلومات اإلدارية وتخطيط وموازنة القوى 
المؤسسي  واألداء  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  وتــنــمــيــة  الــوظــائــف  وتــقــيــيــم 
ــة والــســيــاســات وشـــؤون الــلــوائــح واألجـــور والمزايا  والــرقــابــة اإلداريــ

الوظيفية.
ويعتبر التقرير مرجعا هاما ألعضاء مجلس النواب وللصحافة 
وبيانات حول  وأرقـــام  معلومات  من  يحويه  لما  واألفـــراد  واإلعـــام 

التوظيف في القطاع الحكومي.

كتب وليد دياب:

وقع 10 نــواب على طلب 
لاستيضاح  عــامــة  مــنــاقــشــة 
حـــول ســيــاســة الــحــكــومــة في 
البطالة  مــلــف  مــع  الــتــعــامــل 
ــاء، حيث  ــبـ فــي صــفــوف األطـ
لرئيس  األول  الــنــائــب  ــار  أشــ
ــنــــواب عــبــدالــنــبــي  مــجــلــس الــ
على  الموقعين  أحــد  سلمان 
طلب المناقشة العامة الذي 
في  الكام  أولوية  له  ستكون 
مــوضــوع الــمــنــاقــشــة، إلـــى أن 
الطلب  هــذا  تقديم  مــبــررات 
العاطلين  أعــــداد  تــزايــد  هــي 
آخــر، وعــدم وجــود  عاما بعد 
حلول للتعاطي مع المشكلة، 

على حد قوله.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــح 

ــيــــج«: إنــــــه مــع  ــلــ ــار الــــخــ ــ ــبـ ــ ـــ»أخـ ــ لـ
األطــبــاء  يخسر  السنين  تــقــادم 
نظرا  تخصصاتهم  الخريجون 
إلى طبيعة المهنة، كما أن هناك 
مئات من األطــبــاء األجــانــب في 
الفتا  الحكومية،  المستشفيات 
إلـــى أن تــوظــيــف األطـــبـــاء تــركــز 
فـــي مـــركـــز الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، 
توظيفهم،  فــرص  من  يحد  مما 
إلــــى أن عــــدم وجـــود  بـــاإلضـــافـــة 
حلول لمعضلة األطباء يتسبب 

في خسائر لهم وألسرهم.
المناقشة  طلب  على  ووقـــع 
الــــــعــــــامــــــة كــــــــــٌل مـــــــن الـــــنـــــائـــــب: 
ــبــــي ســــلــــمــــان، أحـــمـــد  ــنــ ــدالــ ــبــ »عــ
الـــشـــويـــخ،  ــدي  ــهــ مــ د.  قـــــراطـــــة، 
إيمان شويطر، محمد العليوي، 
بوعنق،  خالد  عبداألمير،  زينب 
مـــمـــدوح  ــري،  ــيـ ــشـ ــعـ الـ هـــشـــام  د. 

الصالح، د. مريم الظاعن«.

لـــإصـــاح  الـــعـــامـــة  اإلدارة  أكــــــدت 
بــواجــبــاتــهــا  ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ الـ أن  ــل  ــيـ ــأهـ ــتـ والـ
على  وحرصها  بها  المنوطة  القانونية 
تقديم الخدمات المعيشية والتعليمية 
والــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة لــلــنــزالء من 
منطلق أحكام قانون مؤسسة اإلصاح 
يعكس  التنفيذية،  والئحته  والتأهيل 
اإلنسان  ملف حقوق  في  مشرفا  واقعا 
ضمن منظومة العمل بوزارة الداخلية 
بقصد  النزيل  حقوق  صــون  سبيل  فــي 
وإدمــاجــه  لتهيئته  وتــهــذيــبــه  إصــاحــه 

مجددا بالمجتمع.
إنـــفـــاذ  عـــلـــى  اإلدارة  تـــحـــرص  كـــمـــا 
ــق الــــــنــــــزالء، وااللـــــتـــــزام  ــحـ الــــقــــانــــون بـ
بـــــــاإلجـــــــراءات داخـــــــل مــــركــــز اإلصـــــاح 

والتأهيل وفقًا للمواد الواردة في قانون 
والــتــأهــيــل والئحته  مــؤســســة اإلصــــاح 
مع  التعاون  إلى  باإلضافة  التنفيذية، 
وزارة الصحة التي تتولى اإلشراف على 
الشاملة على  الصحية  الرعاية  تقديم 
مدار الساعة سواء كان ذلك في العيادة 
الــطــبــيــة الــحــديــثــة الـــتـــي تـــم إنــشــاؤهــا 
وفـــق أحــــدث الــمــعــايــيــر الــطــبــيــة أو في 
الــمــســتــشــفــيــات الــخــارجــيــة مـــع تــوفــيــر 
دوري ومنتظم،  األدوية وصرفها بشكل 
مع تقديم الرعاية الخدمية والمعيشية 
للمباني  وتطهير  وتعقيم  تنظيف  من 
واالهتمام بالنظافة الشخصية للنزالء 
وكذلك توفير اللباس والغذاء المناسب 

مع حالة كل نزيل.

عــن  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة   أعــــربــــت 
واســتــنــكــارهــا  الــبــحــريــن  ــة مملكة  إدانــ
بــشــدة لــســمــاح الــســلــطــات الــســويــديــة 
بـــإحـــراق نسخة  الــمــتــطــرفــيــن  ألحــــد 
سفارة  أمــام  الشريف  المصحف  مــن 
ستوكهولم،  فــي  التركية  الجمهورية 
لمشاعر  خطيًرا  اســتــفــزاًزا  باعتباره 
على  وتحريًضا  المسلمين،  مايين 

للمبادئ  وانتهاًكا  الدينية،  الكراهية 
والمواثيق الحقوقية الدولية.

دعـــوة  الــخــارجــيــة  وزارة  ــددت  ــ وجـ
الــدولــي  للمجتمع  البحرين  مملكة 
إلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي تجريم 
األفــعــال والـــدعـــوات الــمــحــرضــة على 
ــة أو  ــيـ ــنـ ــديـ ــة الـ ــيــ ــراهــ ــكــ الــــتــــطــــرف والــ
مكافحة جرائم  فيها  بما  العنصرية، 

ــانـــب  اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا ومــــعــــاداة األجـ
لجميع  ــاءة  اإلســ ومــنــع  والمسلمين، 
األديــــــان والــمــعــتــقــدات والــمــقــدســات 
والـــرمـــوز الــديــنــيــة، والـــتـــعـــاون الــبــنــاء 
والتسامح  الــســام  ثــقــافــة  إرســــاء  فــي 
ــادل والــــــحــــــوار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ واالحـــــــــتـــــــــرام الـ
ــايــــش بـــيـــن األمــــــــم واألديـــــــــان  ــعــ ــتــ والــ

والحضارات.

البحرين ت�صت�صيف الموؤتمر الدولي للتكرير ال�صهر القادم
وزي�ر النف�ط: رعاي�ة ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء تج�س�يد لدع�م قط�اع النف�ط والغ�از

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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ص10 عربية ودولية

»الإ�صالح والتاأهيل«: تـطـبـيـق حـقوق الإن�صان
واقع يومي وخدمات النزلء على اأعلى م�صتوى

ــن حــــــرق نـــ�ـــصـــخـــة مــن  ــ ــدي ــ الـــبـــحـــريـــن ت
ــي الـــ�ـــصـــويـــد ــ الـــمـــ�ـــصـــحـــف الـــ�ـــصـــريـــف فـ

العالـم! تغـزو  التكنولوجيـا  بقطـاع  الموظفيـن  ت�صـريح  موجـة 
كتب علي عبداخلالق: 

أعــلــنــت شـــركـــات قــطــاع 
ــه خـــال  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا انـ
عـــدد  تـــقـــلـــيـــص  ــم  ــ تـ  2022
مــوظــفــيــهــا بــنــســبــة بــلــغــت 
 ،2021 بــعــام  مــقــارنــة   %649
و171  ألفا   97 بواقع  وذلك 
شركات  كبرى  لدى  موظفا 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــالــم 
ــًا لـــشـــركـــة »تــشــالــنــجــر  وفــــقــ
غــــــــراي أنـــــــد كـــريـــســـمـــاس« 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــقـــديـــم 

االستشارات التقنية.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أن 
ــدى الــشــركــة  ــ الــتــقــلــيــص لـ
»جــــوجــــل«  مـــــن  لـــكـــل  األم 
و»أمــازون«  و»مايكروسوفت« 
ألــف   30 خـــســـارة  إلــــى  أدى 
شــخــص وظــيــفــتــهــم خــال 

يناير من هذا العام.
ــنـــت شـــركـــة  ــلـ ــًا أعـ ــ ــــضـ أيـ

»ألــــفــــابــــت« تــقــلــيــص عـــدد 
 %6 يــفــوق  بما  الموظفين 
مـــن قــوتــهــا الـــعـــامـــلـــة، بما 
وظـــيـــفـــة  ألـــــــف   12 ــل  ــثـ ــمـ يـ
ــت إلـــى  ــمــ ــضــ ــًا، وانــ ــبــ ــريــ ــقــ تــ
الـــتـــســـريـــحـــات الــجــمــاعــيــة 
في  للوظائف  المتسارعة 
شركات التكنولوجيا بكافة 

أنحاء العالم.
واســــــتــــــفــــــادت شــــركــــات 
من  الــكــبــرى  التكنولوجيا 
طفرة اإلنفاق على التجارة 
اإللــكــتــرونــيــة، والــعــمــل عن 
ُبـــعـــد الـــــذي انــطــلــق أثــنــاء 
المرتبطة  اإلغاقات  فترة 
ــواء جــائــحــة  ــ ــتـ ــ بـــجـــهـــود احـ
»كـــورونـــا«، وأعــلــنــت شــركــات 
مــنــهــا عــن تحقيق  عــديــدة 
مـــــعـــــدالت نـــمـــو مــحــبــطــة، 
ــا تــتــعــامــل مـــع أســعــار  وأنـــهـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ األســــــــهــــــــم الـ
ــودة ســلــوكــيــات  ــ بــوصــفــهــا عـ

العماء إلى طبيعتها.
الشركات  قــادة   ويــقــول 
ــوا بــطــريــقــة  ــعــ ــوســ إنــــهــــم تــ
كــتــب  إذ  لـــلـــغـــايـــة،  ســـريـــعـــة 
الرئيس  بيتشاي،  ســونــدار 

التنفيذي لشركة »ألفابت« 
ــة عـــبـــر الـــبـــريـــد  ــ ــالـ ــ ــي رسـ ــ فـ
ــة  ــهــ ــوجــ اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي مــ
»يتحمل  أنـــه  للموظفين، 
ــلــــة عــن  الــــمــــســــؤولــــيــــة كــــامــ

الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي قــــــادت 
الــشــركــة لــمــا وصـــلـــت إلــيــه 

كشفت تقارير إعامية، يوم الجمعة، أن مجلس 
المقبل،  فبراير  شهر  خــال  يصوت  برشلونة  مدينة 
أبيب،  تــل  مــع  الــتــوأمــة  اتفاقية  إللــغــاء  مقترح  على 

بداعي تحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد.
ــى أن األبــارتــهــايــد، هــو نظام  وتــجــدر اإلشـــــارة إلـ
األقلية  خاله  من  حكمت  الــذي  العنصري  للفصل 
البيضاء في جنوب إفريقيا من عام 1948 وحتى تم 

إلغاء النظام بين األعوام 1990 - 1993.
وقالت هيئة البث اإلسرائيلية »مكان«، إن مجلس 
بلدية برشلونة سيصوت في شهر فبراير المقبل على 
بداعي  أبيب،  تل  مع  التوأمة  اتفاقية  إللغاء  اقتراح 
»مكان«  وأشــارت  أبارتهايد.  دولــة  إلى  إسرائيل  تحول 
إلــــى أن عــــددا مـــن مــمــثــلــي األوســــــاط الــيــســاريــة في 
للتصويت  بمشروع  تقدموا  برشلونة  مدينة  مجلس 
الشهر  برشلونة خال  قبل مجلس مدينة  عليه من 

المقبل.

بلدية  بين  توقيعها  تم  التوأمة  اتفاقية  أن  يذكر 
برشلونة مع بلدية تل أبيب قبل أربعة وعشرين عاما.

أكثر  ونــشــطــاء  إسبانية  يــســاريــة  ــزاب  أحـ وجمعت 
من 5000 توقيع على عريضة لطرحها على مجلس 
بلدية برشلونة الشهر الوشيك، للتصويت على إلغاء 
اتــفــاق تــوأمــة الــمــدن مــع تــل أبــيــب، والسبب: »جرائم 

ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني«. 
»إن  األعــضــاء:  بها  تــقــدم  الــتــي  العريضة  وقــالــت 
الفلسطيني،  الــشــعــب  تــرتــكــب جــرائــم ضــد  إســرائــيــل 
وتقتل آالف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات األطفال، 
األبرتهايد.  ونــظــام  العرقي  التطهير  مــشــروع  وتــعــزز 
ــرة الــدولــيــة أن تجبي ثــمــًنــا مــن إســرائــيــل  عــلــى األســ
وتعزلها مثلما حصل في الماضي مع جنوب إفريقيا. 
العاقات  توقف  بأن  الفلسطيني،  الشعب  هذا طلب 

مع إسرائيل إلى أن ُتحترم حقوقهم«.

اأبيـب  تـل  مـع  التواأمـة  اإلغـاء  علـى  ت�صـوت  بر�صلــونة 
الفل�صـطينيين �صـد  العن�صـري  الف�صـل  جرائـم  ب�صـبب 
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عامة  مناق�صة  طلب  على  يـوقعون  نـواب 

حول تزايد البطالة في �صفوف الأطباء

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
البحرين  مملكة  تستضيف  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
ــة مــــن الــمــؤتــمــر  ــيـ ــانـ ــثـ ــات الـــنـــســـخـــة الـ ــيـ ــالـ ــعـ فـ
الدولي لاتحاد الخليجي للتكرير  والمعرض 
فــبــرايــر 2023   15 إلــــى   13 مـــن  الــفــتــرة  خــــال 
في مركز البحرين الدولي للمعارض بمنطقة 
الصخير، بتنظيم االتحاد الخليجي للتكرير، 
بــالــتــعــاون  الــفــعــالــيــات،  لــتــنــظــيــم  ام 3  وشـــركـــة 
وبــدعــم  والــبــيــئــة،  الــنــفــط  وزارة  مــع  والتنسيق 
مــخــتــلــف الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة والــخــلــيــجــيــة 

والعالمية.
وقال وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لـــشـــؤون الــمــنــاخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن مــبــارك 
ولي  مــن سمو  الكريمة  الــرعــايــة  إن  ديــنــة:  بــن 
العهد رئيس مجلس الوزراء لفعاليات المؤتمر 
الملتقيات  كأحد  المؤتمر  أهمية  لتأكيد  تأتي 
الــعــالــمــيــة عــلــى مــســتــوى الــشــرق األوســــط في 

قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
مــنــصــة  ــكـــون  ــيـ ــؤتـــمـــر سـ الـــمـ إن  وأضـــــــــاف: 
من  لــاســتــفــادة  متميزة  وفــرصــة  استراتيجية 
اإلبداعية،  واالبتكارات  االستثمارية  المشاريع 
بــاإلضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــواضــيــع 
الــمــتــخــصــصــة لــمــواجــهــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
فضًا  والتصنيعية،  والتمويلية  التكنولوجية 
ــبــــرات وأفـــضـــل  ــبــــادل الـــمـــعـــلـــومـــات والــــخــ عــــن تــ

الممارسات في هذا المجال.
الــفــنــيــة  األوراق  فــــي  ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ ــز  ــركـ ــيـ سـ
العديد  على  النقاشية  والــجــلــســات  والعلمية 
المجال،  هذا  في  المتخصصة  المواضيع  من 
مــتــحــدًثــا متخصًصا   150 مــن  أكــثــر  بــمــشــاركــة 
مـــن أهمها  والـــتـــي  الــعــالــم،  مـــن مــخــتــلــف دول 
الــتــحــديــات والـــفـــرص لــنــمــو صــنــاعــة الــتــكــريــر، 
المرونة وإزالة الكربون واالستدامة، المعوقات 
ــنـــة فــــي قـــطـــاع الـــتـــكـــريـــر والــمــعــالــجــة  والـــرقـــمـ
والتسويق وإدارة المال البشري، تحليل السوق 

واتجاهات الصناعة.
ــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر جــلــســات  ــالـ ــعـ وســـتـــشـــهـــد فـ
يضم  مصاحب  ومعرض  فنية،  وورش  رئيسية، 
مــن مختلف  شــركــة متخصصة   500 مــن  أكــثــر 

دول العالم.
كما ستشهد فعاليات المؤتمر مشاركة من 
كبار الشخصيات في دول مجلس التعاون لدول 
لعدد  التنفيذيين  والــرؤســاء  العربي،  الخليج 
كبير من الشركات النفطية الوطنية واإلقليمية 
ــارات  ــتــــشــ ــة، وكــــذلــــك شــــركــــات االســ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
والخبراء  التكنولوجية،  والصناعات  البترولية 
العاملة  الــشــركــات  وُمـــديـــري  ــصــيــن  والــُمــتــخــِصّ
الــبــتــرول، وكــذلــك نخب من  فــي مــجــال تكرير 
ــيــن بــمــجــال تــكــنــولــوجــيــا الــتــكــريــر في  الــُمــهــتــِمّ

ة. ة واألكاديمِيّ ة والبحثِيّ األوساط الفنِيّ

مـ�صـاركــة اأكـثــر مــن 500 �صـركــة و150 مـتـحـدثــا

ص7 المال واالقتصاد

 15 ــض  ــعـــر�ـ تـ اإيـــــــــــران..  ــز  ــهـ تـ ــة  ــح ــي ــص ــ� ف
ــا قـــا�ـــصـــرا لعــــــتــــــداءات جــنــ�ــصــيــة ــ ــب ــ لع

ال�صنوي ي�صدر  التقرير  المدنية:  الخدمة 

الـجـاري الـعـام  مـن  الأول  الـربـع  خالل 
كتب فاضل منسي:

إصــدار  على  حاليا  يعكف  أنــه  المدنية  الخدمة  جهاز  أوضــح 
ومــن   .2022  -  2021 للعامين  ــازات  اإلنـــجـ أهـــم  متضمنا  تــقــريــره 
الــمــتــوقــع صـــدور الــتــقــريــر خـــال الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري 
2023، ويعمل الفريق المكلف بإعداد التقرير على جمع البيانات 
الموقع  تمهيدا لتصميمه وتنسيقه، ومن ثم اعتماده ونشره على 

اإللكتروني للجهاز. 
وكانت »أخبار الخليج« قد رصدت توقف جهاز الخدمة المدنية 
عن إصدار التقرير السنوي الذي يحوي البيانات التفصيلية عن 
الحكومي  القطاع  في  والتنقات  والترقيات  المواطنين  توظيف 
لعام 2021-2022 على الموقع الخاص بالهيئة، وكان جهاز الخدمة 
يصدر البيانات التفصيلية مسبقا مع نهاية كل عام عن العام الذي 
سبقه وبالتحديد ما بين أكتوبر وديسمبر على الموقع اإللكتروني 

لجهاز الخدمة المدنية.
عام  فــي  صــدر  المدنية  الخدمة  لجهاز  تقرير  آخــر  أن  وتبين 
تفاصيل حول  الــعــادة  فــي  يشمل  التقرير  أعـــوام،   3 قبل  أي   2020
الموارد البشرية والتوظيف ومجموع من تقدم بطلبات التوظيف 
العاملة  والترقيات والمعلومات اإلدارية وتخطيط وموازنة القوى 
المؤسسي  واألداء  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  وتــنــمــيــة  الــوظــائــف  وتــقــيــيــم 
ــة والــســيــاســات وشـــؤون الــلــوائــح واألجـــور والمزايا  والــرقــابــة اإلداريــ

الوظيفية.
ويعتبر التقرير مرجعا هاما ألعضاء مجلس النواب وللصحافة 
وبيانات حول  وأرقـــام  معلومات  من  يحويه  لما  واألفـــراد  واإلعـــام 

التوظيف في القطاع الحكومي.

كتب وليد دياب:

وقع 10 نــواب على طلب 
لاستيضاح  عــامــة  مــنــاقــشــة 
حـــول ســيــاســة الــحــكــومــة في 
البطالة  مــلــف  مــع  الــتــعــامــل 
ــاء، حيث  ــبـ فــي صــفــوف األطـ
لرئيس  األول  الــنــائــب  ــار  أشــ
ــنــــواب عــبــدالــنــبــي  مــجــلــس الــ
على  الموقعين  أحــد  سلمان 
طلب المناقشة العامة الذي 
في  الكام  أولوية  له  ستكون 
مــوضــوع الــمــنــاقــشــة، إلـــى أن 
الطلب  هــذا  تقديم  مــبــررات 
العاطلين  أعــــداد  تــزايــد  هــي 
آخــر، وعــدم وجــود  عاما بعد 
حلول للتعاطي مع المشكلة، 

على حد قوله.
وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــح 

ــيــــج«: إنــــــه مــع  ــلــ ــار الــــخــ ــ ــبـ ــ ـــ»أخـ ــ لـ
األطــبــاء  يخسر  السنين  تــقــادم 
نظرا  تخصصاتهم  الخريجون 
إلى طبيعة المهنة، كما أن هناك 
مئات من األطــبــاء األجــانــب في 
الفتا  الحكومية،  المستشفيات 
إلـــى أن تــوظــيــف األطـــبـــاء تــركــز 
فـــي مـــركـــز الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، 
توظيفهم،  فــرص  من  يحد  مما 
إلــــى أن عــــدم وجـــود  بـــاإلضـــافـــة 
حلول لمعضلة األطباء يتسبب 

في خسائر لهم وألسرهم.
المناقشة  طلب  على  ووقـــع 
الــــــعــــــامــــــة كــــــــــٌل مـــــــن الـــــنـــــائـــــب: 
ــبــــي ســــلــــمــــان، أحـــمـــد  ــنــ ــدالــ ــبــ »عــ
الـــشـــويـــخ،  ــدي  ــهــ مــ د.  قـــــراطـــــة، 
إيمان شويطر، محمد العليوي، 
بوعنق،  خالد  عبداألمير،  زينب 
مـــمـــدوح  ــري،  ــيـ ــشـ ــعـ الـ هـــشـــام  د. 

الصالح، د. مريم الظاعن«.

لـــإصـــاح  الـــعـــامـــة  اإلدارة  أكــــــدت 
بــواجــبــاتــهــا  ــا  ــهـ ــزامـ ــتـ الـ أن  ــل  ــيـ ــأهـ ــتـ والـ
على  وحرصها  بها  المنوطة  القانونية 
تقديم الخدمات المعيشية والتعليمية 
والــريــاضــيــة والــتــرفــيــهــيــة لــلــنــزالء من 
منطلق أحكام قانون مؤسسة اإلصاح 
يعكس  التنفيذية،  والئحته  والتأهيل 
اإلنسان  ملف حقوق  في  مشرفا  واقعا 
ضمن منظومة العمل بوزارة الداخلية 
بقصد  النزيل  حقوق  صــون  سبيل  فــي 
وإدمــاجــه  لتهيئته  وتــهــذيــبــه  إصــاحــه 

مجددا بالمجتمع.
إنـــفـــاذ  عـــلـــى  اإلدارة  تـــحـــرص  كـــمـــا 
ــق الــــــنــــــزالء، وااللـــــتـــــزام  ــحـ الــــقــــانــــون بـ
بـــــــاإلجـــــــراءات داخـــــــل مــــركــــز اإلصـــــاح 

والتأهيل وفقًا للمواد الواردة في قانون 
والــتــأهــيــل والئحته  مــؤســســة اإلصــــاح 
مع  التعاون  إلى  باإلضافة  التنفيذية، 
وزارة الصحة التي تتولى اإلشراف على 
الشاملة على  الصحية  الرعاية  تقديم 
مدار الساعة سواء كان ذلك في العيادة 
الــطــبــيــة الــحــديــثــة الـــتـــي تـــم إنــشــاؤهــا 
وفـــق أحــــدث الــمــعــايــيــر الــطــبــيــة أو في 
الــمــســتــشــفــيــات الــخــارجــيــة مـــع تــوفــيــر 
دوري ومنتظم،  األدوية وصرفها بشكل 
مع تقديم الرعاية الخدمية والمعيشية 
للمباني  وتطهير  وتعقيم  تنظيف  من 
واالهتمام بالنظافة الشخصية للنزالء 
وكذلك توفير اللباس والغذاء المناسب 

مع حالة كل نزيل.

عــن  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة   أعــــربــــت 
واســتــنــكــارهــا  الــبــحــريــن  ــة مملكة  إدانــ
بــشــدة لــســمــاح الــســلــطــات الــســويــديــة 
بـــإحـــراق نسخة  الــمــتــطــرفــيــن  ألحــــد 
سفارة  أمــام  الشريف  المصحف  مــن 
ستوكهولم،  فــي  التركية  الجمهورية 
لمشاعر  خطيًرا  اســتــفــزاًزا  باعتباره 
على  وتحريًضا  المسلمين،  مايين 

للمبادئ  وانتهاًكا  الدينية،  الكراهية 
والمواثيق الحقوقية الدولية.

دعـــوة  الــخــارجــيــة  وزارة  ــددت  ــ وجـ
الــدولــي  للمجتمع  البحرين  مملكة 
إلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي تجريم 
األفــعــال والـــدعـــوات الــمــحــرضــة على 
ــة أو  ــيـ ــنـ ــديـ ــة الـ ــيــ ــراهــ ــكــ الــــتــــطــــرف والــ
مكافحة جرائم  فيها  بما  العنصرية، 

ــانـــب  اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا ومــــعــــاداة األجـ
لجميع  ــاءة  اإلســ ومــنــع  والمسلمين، 
األديــــــان والــمــعــتــقــدات والــمــقــدســات 
والـــرمـــوز الــديــنــيــة، والـــتـــعـــاون الــبــنــاء 
والتسامح  الــســام  ثــقــافــة  إرســــاء  فــي 
ــادل والــــــحــــــوار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ واالحـــــــــتـــــــــرام الـ
ــايــــش بـــيـــن األمــــــــم واألديـــــــــان  ــعــ ــتــ والــ

والحضارات.

البحرين ت�صت�صيف الموؤتمر الدولي للتكرير ال�صهر القادم
وزي�ر النف�ط: رعاي�ة ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء تج�س�يد لدع�م قط�اع النف�ط والغ�از

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
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»الإ�صالح والتاأهيل«: تـطـبـيـق حـقوق الإن�صان
واقع يومي وخدمات النزلء على اأعلى م�صتوى

ــن حــــــرق نـــ�ـــصـــخـــة مــن  ــ ــدي ــ الـــبـــحـــريـــن ت
ــي الـــ�ـــصـــويـــد ــ الـــمـــ�ـــصـــحـــف الـــ�ـــصـــريـــف فـ

العالـم! تغـزو  التكنولوجيـا  بقطـاع  الموظفيـن  ت�صـريح  موجـة 
كتب علي عبداخلالق: 

أعــلــنــت شـــركـــات قــطــاع 
ــه خـــال  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا انـ
عـــدد  تـــقـــلـــيـــص  ــم  ــ تـ  2022
مــوظــفــيــهــا بــنــســبــة بــلــغــت 
 ،2021 بــعــام  مــقــارنــة   %649
و171  ألفا   97 بواقع  وذلك 
شركات  كبرى  لدى  موظفا 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــالــم 
ــًا لـــشـــركـــة »تــشــالــنــجــر  وفــــقــ
غــــــــراي أنـــــــد كـــريـــســـمـــاس« 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــقـــديـــم 

االستشارات التقنية.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أن 
ــدى الــشــركــة  ــ الــتــقــلــيــص لـ
»جــــوجــــل«  مـــــن  لـــكـــل  األم 
و»أمــازون«  و»مايكروسوفت« 
ألــف   30 خـــســـارة  إلــــى  أدى 
شــخــص وظــيــفــتــهــم خــال 

يناير من هذا العام.
ــنـــت شـــركـــة  ــلـ ــًا أعـ ــ ــــضـ أيـ

»ألــــفــــابــــت« تــقــلــيــص عـــدد 
 %6 يــفــوق  بما  الموظفين 
مـــن قــوتــهــا الـــعـــامـــلـــة، بما 
وظـــيـــفـــة  ألـــــــف   12 ــل  ــثـ ــمـ يـ
ــت إلـــى  ــمــ ــضــ ــًا، وانــ ــبــ ــريــ ــقــ تــ
الـــتـــســـريـــحـــات الــجــمــاعــيــة 
في  للوظائف  المتسارعة 
شركات التكنولوجيا بكافة 

أنحاء العالم.
واســــــتــــــفــــــادت شــــركــــات 
من  الــكــبــرى  التكنولوجيا 
طفرة اإلنفاق على التجارة 
اإللــكــتــرونــيــة، والــعــمــل عن 
ُبـــعـــد الـــــذي انــطــلــق أثــنــاء 
المرتبطة  اإلغاقات  فترة 
ــواء جــائــحــة  ــ ــتـ ــ بـــجـــهـــود احـ
»كـــورونـــا«، وأعــلــنــت شــركــات 
مــنــهــا عــن تحقيق  عــديــدة 
مـــــعـــــدالت نـــمـــو مــحــبــطــة، 
ــا تــتــعــامــل مـــع أســعــار  وأنـــهـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ األســــــــهــــــــم الـ
ــودة ســلــوكــيــات  ــ بــوصــفــهــا عـ

العماء إلى طبيعتها.
الشركات  قــادة   ويــقــول 
ــوا بــطــريــقــة  ــعــ ــوســ إنــــهــــم تــ
كــتــب  إذ  لـــلـــغـــايـــة،  ســـريـــعـــة 
الرئيس  بيتشاي،  ســونــدار 

التنفيذي لشركة »ألفابت« 
ــة عـــبـــر الـــبـــريـــد  ــ ــالـ ــ ــي رسـ ــ فـ
ــة  ــهــ ــوجــ اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي مــ
»يتحمل  أنـــه  للموظفين، 
ــلــــة عــن  الــــمــــســــؤولــــيــــة كــــامــ

الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي قــــــادت 
الــشــركــة لــمــا وصـــلـــت إلــيــه 

كشفت تقارير إعامية، يوم الجمعة، أن مجلس 
المقبل،  فبراير  شهر  خــال  يصوت  برشلونة  مدينة 
أبيب،  تــل  مــع  الــتــوأمــة  اتفاقية  إللــغــاء  مقترح  على 

بداعي تحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد.
ــى أن األبــارتــهــايــد، هــو نظام  وتــجــدر اإلشـــــارة إلـ
األقلية  خاله  من  حكمت  الــذي  العنصري  للفصل 
البيضاء في جنوب إفريقيا من عام 1948 وحتى تم 

إلغاء النظام بين األعوام 1990 - 1993.
وقالت هيئة البث اإلسرائيلية »مكان«، إن مجلس 
بلدية برشلونة سيصوت في شهر فبراير المقبل على 
بداعي  أبيب،  تل  مع  التوأمة  اتفاقية  إللغاء  اقتراح 
»مكان«  وأشــارت  أبارتهايد.  دولــة  إلى  إسرائيل  تحول 
إلــــى أن عــــددا مـــن مــمــثــلــي األوســــــاط الــيــســاريــة في 
للتصويت  بمشروع  تقدموا  برشلونة  مدينة  مجلس 
الشهر  برشلونة خال  قبل مجلس مدينة  عليه من 

المقبل.

بلدية  بين  توقيعها  تم  التوأمة  اتفاقية  أن  يذكر 
برشلونة مع بلدية تل أبيب قبل أربعة وعشرين عاما.

أكثر  ونــشــطــاء  إسبانية  يــســاريــة  ــزاب  أحـ وجمعت 
من 5000 توقيع على عريضة لطرحها على مجلس 
بلدية برشلونة الشهر الوشيك، للتصويت على إلغاء 
اتــفــاق تــوأمــة الــمــدن مــع تــل أبــيــب، والسبب: »جرائم 

ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني«. 
»إن  األعــضــاء:  بها  تــقــدم  الــتــي  العريضة  وقــالــت 
الفلسطيني،  الــشــعــب  تــرتــكــب جــرائــم ضــد  إســرائــيــل 
وتقتل آالف الفلسطينيين، بمن فيهم مئات األطفال، 
األبرتهايد.  ونــظــام  العرقي  التطهير  مــشــروع  وتــعــزز 
ــرة الــدولــيــة أن تجبي ثــمــًنــا مــن إســرائــيــل  عــلــى األســ
وتعزلها مثلما حصل في الماضي مع جنوب إفريقيا. 
العاقات  توقف  بأن  الفلسطيني،  الشعب  هذا طلب 

مع إسرائيل إلى أن ُتحترم حقوقهم«.

اأبيـب  تـل  مـع  التواأمـة  اإلغـاء  علـى  ت�صـوت  بر�صلــونة 
الفل�صـطينيين �صـد  العن�صـري  الف�صـل  جرائـم  ب�صـبب 
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عامة  مناق�صة  طلب  على  يـوقعون  نـواب 

حول تزايد البطالة في �صفوف الأطباء

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان 
البحرين  مملكة  تستضيف  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
ــة مــــن الــمــؤتــمــر  ــيـ ــانـ ــثـ ــات الـــنـــســـخـــة الـ ــيـ ــالـ ــعـ فـ
الدولي لاتحاد الخليجي للتكرير  والمعرض 
فــبــرايــر 2023   15 إلــــى   13 مـــن  الــفــتــرة  خــــال 
في مركز البحرين الدولي للمعارض بمنطقة 
الصخير، بتنظيم االتحاد الخليجي للتكرير، 
بــالــتــعــاون  الــفــعــالــيــات،  لــتــنــظــيــم  ام 3  وشـــركـــة 
وبــدعــم  والــبــيــئــة،  الــنــفــط  وزارة  مــع  والتنسيق 
مــخــتــلــف الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة والــخــلــيــجــيــة 

والعالمية.
وقال وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لـــشـــؤون الــمــنــاخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن مــبــارك 
ولي  مــن سمو  الكريمة  الــرعــايــة  إن  ديــنــة:  بــن 
العهد رئيس مجلس الوزراء لفعاليات المؤتمر 
الملتقيات  كأحد  المؤتمر  أهمية  لتأكيد  تأتي 
الــعــالــمــيــة عــلــى مــســتــوى الــشــرق األوســــط في 

قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
مــنــصــة  ــكـــون  ــيـ ــؤتـــمـــر سـ الـــمـ إن  وأضـــــــــاف: 
من  لــاســتــفــادة  متميزة  وفــرصــة  استراتيجية 
اإلبداعية،  واالبتكارات  االستثمارية  المشاريع 
بــاإلضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــواضــيــع 
الــمــتــخــصــصــة لــمــواجــهــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
فضًا  والتصنيعية،  والتمويلية  التكنولوجية 
ــبــــرات وأفـــضـــل  ــبــــادل الـــمـــعـــلـــومـــات والــــخــ عــــن تــ

الممارسات في هذا المجال.
الــفــنــيــة  األوراق  فــــي  ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ ــز  ــركـ ــيـ سـ
العديد  على  النقاشية  والــجــلــســات  والعلمية 
المجال،  هذا  في  المتخصصة  المواضيع  من 
مــتــحــدًثــا متخصًصا   150 مــن  أكــثــر  بــمــشــاركــة 
مـــن أهمها  والـــتـــي  الــعــالــم،  مـــن مــخــتــلــف دول 
الــتــحــديــات والـــفـــرص لــنــمــو صــنــاعــة الــتــكــريــر، 
المرونة وإزالة الكربون واالستدامة، المعوقات 
ــنـــة فــــي قـــطـــاع الـــتـــكـــريـــر والــمــعــالــجــة  والـــرقـــمـ
والتسويق وإدارة المال البشري، تحليل السوق 

واتجاهات الصناعة.
ــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر جــلــســات  ــالـ ــعـ وســـتـــشـــهـــد فـ
يضم  مصاحب  ومعرض  فنية،  وورش  رئيسية، 
مــن مختلف  شــركــة متخصصة   500 مــن  أكــثــر 

دول العالم.
كما ستشهد فعاليات المؤتمر مشاركة من 
كبار الشخصيات في دول مجلس التعاون لدول 
لعدد  التنفيذيين  والــرؤســاء  العربي،  الخليج 
كبير من الشركات النفطية الوطنية واإلقليمية 
ــارات  ــتــــشــ ــة، وكــــذلــــك شــــركــــات االســ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ والـ
والخبراء  التكنولوجية،  والصناعات  البترولية 
العاملة  الــشــركــات  وُمـــديـــري  ــصــيــن  والــُمــتــخــِصّ
الــبــتــرول، وكــذلــك نخب من  فــي مــجــال تكرير 
ــيــن بــمــجــال تــكــنــولــوجــيــا الــتــكــريــر في  الــُمــهــتــِمّ

ة. ة واألكاديمِيّ ة والبحثِيّ األوساط الفنِيّ

مـ�صـاركــة اأكـثــر مــن 500 �صـركــة و150 مـتـحـدثــا

ص7 المال واالقتصاد

 15 ــض  ــعـــر�ـ تـ اإيـــــــــــران..  ــز  ــهـ تـ ــة  ــح ــي ــص ــ� ف
ــا قـــا�ـــصـــرا لعــــــتــــــداءات جــنــ�ــصــيــة ــ ــب ــ لع

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16375/pdf/1-Supplime/16375.pdf?fixed3750
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322222
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322223
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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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ــر الــــــخــــــريــــــجــــــون فـــي  ــ ــ ــّبـ ــ ــ عـ
تــــــخــــــصــــــصــــــات الــــــصــــــيــــــدلــــــة، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــرات الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
والـــتـــربـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة بــكــلــيــة 
الــعــلــوم الــصــحــيــة والــريــاضــيــة 
ــن، عــن  ــريــ ــحــ ــبــ فـــــي جـــامـــعـــة الــ
بما حققوه  سعادتهم وفخرهم 
وأكــاديــمــي،  علمي  مستوى  مــن 
مــؤكــديــن الــعــزم عــلــى مــواصــلــة 
تـــطـــويـــر تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي، 
من  التخصصية،  وإمــكــانــاتــهــم 
أجــــل تــقــديــم أجــــود الــخــدمــات 
للمجتمع في مملكة البحرين.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال حــفــل 
ــة  ــعــ ــامــ ــج نــــظــــمــــتــــه جــ ــ ــريــ ــ ــخــ ــ تــ
ــبـــت، فــي  ــــس الـــسـ الـــبـــحـــريـــن أمـ
ــع  ــرابـ ــفــــوج الـ حـــفـــل تـــخـــريـــج الــ
الجامعة،  من طلبة  والعشرين 
الذي يقام تحت رعاية صاحب 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الــوزراء لتخريج 
الــطــلــبــة الــمــســجــلــيــن فــيــه من 
الجامعي  العام  دفعة  خريجي 
ــام  ــ ــعـ ــ الـ إلـــــــــى  2017-2018م 

الجامعي 2020-2021م، إذ شمل 
بــمــؤهــل  خــريــجــًا   566 تــخــريــج 
الرياضية،  التربية  بكالوريوس 
بكالوريوس  فــي  خــريــجــًا  و170 
علوم المختبرات الطبية، و108 
فـــي الــصــيــدلــة، بــاإلضــافــة إلــى 
بمؤهلي  وطــالــبــًة  طــالــبــًا   129

الدبلوم والدبلوم المشارك.
وقــــــد ألــــقــــى نــــائــــب رئـــيـــس 

الــجــامــعــة لــخــدمــة الــمــجــتــمــع 
وشــــــؤون الــخــريــجــيــن الــدكــتــور 
كلمة  األنــصــاري  محمد صالح 
خـــــال حـــفـــل تـــخـــريـــج الــفــتــرة 
بكفاءة  فيها  أشــاد  الصباحية، 
الــطــلــبــة وقـــدراتـــهـــم الــعــلــمــيــة، 
ــيـــوم تــضــيــفــون  وقـــــال: »إنـــكـــم الـ
إلـــــى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن جــيــا 
ة  الــكــفــاءات العلميَّ جــديــدا مــن 

المتخصصة، والكوادر الوطنية 
التمريض،  عــلــوم  فــي  المؤهلة 
ــيــــة  والـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات الــــصــــحــ
ــتـــي تـــعـــد ركـــيـــزة  ــانـــدة، الـ الـــمـــسـ
في  الخدمات  لتطوير  أساسية 

مملكة البحرين«.
من جانبهم عبر الخريجون 
لجهود  وشكرهم  سعادتهم  عن 
جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن فــــي كــلــمــة 

حميد  ِحــَكــم  الخريجة  ألقتها 
الصباحي،  الحفل  في  العنزي 
وقالت: »أقف أمامكم اليوم في 
ــذا الــحــفــل الــعــلــمــي الــبــهــيــج،  هـ
ــم  ــكـ ــاتـ ــنـ ــلــــة أبـــــنـــــاءكـــــم وبـ ــ ــّث ــمــ مــ
ــيــــن والــــخــــريــــجــــات،  الــــخــــريــــجــ
ـــة جــامــعــة  بــجــامــعــتــنــا الـــوطـــِنـــيَّ
الــبــحــريــن، مــعــبــرًة عــن غبطتي 
الــكــبــيــرة بـــاإلنـــجـــاز األكــاديــمــي 
المتميز الذي حققناه جميًعا، 

بعد جهد متواصل ودؤوب«.
كوثر  الخريجة  ألــقــت  كما 
عــبــدالــحــســيــن أحـــمـــد مـــــرزوق 
ــي الــحــفــل  ــ الــــــمــــــرزوق كـــلـــمـــة فـ
الـــمـــســـائـــي، قـــالـــت فــيــهــا: »إنــنــا 
رئيًسا  فــصــًا  أنهينا  قــد  الــيــوم 
ــي مـــســـيـــرة حـــيـــاتـــنـــا، لــنــبــدأ  ــ فـ
ــيـــدان  مـــســـيـــرًة جـــــديـــــدًة فــــي مـ
ــكـــل جــد  الـــعـــمـــل، ولـــنـــنـــطـــلـــق بـ
واجتهاد، واضعين نصب أعيننا 
ــذا الــــوطــــن الـــغـــالـــي  ــ خــــدمــــة هــ
ــي الــلــحــظــة  عــلــى نــفــوســنــا، وهــ
الــتــي ســنــثــبــت فيها  الــحــاســمــة 
التي  المسؤولية  قدر  على  أننا 

وضعنا فيها«.

خ���ري���ج���� ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ي������ؤك�����دون ع��زم��ه��م

ال��وط��ن ل��رف��ع��ة  ال��ع��ل��م��ي  تح�صيلهم  ت��ط��وي��ر  م��وا���ص��ل��ة 

تقرير الرقابة.. 
والمنهجية الجديدة

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

يعد إنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية عام 2002 بجانب 
لجالة  اإلصــاحــي  المشروع  ثمرات  من  الدستورية،  المحكمة 
الملك المعظم حفظه اهلل ورعــاه، في استكمال بناء المنظومة 
السنوات  مـــدار  وعــلــى  والــمــؤســســات،  الــقــانــون  دولـــة  فــي  الشاملة 
الماضية وحتى اليوم أصدر ديوان الرقابة 19 تقريرا، ساهمت في 
تعزيز مفهوم الرقابة والحفاظ على المال العام، وتطوير األداء، 
مع ترسيخ ممارسة مؤسسية، وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة.

في التقرير الحالي لديوان الرقابة، بدا واضحا جدا أن ثمة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  يقودها سمو  منهجية جديدة 
حفظه اهلل، في تطوير آليات التعامل الحكومي مع التقرير، من 
أجل الحفاظ على المال العام، واستثمار الموارد الوطنية، وزيادة 
مستويات اإلنتاجية ورفع كفاءة األداء، منذ لحظة إعداد التقرير 
وحتى لحظة صدوره، بل ومتابعة تنفيذ توصياته بعد ذلك، وفق 

جدول زمني.
ودائما ما نجد أن الحكومة الموقرة تبدأ بنفسها، في تطبيق 
تقليل  في  ذلــك  تجلى  وقــد  العام،  التوجه  تحقيق  وفــي  القانون 
المصروفات وخفض التكاليف.. ومع ماحظات وتوصيات تقرير 
الرقابة الحالي، نجد أن الحكومة أعلنت عن تحويل 5 ماحظات 
للجنة الوزارية القانونية للتحقيق فيها، وتحويل 249 ماحظة 
للوزارات من أجل التطوير والتصحيح، كما تم تحويل ماحظتين 
إلى اإلدارة العامة لمكافحة الفساد التخاذ اإلجراءات القانونية 
المناسبة، بجانب الرقابة الداخلية المركزية.. في رسالة واضحة 
على  والحفاظ  القانون  تنفيذ  على  تحرص  الحكومة  أن  على 

المال العام بكل شفافية ووضوح.
التعامل الفوري مع التقرير الرقابي، الذي وجه له سمو ولي 
المحاسبة  تعزيز مفهوم  أكد على  الــوزراء،  رئيس مجلس  العهد 
والــمــســاءلــة، وانــعــكــس عــلــى تــعــامــل وتــفــاعــل وتـــواصـــل الـــــوزارات 
ــوان، مــن خـــال تنفيذ  ــديـ والــجــهــات الــمــشــمــولــة بــالــرقــابــة مــع الـ
توصيات  مــن   %92 وتنفيذ  األولـــى،  المتابعة  توصيات  مــن   %79
الــوزارات  وتعقيب  ردود  أن  وجدنا  أننا  بجانب  الثانية،  المتابعة 
والجهات لم ترفض أو تستنكر الماحظات التي سجلها التقرير، 
كما كان يحصل في السابق، حينما كنا نشهد نوعا من التجاذب 
والسجال، ولكننا في هذه المرة الحظنا أن جميع الجهات تؤكد 
على صحة ما ذهب له التقرير، مع التأكيد على االلتزام بتنفيذ 

التوصيات.
سمو  لتوجيهات  تنفيذا  وشفافية،  عانية  بكل  تم  ذلــك  كل 
وهو  الــجــديــدة،  والمنهجية  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
الحكومية،  الجهات  مــن  والــحــرص  االلــتــزام  الــذي يعكس  األمــر 
كما يعكس المهنية والمصداقية التي يعمل فيها ديوان الرقابة، 
التقرير  وأن  خاصة  واالستقالية،  الــنــزاهــة  بكل  يتمتع  والـــذي 
الحالي شهد 96 مهمة، و98 متابعة، و776 توصية، و140 تقريرا، 
حرص  عــن  فضا  االستقصائي،  التدقيق  فــي  مهمة   14 بجانب 
الدعوى  المادة )11( من قانونه في تحريك  الديوان في تطبيق 

الجنائية. 
ال شك أن مسيرة عمل ديوان الرقابة ساهمت في نشر الوعي 
على  المجتمعي  الــحــرص  الــيــوم  ونـــرى  المجتمع،  فــي  الــرقــابــي 
النيابي،  المجلس  دور  خال  من  ســواء  الرقابية،  الثقافة  تعزيز 
وتوصيات  مــاحــظــات  مــع  الــعــام  الــوطــنــي  التفاعل  عبر  وكــذلــك 
يتعامل  العام  الــرأي  جعلت  الجديدة  المنهجية  أن  بل  التقرير، 
إيجابي  بشكل  وتوصياته  ماحظاته  مع  ويتعاطى  التقرير،  مع 
هو  المواطن  أن  على  الحكيمة  القيادة  أكــدت  فلطالما  ومغاير، 
الوطني،  الــقــرار  صنع  في  شريك  المواطن  وأن  التنمية،  محور 
المواطن  يحرص  أن  والمسؤولية  الواجب  من  بات  فقد  ولذلك 
يبادر  أن   – الــقــرار  صنع  فــي  وشريكا  التنمية  محور  باعتباره   –
في الحفاظ على المال العام وفق اإلجراءات القانونية، وهو ما 
يلزم على ديوان الرقابة تفعيل آليات تواصل المواطن والوسائل 

اإلعامية معه، من أجل تحقيق الهدف الوطني.

تنظيم  هــيــئــة  نــفــذت 
ســــــــــوق الـــــعـــــمـــــل حـــمـــلـــة 
ــة  ــركــ ــتــ ــة مــــشــ ــيــ ــشــ ــيــ ــتــ ــفــ تــ
مــــــع شــــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة 
والــــــــجــــــــوازات واإلقـــــامـــــة 
بـــــــــــــــــــوزارة الــــــداخــــــلــــــيــــــة، 
ومـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة شــــــرطــــــة 
ــافــــظــــة الــــعــــاصــــمــــة،  مــــحــ
شملت عدًدا من المحال 
العمل  ومواقع  التجارية 
وأمـــاكـــن تــجــمــع الــعــمــالــة 

بالمحافظة.
الحملة  أسفرت  وقــد 
عـــــــــن رصـــــــــــد عـــــــــــدد مـــن 
تتعلق  التي  المخالفات 
بــــأحــــكــــام قـــــانـــــون هــيــئــة 
ــعـــمـــل  تـــنـــظـــيـــم ســــــــوق الـ
اإلقــامــة بمملكة  وقــانــون 

البحرين.
ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وجـــــــــــــــــــــــــددت هـ
ــعـــمـــل  تـــنـــظـــيـــم ســــــــوق الـ
ــع أفـــــــراد  ــيـ ــمـ دعــــوتــــهــــا جـ
المجتمع إلى دعم جهود 
الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــمــارســات 
غـــــيـــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة فـــي 
ــــوق الـــعـــمـــل والــعــمــالــة  سـ
غــيــر الــنــظــامــيــة حــمــايــة 
لــلــمــجــتــمــع كـــكـــل، داعــيــة 
الـــجـــمـــهـــور إلـــــى اإلبـــــاغ 
تــتــعــلــق  ــكــــاوى  شــ أي  عــــن 
العمل  ســوق  بمخالفات 
النظامية  غير  والعمالة 
من خال ملء االستمارة 
المخصصة  اإللكترونية 
ــاغ عـــلـــى الـــمـــوقـــع  ــ ــإبـ ــ لـ
www. الرسمي للهيئة

االتــصــال  أو   lmra.bh
على مركز اتصال الهيئة 
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ا�ص��تمرار الحم��ات التفتي�ص��ية الم�ص��تركة بي��ن
»تنظيم �صوق العمل« والجوازات و�صرطة العا�صمة

أّكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة 
البحرينيين،  المزارعين  لسوق 
وزارة  مــن  بتنظيم  ُيــقــام  والـــذي 
شـــــــــؤون الــــبــــلــــديــــات والــــــزراعــــــة 
وبالشراكة مع المبادرة الوطنية 
لـــتـــنـــمـــيـــة الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي، 
تــســجــيــلــهــا تـــــزايـــــدًا فــــي أعـــــداد 
من  أسبوعي  بشكل  السوق  زوار 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن فــي 
مختلف  مــن  الــبــحــريــن  مملكة 
زوار  عـــلـــى  ــاوة  ــ عــ الـــجـــنـــســـيـــات، 
الشقيقة  ــدول  ــ الـ مـــن  الــمــمــلــكــة 

والصديقة.
وقـــالـــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة 
إنها دأبت منذ األعوام الماضية 
على تخصيص منطقة لمواقف 
سيارات األشقاء من دول مجلس 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
حـــرصـــًا عــلــى تــســهــيــل وصــولــهــم 
الى أن عدد  إلى السوق، مشيرة 
الـــزوار لــهــذا األســبــوع تــجــاوز 19 
ألف زائر، بينهم أعداد كبير من 

المملكة العربية السعودية.
وعّبرت عائات من المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
سوق  لزيارة  البالغ  سرورها  عن 
وأشــار  البحرينيين،  المزارعين 
الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم إلـــــى حــرصــهــم 
على زيارة السوق سنويًا، وحتى 
أســبــوعــيــًا خـــال فــتــرة انــعــقــاده، 
الفعاليات  تــنــوع  وذلـــك فــي ظــل 
ــة الــمــصــاحــبــة عـــاوة  واألنـــشـــطـ
ــى شـــــــراء  ــ ــلـ ــ ــى الـــــــحـــــــرص عـ ــ ــلـ ــ عـ
المنتجات الزراعية البحرينية.

ــه، قـــــــــال مـــنـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
المملكة  من  الرسول  رب  العبد 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة: 
ــيـــــن  ــاز ســـــــــوق الـــــمـــــزارعـــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ »يــ
الــرائــع  بالتنظيم  البحرينيين 

والمبهر، والتنوع في المنتجات 
المعروضة  البحرينية  الزراعية 
ــــى أنـــه  ــــوق«، مـــشـــيـــرًا إلـ ــــسـ فــــي الـ
ــارة  ــ يـــحـــرص أســـبـــوعـــيـــًا عـــلـــى زيـ
التنوع  بفضل  المزارعين  ســوق 
ــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــلـ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ والـ
البحرينية  الزراعية  المنتجات 
عـــــــــــــــاوة عــــــلــــــى الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
ــي تــســتــقــطــب  ــتــ الـــمـــصـــاحـــبـــة الــ
محمد  أوضــــح  بينما  الــعــوائــل، 
آل إبراهيم من المملكة العربية 
ينتظر  بأنه  الشقيقة  السعودية 
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق 
ســنــويــًا بــفــارغ الــصــبــر، ويحرص 
منذ  العائلة  برفقة  زيارته  على 
نــحــو 5 أعـــــــوام، مــضــيــفــًا قــولــه: 

»أفــــــّضــــــل الـــفـــلـــيـــفـــلـــة الـــمـــلـــونـــة 
زيــارتــي للسوق  وأحــــرص خـــال 

على شراء كميات كبيرة منها«.
إلـــى أن  إبــراهــيــم  وأشـــــار آل 
البحرينيين  الــمــزارعــيــن  ســـوق 
المنتجات  وطرح  بالتنوع  يمتاز 
تلبي  التي  المختلفة  الــزراعــيــة 
ــح  ــرائـ احـــتـــيـــاجـــات مــخــتــلــف شـ
ــذا الــســوق  ــدًا أّن هـ ــؤّكـ الــــــزوار، مـ
ــزوار  ــ ــًا لــ ــمـ ــهـ ــبــــح مـــقـــصـــدًا مـ أصــ

مملكة البحرين.
ــه، ذكــــــــر كــمــيــل  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
أّن ســوق  الــســعــوديــة  ــدار مـــن  ــ الــ
يبعث  البحرينيين  الــمــزارعــيــن 
ــلـــى الـــبـــهـــجـــة والـــــســـــرور وهـــي  عـ
الــنــاس  تستقطب  رائــعــة  ــواء  أجــ

وتــحــفــزهــم عــلــى الـــزيـــارة بشكل 
مستمر، مشيرًا إلى أنه يحرص 
برفقة  السوق  زيــارة  على  سنويًا 
الـــعـــائـــلـــة، والــــــــذي لــــوحــــظ أنـــه 
في  واضحًا  تطورًا  يشهد سنويًا 
الفعاليات واألنشطة المصاحبة 
ــــاوة عــلــى عــــرض الــمــنــتــجــات  عـ

البحرينية المتنوعة.  
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
ــوق الــمــزارعــيــن  الــعــاشــرة مـــن سـ
و4  مـــــزارعـــــًا،   32 الــبــحــريــنــيــيــن 
شــركــات زراعــيــة، و5 مــشــاتــل، و4 
متخصصة  أنشطة  و4  مناحل، 
ــر  ــ األسـ ــــن  مـ و20  الــــتــــمــــور،  ــي  ــ فـ
وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق  الــمــنــتــجــة 

التنمية االجتماعية.
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ال�صياحة.. الخيار الأهم!

الصيرفي  بنت جعفر  السياحة فاطمة  وزيــرة  أكدت 
نقلة  يشهد  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الــســيــاحــة  قــطــاع  أن 
نــوعــيــة فــي الــمــؤشــرات والــنــتــائــج تــعــزز مــكــانــة المملكة 
أكثر  مع  التوقيع  إلى  مشيرة  عالمية،  سياحية  كوجهة 
من مائة مكتب سياحي من مختلف دول العالم وذلك 
والمكاتب  الخاص  القطاع  التعاون مع  تعزيز  إطار  في 
الفتة  الــســيــاح،  مــن  المزيد  لجذب  الــدولــيــة  السياحية 
االستراتيجية  أن هناك 19 سوقا مستهدفة ضمن  إلى 
السياحية للباد وإلى تجاوز النتائج التي سجلها قطاع 
للمملكة  السياحية  المعدالت  الماضي  العام  السياحة 

.2026-2022
وكانت هيئة البحرين للسياحة والمعارض قد أعلنت 
المملكة ثاث بواخر سياحية  في وقت سابق استقبال 
ألــف سائح من  أيــام فقط، على متنها 11  خــال ثاثة 
عدة دول منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا 
البواخر  بالتزامن مع انطاق موسم  وبريطانيا، وذلك 
السياحية 2022-2023 اعتبارا من شهر نوفمبر الماضي 

وحتى شهر مايو القادم. 
لهذا  سياحية  كوجهة  البحرين  مملكة  اختيار  إن 
الكم من السياح ومن دول وثقافات متعددة يعد إنجازا 
له  أن  شــك  وال  والــمــعــارض،  للسياحة  البحرين  لهيئة 
آثاره اإليجابية على الدخل القومي واقتصاد البحرين 
بشكل عام، وهذا ما يجب التركيز عليه في ظل األزمة 
االقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، أن نفتح نوافذ 
ونوجد بدائل لمصادر الدخل، وهذا هو التحدي الذي 

يواجه أي دولة حاليا سواء متقدمة أو نامية!
لمملكة  الفصلي  االقــتــصــادي  التقرير  أظــهــر  لقد 
الــبــحــريــن لــلــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الــمــاضــي أن قطاع 
الــفــنــادق والــمــطــاعــم ســجــل نــســب الــنــمــو األعــلــى على 
سنويا  نموا  محققا  النفطية،  غير  القطاعات  مستوى 
بنسبة 14,7% وهو ما يعكس مكانة البحرين السياحية.
استراتيجية  خطة  حاليا  المطلوب  أن  يعني  هــذا 
تركز على سياحة التسوق والترفيه والضيافة والفندقة، 
لجعل البحرين مقصدا سياحيا محببا وآمنا يستقطب 
تدعمه  مــا  وهــو  الجنسيات،  مــن مختلف  الــشــعــوب  كــل 
بــشــدة ثــقــافــة االنــفــتــاح والــتــعــايــش الــســلــمــي الــتــي تعم 

المملكة، إلى جانب ما تملكه من تراث غني وأصيل.
نـــريـــد أن تــتــحــول كـــل الــتــصــريــحــات والــتــوجــيــهــات 
وأن  الــواقــع،  أرض  على  فعل  إلــى  بالسياحة  المرتبطة 
العربية  ــدول  الــ بــيــن  متقدما  ترتيبا  الــبــحــريــن  تحتل 
من حيث السياحة، حيث احتلت المركز السابع عربيا 
أمر ليس بسهل، ألنه  بناء على إحصائيات 2022، وهو 
يرتبط بسياسة وبخطط وبإرادة على أعلى المستويات، 
والتعلم  إلى تجارب اآلخرين،  النظر  أهمية  إلى جانب 
واالستلهام منها، والذين حققوا تقدما وأرقاما خيالية 
لتنويع  أمامنا  األهــم  الخيار  فهذا هو  الصدد،  في هذا 

مصادر الدخل ورفع معدالتها.
هدفا  أنــواعــهــا  بمختلف  السياحة  نجعل  أن  نــريــد 
أنــهــا قـــد تصبح  ــام أعــيــنــنــا  اســتــراتــيــجــيــا، وأن نــضــع أمــ
نموذج  إلــى  مملكتنا  معها  وتتحول  األولـــى،  صناعتنا 

سياحي يكون طريق االزدهار.
فالوقت قد حان لتحقيق ذلك!!

أما كيف يمكن أن يحدث هذا؟
فاإلجابة لدى المعنيين باألمر!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين
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القراء األعزاء،
ــوم الــخــمــيــس  ــ ــهـــد يــ شـ
الـــمـــاضـــي بــــدء احــتــفــاالت 
العريقة  البحرين  جامعة 
ــرابــــع  بـــتـــخـــريـــج الــــفــــوج الــ
والعشرين الذي شمل عددًا 
يفوق أحد عشر ألف طالب 
ما  خريجيها  مــن  وطــالــبــة 
 ،2022–2017 األعـــوام  بين 
التخصصات  مختلف  من 
العلمية، وقد  والمستويات 
ــون  أكــ أن  بـــشـــرف  حــظــيــت 
الــخــريــجــات حيث  ــدى  ــ احـ
العالي في  تعليمي  تلقيت 
منها  وحــصــلــت  الــجــامــعــة 
الماجستير  شهادتي  على 
ــوراه فـــي الــقــانــون  ــتــ ــدكــ والــ
العام، ومن هنا أقول شكرًا 

لكل من يستحقها ومبارك لجميع الخريجات 
والخريجين.

التعليم  في  الحق  أن  جميعًا  نعلم  وكما 
باإلنسان  تنهض  الــتــي  المهمة  الحقوق  مــن 
وتــرتــقــي بــمــســتــواه االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي 
والتي  أيــضــًا،  والنفسي  والسياسي  والثقافي 
وقد  األخــرى،  بحقوقه  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط 
حــــرص اإلعـــــان الــعــالــمــي لــحــقــوق االنــســان 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــة عــلــى الـــتـــزام الـــدول 
بضمان إلزامية ومجانية التعليم في المرحلة 
واالعدادية(  )االبتدائية  األساسية  التعليمية 
الحصول  في  المساواة  مبدأ  تحقيق  لضمان 
على التعليم، فالمجانية تتحقق بها المساواة 
في حصول الفرد على التعليم بصرف النظر 
عن مستواه المادي، إذ تتيح مجانية التعليم 
لغير المقتدرين ماديًا إمكانية إلحاق أبنائهم 
بالتعليم ومن ثم فإنه لن يكون مقتصرًا على 
رفد  اإللــزامــيــة  تتيح  كما  الــمــال،  يمتلك  مــن 
في  الطلبة  لجميع  ذاتــهــا  والــمــعــرفــة  الــعــلــوم 
الــدراســيــة  المناهج  خــال  مــن  المرحلة  ذات 
االنضباط  ترسيخ  إلــى  بــاإلضــافــة  الــمــوحــدة، 
المدرسي  والــزي  المواقيت  توحيد  من خال 
المستويات  بسببه  تــتــاشــى  الــــذي  الــمــوحــد 

االجتماعية واالقتصادية بين الطلبة.
الــفــرد  تــطــول  مــزدوجــة  أهــمــيــة  وللتعليم 
والدولة في آن واحد، لذا كانت المادة الرابعة 
مــن قــانــون الــتــعــلــيــم الــبــحــريــنــي واضـــحـــًة في 
بيان دور الوزارة المسؤولة عن توجيه النظام 
التعليمي في الباد، فعهدت إليها بمهمة رسم 
سياسته واالشراف على سيره وتحديد معايير 
جــودتــه، والــتــعــاون مــع الــهــيــئــات والــمــؤســســات 
الــعــامــة والــخــاصــة األخــــرى مــن أجـــل تنميته 

وتطويره وربطه بحاجات الفرد والمجتمع.

إذن  فــــــالــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 
بحاجة إلى ربط حقيقي 
باعتباره  األفراد  بحاجات 
سيكون طريقهم للوصول 
إلـــــى الـــحـــق فــــي الــعــمــل، 
وربط بحاجات المجتمع 
ــتــــي يـــنـــتـــج عـــنـــهـــا بــنــاء  الــ
الـــدولـــة وتــنــمــيــة مــواردهــا 
ودفـــــع عــجــلــة اقــتــصــادهــا 
وازدهــــــارهــــــا عـــلـــى جــمــيــع 

المستويات واألصعدة.
ومـــــــــــــن هـــــــنـــــــا تـــــأتـــــي 
التربية  وزارة  دور  أهمية 
ــيــــم بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــلــ ــعــ ــتــ والــ
الــمــســؤولــة عـــن الــتــعــلــيــم 
في  الــحــق  تمتلك  والــتــي 
الــرقــابــة عــلــى الــجــامــعــات 
الــوطــنــيــة والـــخـــاصـــة، في 
قراءة الرؤى والخطط الوطنية قراءة متأنية 
إلــى  جــنــبــًا  المستقبلية  الــتــطــلــعــات  ودراســـــة 
والوطنية  العالمية  الــمــســتــجــدات  مــع  جــنــب 
العام  القطاعين  مــع  والــتــعــاون  العمل  لسوق 
ــألـــة أهــمــيــة  ــلـــى مـــسـ ــاص والـــتـــركـــيـــز عـ ــ ــخـ ــ والـ
الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة وجـــــدواهـــــا وحـــاجـــة 
المجتمع إليها ليتسنى لها تحقيق المواءمة 
احتياجات  مــع  الــدراســيــة  التخصصات  بــيــن 
فـــي تيسير  بـــذلـــك  الـــعـــمـــل، واالســــهــــام  ســــوق 
في  مناسبة  وظــائــف  على  خريجيها  حصول 

وقت مائم.
ــًا لــرأيــي  ــقــ وبــشــكــل أكـــثـــر تــخــصــيــصــًا ووفــ
ضــرورة  ُيعد  التعليم  أن  وباعتبار  الشخصي، 
من  ُيعد  ال  وهو  معًا،  والمجتمع  الفرد  لبناء 
جزءًا  يستهلك  بل  الرفاهية،  أو  الترف  قبيل 
من موازنة الدولة العامة وُيرجى منه أن يحقق 
فــإن  بالمقابل القــتــصــادهــا،  إيــجــابــيــا  ــردودا  مــ
الحتياجات  التعليم  مخرجات  تلبية  ضمان 
ــود عـــدة  ــهـ ــوق الـــعـــمـــل يــقــتــضــي تـــضـــافـــر جـ ــ سـ
التعليم  وإدارة  البحرين،  جامعة  مثل  جهات 
الجهات  مــن  وغــيــرهــا  البعثات  وإدارة  الــعــالــي 
على  تنطوي  خطة  لــوضــع  االخــتــصــاص  ذات 
دراســــة تــقــلــل مــن الــســمــاح بــالــتــحــاق الطلبة 
بــالــتــخــصــصــات غــيــر ذات الـــجـــدوى والــفــائــدة 
ــعــزز  وُت لزم–  إن  تــلــغــيــهــا  –بل  الــعــمــل  لــســوق 
للمرحلة  الــنــفــع  ذات  الــتــخــصــصــات  وتــكــثــف 
أقدامها  التكنولوجيا  رسخت  التي  الــقــادمــة 
فيها، وحّلت محل األشخاص الطبيعيين في 
بعض التخصصات، وليس ببعيد منها ما تم 
آلي  أول محام  بــدء عمل  مــؤخــرًا حــول  نشره 
)روبوت( بالحضور أمام المحاكم والدفاع في 

القضايا المنظورة أمامها. 
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الــــعــــامــــة  اإلدارة  أكـــــــــــدت 
لإلصاح والتأهيل أن التزامها 
المنوطة  القانونية  بواجباتها 
ــلــــى تـــقـــديـــم  بــــهــــا وحــــرصــــهــــا عــ
الخدمات المعيشية والتعليمية 
للنزالء  والترفيهية  والرياضية 
ــون  ــانــ ــلـــق احـــــكـــــام قــ ــنـــطـ مـــــن مـ
مـــؤســـســـة االصـــــــاح والــتــأهــيــل 
ــه الــتــنــفــيــذيــة يــعــكــس  ــتـ والئـــحـ
حقوق  ملف  فــي  مشرفا  واقــعــا 
العمل  االنسان ضمن منظومة 
بوزارة الداخلية في سبيل صون 
إصاحه  بقصد  النزيل  حقوق 
ــه  ــاجــ وتـــهـــذيـــبـــه لــتــهــيــئــتــه وإدمــ

مجددا بالمجتمع.
على  اإلدارة  تـــحـــرص  كــمــا 
إنـــفـــاذ الــقــانــون بــحــق الـــنـــزالء، 
ــزام بـــــاإلجـــــراءات داخـــل  ــ ــتـ ــ وااللـ
ــيــــل  ــأهــ ــتــ مـــــركـــــز اإلصــــــــــــاح والــ
قانون  في  الـــواردة  للمواد  وفقًا 
مـــؤســـســـة اإلصـــــــاح والــتــأهــيــل 
باإلضافة  التنفيذية،  والئحته 
الصحة  وزارة  مــع  الــتــعــاون  إلــى 
ــولـــى االشـــــــــراف عــلــى  ــتـ ــتــــي تـ الــ
تــــقــــديــــم الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــدار الــســاعــة،  ــ الــشــامــلــة عــلــى مـ
ــي الـــعـــيـــادة  ســــــواء كـــــان ذلـــــك فــ
ــي تــم  ــتــ الـــطـــبـــيـــة الـــحـــديـــثـــة الــ
المعايير  أحـــدث  وفــق  إنــشــاؤهــا 
الــمــســتــشــفــيــات  فـــي  أو  الــطــبــيــة 
الــخــارجــيــة، مــع تــوفــيــر األدويـــة 

ومنتظم،  دوري  بشكل  وصرفها 
الخدمية  الــرعــايــة  تــقــديــم  مــع 
والمعيشية من تنظيف وتعقيم 
وتــطــهــيــر لــلــمــبــانــي واالهـــتـــمـــام 
للنزالء  الشخصية  بــالــنــظــافــة 
والغذاء  اللباس  توفير  وكذلك 

المناسب مع حالة كل نزيل.
وفـــــــــــي مـــــــجـــــــال الــــتــــربــــيــــة 
الــعــامــة  اإلدارة  فـــإن  والــتــعــلــيــم 
لإلصاح والتأهيل تقوم باتخاذ 
مــا يــلــزم مــن إجــــراءات إلكساب 
الــــــنــــــزالء الــــعــــلــــوم والـــمـــعـــرفـــة 
ــرة الــــتــــي تــمــكــنــهــم مــن  ــبــ والــــخــ
االســتــفــادة مــنــهــا بــعــد انــقــضــاء 
مــحــكــومــيــتــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
إقـــامـــة الــمــســابــقــات الــريــاضــيــة 

والــتــرفــيــهــيــة ومـــنـــح الــفــائــزيــن 
ــز تــشــجــيــعــيــة، والـــحـــرص  ــوائـ جـ
عــلــى إقـــامـــة الــشــعــائــر الــديــنــيــة 
تقديم  مع  عقيدته  بحسب  كل 
المحاضرات الدينية التوعوية.
بــإشــراك  اإلدارة  تــقــوم  كــمــا 
ــزالء فـــي الــــــورش الــمــهــنــيــة  ــنــ الــ
والـــحـــرف الـــيـــدويـــة الــتــي تــعــود 
عــلــيــهــم بـــالـــنـــفـــع ســــــواء داخــــل 
رواتــــب شهرية  الــمــركــز بــصــرف 
الــخــبــرة التي  إكــســابــهــم  أو  لــهــم 
تــمــكــنــهــم مـــن االســـتـــفـــادة منها 
ــعـــد خـــروجـــهـــم مــــن الـــمـــركـــز،  بـ
وذلــــك مـــن خـــال الــتــعــاون مع 
والتأهيل  للتدريب  ناصر  مركز 
ــي وإلـــــــحـــــــاق الـــــنـــــزالء  ــنــ ــهــ ــمــ الــ
إلكسابهم  وتأهيلهم  لتدريبهم 

خبرات وحرف مهنية.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  ــل  ــمــ ــعــ وتــ
إبقاء  على  والتأهيل  لإلصاح 
الــنــزيــل عــلــى تــواصــل دائــــم مع 
ذويه من خال منحه اتصاالت 
هــاتــفــيــة أســبــوعــيــة واتـــصـــاالت 
مــرئــيــة، كــمــا تــمــنــحــه اتــصــاالت 
إليها،  الحاجة  عند  استثنائية 
وتــــعــــزيــــز الـــــــروابـــــــط األســــريــــة 
بــيــن الــنــزيــل وأســرتــه عــبــر منح 
ــنـــزيـــل زيـــارتـــيـــن مــتــتــالــيــتــيــن  الـ
فــي الــشــهــر، فــضــا عــن تمكين 
ــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــل مـ ــزيــ ــنــ الــ
جــمــيــع حــقــوقــه الــمــكــفــولــة له 
الهوية،  تجديد  مثل  كمواطن، 
ــواز الــســفــر، وعــمــل  وتــجــديــد جــ
إدارة  ومــتــابــعــة  رســـمـــي،  تــوكــيــل 

ــوال الـــنـــزيـــل والـــمـــســـاعـــدات  ــ ــ أمـ
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ
الدراسة  واستكمال  اإلسكانية، 
ــزالء  ــنــ ــن خــــــال تـــســـجـــيـــل الــ ــ مـ
تعليمهم  باستكمال  الراغبين 
وتــوفــيــر الــكــتــب الــدراســيــة لهم 
بالتنسيق  الــدراســيــة  للمراحل 
مع وزارة التربية والتعليم، كما 
اهتماما  الــعــامــة  اإلدارة  تــولــي 
أداء  من  النزالء  لتمكين  بالغا 
شــعــائــرهــم الــديــنــيــة بــكــل حرية 
وســــهــــولــــة ويــــســــر خـــــــال شــهــر 
محرم من خال تهيئة األماكن 
المناسبة لممارسة الشعائر في 
بــيــئــة آمـــنـــة وصــحــيــة ومــنــحــهــم 
وقـــتـــًا كـــافـــيـــًا خــــال الــفــتــرتــيــن 

الصباحية والمسائية. 

»الإ������س�����الح وال����ت����اأه����ي����ل«: ت��ط��ب��ي��ق ح���ق���وق الإن�������س���ان
واق�����ع ي���وم���ي وخ����دم����ات ال����ن����زلء ع��ل��ى اأع���ل���ى م�����س��ت��وى

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــمــدنــيــة شـــركـــة مـــقـــاوالت دفــع 
إلـــى  ــار  ــنــ ديــ  8700 قــــــدره  مــبــلــغ 
اتفقا  أن  بعد  بحريني  مــواطــن 
ــقـــاول فـــيـــا مــن  ــمـ ــاء الـ ــنـ عـــلـــى بـ
انــهــى  الـــمـــقـــاول  أن  إال  دوريـــــــن 
الــبــنــاء مــع الــعــديــد مــن العيوب 
فيما  فــنــي،  تقرير  كشفها  الــتــي 
قضت المحكمة بإلزام المقاول 
الـــبـــالـــغـــة 400  الـــخـــبـــيـــر  أتــــعــــاب 
 300 البالغة  المحاماة  وأتــعــاب 
البالغة  الـــدعـــوى  ورســــوم  ديــنــار 

366.5 دينارا.
وقــــــــال الــــمــــحــــامــــي مــحــمــد 
تـــعـــاقـــد  ــه  ــلــ ــوكــ مــ إن  الــــــــــــــذوادي 
مــــع الـــشـــركـــة الـــمـــدعـــى عــلــيــهــا 
بتاريخ  المقاولة  عقد  بموجب 
2021/1/14 بإجمالي مبلغ قدره 
61000 دينار، وذلك إلقامة بناء 
األرض  على  طابقين  من  أســود 

ــة فــي  ــنــ ــائــ ــكــ ــة لـــــه والــ ــوكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
للتراخيص  وفــقــًا  جــو،  منطقة 
الــــصــــادرة لـــه مـــن قــبــل الــجــهــات 

المعنية.
مــوكــلــه  أن  الـــــــــذوادي  ــيـــن  وبـ
ــداد مــبــلــغ  ــســ ــزم بــ ــتــ ــي الــ ــمـــدعـ الـ
قيمة  إجمالي  من  دينار   22000
الدفعات  جـــدول  وفــق  المقاولة 
ــع الـــشـــركـــة  ــ الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــه مــ
الشركة  أن  إال  عليها،  الــمــدعــى 
الـــمـــدعـــى عــلــيــهــا أخـــفـــقـــت فــي 
تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع وتـــأخـــرت في 
وتنفيذ  الــبــنــاء  بــأعــمــال  الـــبـــدء 
ــم تـــلـــتـــزم بــتــوريــد  ــ الـــمـــشـــروع ولـ
الــمــعــدات الــمــتــفــق عــلــيــهــا، كما 
فوجئ المدعي بأن أعمال البناء 
للمواصفات  بالمخالفة  جــاءت 
ــن قـــبـــل الــمــهــنــدس  الـــمـــقـــررة مــ
الشركة  تلتزم  ولــم  االســتــشــاري، 
العيوب  بإصاح  عليها  المدعى 

بالطرق الودية.
أن موكله  الــذوادي  كما بين 
لــجــأ إلـــى الــخــبــرة اســتــنــادًا إلــى 
قــانــون  مـــن   )132( ــادة  الـــمـ نـــص 
اإلثــــبــــات فــــي الــــمــــواد الــمــدنــيــة 

والـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي نــصــت عــلــى: 
»للخصوم من تلقاء أنفسهم حق 
اللجوء إلى الخبرة، ويجوز لهم 
ذلك قبل رفع الدعوى...«. وعلى 
ضوء ذلك باشر الخبير المعين 
مـــن قــبــل الـــمـــدعـــي الــمــأمــوريــة 
الموكلة إليه، وقدم تقريره الذي 
انتهى فيه إلى وجود عدة عيوب 
فــي تنفيذ أعــمــال الــبــنــاء، وقــدر 
قيمة إصاح هذه العيوب بمبلغ 
قدره 10963 دينارا، كما قدر مدة 

إصاحها بـ30 يوما.
ــذوادي  ــ ــع الــ ــاء عــلــيــه رفــ ــنـ وبـ
دعــــــوى مـــوكـــلـــه إلـــــى الــمــحــكــمــة 
عن  تعويضه  طــالــبــًا  المختصة 
ــتـــي لــحــقــت بــــه مــع  األضــــــــرار الـ
المطالبة  فــي  بحقه  احتفاظه 
بــالــتــعــويــض عــمــا يــســتــجــد من 
ــى مـــا ورد في  إلـ ــرر، اســتــنــادا  ضــ
المواد 586 و587 و589  نصوص 

ــي، الــتــي  ــدنــ ــمــ ــون الــ ــانــ ــقــ مــــن الــ
المقاول  الــتــزام  جمعيها  أكـــدت 
بتقديم المواد وفق المواصفات 
ــزامـــه  ــتـ الـــمـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع الـ
بــــضــــمــــان الـــــعـــــيـــــوب، وضــــــــــرورة 
ــاة األصــــــــول الـــفـــنـــيـــة فــي  ــ ـــراعـ مــ
فضًا  الــمــقــاولــة،  أعــمــال  تنفيذ 
عـــن الــتــزامــه بــإنــجــاز الــمــشــروع 
وإال  عليها  الــمــتــفــق  الــمــدة  فــي 
التزم المقاول بتعويض صاحب 

العمل.
ــدت الــمــحــكــمــة فــي  ــ ــد أكــ ــ وقـ
ــــال الــشــركــة  حــكــمــهــا ثـــبـــوت اخـ
في  بالتزاماتها  عليها  المدعى 
المتفق  بالشروط  العمل  إنجاز 
عــلــيــهــا مـــا تــكــون مــعــه مــســؤولــة 
عن هذا االخال، ومن ثم تثبت 
المطالبة  فــي  الــمــدعــي  أحــقــيــة 
ــيــــوب بــعــد  ــعــ بـــقـــيـــمـــة اصـــــــاح الــ

خصم مستحقات الشركة.

ب����اأم����ر ال���م���ح���ك���م���ة.. اإل����������زام م����ق����اول ت��ع��وي�����ض 
ال��ب��ن��اء ع���ي���وب  ع����ن  دي����ن����ار   9000 ب��م��ب��ل��غ  م����واط����ن 

} المحامي محمد الذوادي

رفــــــــــــــضــــــــــــــت مــــــحــــــكــــــمــــــة 
االســـتـــئـــنـــاف دعـــــوى مــطــالــبــة 
بــقــيــمــة شـــيـــك بــــــدون رصــيــد 
أول  مـــحـــكـــمـــة  ــم  ــكـ وأيـــــــــدت حـ
درجـــــة، وقـــالـــت الــمــحــكــمــة إن 
الشيك ليس له سبب مشروع 
قــد  الــمــســتــأنــف  أن  وخــــاصــــة 
تراخى في صرف الشيك مدة 

تربو على سبع سنوات.
وقـــالـــت الــمــحــامــيــة زيــنــب 
كـــانـــت  مـــوكـــلـــتـــهـــا  إن  ســــبــــت 
تربطها عاقة صداقة بزوجة 
الـــمـــدعـــي، وقـــبـــل أكـــثـــر مـــن 7 
ــاال مــن  ــ ــــصـ ــوات تـــلـــقـــت اتـ ــ ــنـ ــ سـ

ــة الــمــدعــي تــبــلــغــهــا أنــهــا  ــ زوجـ
فقدت حقيبتها أثناء وجودها 
أمــواال،  الخارج وال تملك  في 
وطــلــبــت مــنــهــا مــبــلــغ 7 آالف 
دينار كسلفة )قرض( وطلبت 
شيك  بتحرير  تقوم  أن  منها 
باسم زوجها حتى يتمكن من 

صرفه.
لكن زوجة المدعي أبلغت 
صديقتها أنها لم تعد بحاجة 
إلى القرض، فطالبتها بإعادة 
ــت  ــ ــ ادعـ ــا  ــ ــهــ ــ أنــ إال  الـــــشـــــيـــــك، 
فيما  الثقة  وبسبب  ضــيــاعــه، 
بــيــنــهــمــا لـــم تــطــالــبــهــا بــإعــادة 
بعد  فــوجــئــت  لكنها  الــشــيــك، 
ــرور 7 ســـنـــوات مـــن الــواقــعــة  مــ
باغا  صديقتها  زوج  بتقديم 
جنائيا بواقعة الشيك إال أنُه 
تــم حــفــظ الــشــكــوى لــــورود رد 
صرف  عــدم  سبب  عــن  البنك 
ــاؤه، فــقــام  ــهـ ــتـ ــو انـ الــشــيــك وهــ
مطالبًا  مــدنــيــة  دعــــوى  بــرفــع 

بقيمة الشيك.
ودفـــعـــت وكــيــلــة الــمــدعــى 
عــلــيــهــا بــعــدم صــحــة الــواقــعــة 
التي يدعيها المدعي وأنُه لم 
المدعى عليها إطاقًا  يداين 
القانون،  إلى صحيح  استنادًا 
درجــــة  أول  مــحــكــمــة  وقـــضـــت 
برفض الدعوى استنادا لعدم 
الشيك  أصل  المدعي  تقديم 
ورفــــض الــبــنــك، فــطــعــن على 

الــحــكــم بـــاالســـتـــئـــنـــاف، وقـــدم 
أصـــل الــشــيــك، حــيــث حكمت 
االستئناف  بقبول  المحكمة 
أول  ــكـــم مــحــكــمــة  وإلـــــغـــــاء حـ
المدعى عليها  وبــإلــزام  درجــة 

بقيمة الشيك.
وطـــــــعـــــــنـــــــت عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
قضت  حيث  بالتمييز  الحكم 
الـــمـــحـــكـــمـــة بـــقـــبـــول الــطــعــن 
المحكمة  إلــى  الحكم  وإعـــادة 
التي أصدرته لتفصل فيه من 
جديد، حيث أحالت المحكمة 
ولكي  التحقيق  إلــى  الــدعــوى 
يثبت كل طرف ادعــاءه، حيث 
ــة لــلــمــدعــى  ــقــ شــــهــــدت صــــديــ
عليها بواقعة اقتراض المبلغ، 
زوجة  أحد شهود  ادعى  بينما 
تجارية  عــاقــة  أن  الــصــديــقــة 
كانت تربط المدعي بالمدعى 

عليها.
ــة فــي  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ ــت الـ ــ ــالــ ــ وقــ
تطمئن  إنها  الحكم  حيثيات 
لشاهدة المستأنف ضدها وال 
األوراق  مـــن  الــبــيــن  أن  ســيــمــا 
تـــراخـــى  قــــد  الـــمـــســـتـــأنـــف  أن 
فــي صـــرف الــشــيــك مـــدة تربو 
عــلــى ســبــع ســـنـــوات، ومــــن ثم 
فإن المحكمة ترى أن الشيك 
ليس له سبب مشروع وقضت 
ــد حــكــم  ــيــ ــأيــ ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ الــــمــــحــ
بــرفــض  درجــــــة  أول  مــحــكــمــة 

الدعوى.

بقيم��ة مطالب��ة  دع��وى  ترف���ض  ال�س��تئنافية 
اإم��ه��اره ع��ل��ى  ���س��ن��وات   7 م���رور  ب��ع��د  �سيك 

دفــاع  إلــى  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  استمعت 
عمال   4 أشخاص  في  باالتجار  متهم  مطعم  صاحب 
لديه عن طريق عدم منحهم اجازات وتأخير رواتبهم 
إضــافــيــة، حــيــث تمسكت  عــمــل  بـــدالت  وعـــدم منحهم 
أشخاص  فــي  يتجر  لــم  موكلها  بــأن  المتهم  محامية 
المجني عليهم مدعية أن أحدهم يعمل معه منذ 25 
سنة، كما قدمت إلى المحكمة مستندات تزعم سداد 
 ،2022 ديسمبر  حتى  ومستحقاتهم  اجــورهــم  جميع 
فيما قالت إن العمال سافروا إلى بادهم اكثر من مرة 
فترات بين 3 و4 أشهر وعادوا مرة أخرى للعمل، وطلبت 

محامية المتهم في اخر مرافعتها االستماع إلى شهود 
اإلثبات المتمثلين بالعمال »المجني عليهم« وضابط 
المحكمة  قررت  النفي، حيث  التحريات وجلب شهود 
تأجيل القضية إلى جلسة 23 يناير لاستماع لشهود 
اإلثبات الذين من بينهم العمال ومجري التحريات. 

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم انه في 
غضون عام 2022 اتجر في اشخاص المجني عليهم »4 
عمال بمطعم«، بأن استقبلهم ونقلهم وآواهم وهو في 
حالة ظرفية ال يمكن االعتداد برضاهم وذلك بغرض 
إساءة استغالهم في العمل بأن قام بتشغيلهم ساعات 

عمل إضافية من دون مقابل وفي ظروف ال تتناسب 
إجـــازات  عـــدم منحهم  مــن خـــال  الــعــمــل  مــع طبيعة 
أسبوعية وفقا ألحكام القانون، كما انه استخدم عمال 
والمحتجزة  لصالحه  للعمل  الــمــذكــورون  هم  سخرة 

بغير مبرر اجورهم كلها أو بعضها.
أشـــاروا  بــبــاغ  تقدموا  قــد  عليهم  المجني  وكـــان 
لحساب  البحرين  مملكة  إلى  أنهم حضروا  إلى  فيه 
العمل  أن  لــهــم  وتــبــيــن  المطعم  فــي  للعمل  المتهم 
المتفق عليه مدة 8 ساعات ولكن غالبًا يتجاوز فترة 
الحصول  دون  مــن  إضافية  ســاعــات   4 حــوالــي  العمل 

إلى  أشـــاروا  كما  اإلضــافــيــة،  الساعات  تلك  أجــر  على 
أن يحصلوا  دون  ايــام متواصلة   7 يعملون مدة  أنهم 
عــلــى إجـــــازة أســبــوعــيــة، مــتــهــمــيــن صــاحــب المطعم 

بحيازته جوازات سفرهم.
وأكدت تحريات الشرطة بعد مباشرة الباغ تورط 
المتهم بالواقعة وأنه استغل المجني عليهم بالعمل 
قسرا، وذلك بتكليفهم بالعمل مدة 7 ايام متواصلة 
ــازة أســبــوعــيــة ويــعــمــلــون ســاعــات طــويــلــة دون  دون اجــ
يتأخر في تسليم  وأنــه  اضــافــي،  أجــر  حصولهم على 

رواتبهم ويحجز جوازاتهم.

محامية �ساحب مطعم متهم با�ستغالل العمال:

المجن��ي عليه��م �س��افروا اأكث��ر م��ن م��رة واأحده��م يعم��ل مع��ه من��ذ 25 �س��نة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16375/pdf/1-Supplime/16375.pdf?fixed3750
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
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322180
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322176
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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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حتت رعاية ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

انطالق فعاليات املوؤمتر الدويل لالحتاد اخلليجي للتكرير فرباير املقبل

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن 

من  الثانية  الن�سخة  فعاليات  البحرين  مملكة  ت�ست�سيف 

املوؤمتر واملعر�س الدويل لالحتاد اخلليجي للتكرير خالل 

اإىل 15 فرباير 2023 يف مركز البحرين  الفرتة من 13 

الحتاد  بتنظيم  ال�سخري،  مبنطقة  للمعار�س  الدويل 

الفعاليات،  لتنظيم   3 اإم  و�سركة  للتكرير،  اخلليجي 

وبدعم  والبيئة،  النفط  وزارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون 

والعاملية. البحرينية واخلليجية  ال�سركات  خمتلف 

واأعرب وزير النفط والبيئة املبعوث اخلا�س ل�سوؤون 

املناخ حممد بن مبارك بن دينة، عن بالغ ال�سكر والتقدير 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والعرفان 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل 

لقطاع  م�ستمر  ودعم  متابعة  من  �سموه  يوليه  ما  على 

ال�ساملة يف مملكة  التنموية  امل�سرية  والغاز �سمن  النفط 

�سموه  من  الكرمية  الرعاية  اأن  اإىل  م�سرًيا  البحرين، 

لفعاليات املوؤمتر تاأتي للتاأكيد على اأهمية املوؤمتر كاإحدى 

الأو�سط يف قطاع  ال�سرق  العاملية على م�ستوى  امللتقيات 

القائم  بالتعاون  م�سيًدا  والبرتوكيماويات،  والغاز  النفط 

الأخرى  املنظمة  واجلهات  للتكرير  اخلليجي  الحتاد  بني 

ووزارة النفط والبيئة يف حت�سري وترتيب هذه الفعالية 

قطاع  يف  رائدة  ا�سرتاتيجية  من�سة  تعترب  التي  املهمة 

التكرير.

ا�سرتاتيجية  من�سة  �سيكون  املوؤمتر  باأن  الوزير  واأكد 

ال�ستثمارية  امل�ساريع  من  لال�ستفادة  متميزة  وفر�سة 

عدد  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  الإبداعية،  والبتكارات 

التحديات  خمتلف  ملواجهة  املتخ�س�سة  املوا�سيع  من 

تبادل  عن  ف�سالً  والت�سنيعية،  والتمويلية  التكنولوجية 

املعلومات واخلربات واأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.

كبار  من  م�ساركة  يلقى  املوؤمتر  اأن  بالذكر،  اجلدير 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�سخ�سيات 

ال�سركات  من  كبري  لعدد  التنفيذيني  والروؤ�ساء  العربي، 

�سركات  وكذلك  والعاملية،  والإقليمية  الوطنية  النفطية 

التكنولوجية،  وال�سناعات  البرتولية  ال�ست�سارات 

العاملة  ال�سركات  ومديري  واملتخ�س�سني  واخلرباء 

مبجال  املهتمني  من  وكذلك  البرتول،  تكرير  جمال  يف 

والبحثية  الفنية  الأو�ساط  يف  التكرير  تكنولوجيا 

والأكادميية يف فعاليات املوؤمتر.

والعلمية  الفنية  الأوراق  يف  املوؤمتر  و�سريكز  كما 

املوا�سيع  من  العديد  على  النقا�سية  واجلل�سات 

 150 من  اأكرث  مب�ساركة  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة 

من  والتي  العامل،  دول  خمتلف  من  ا  متخ�س�سً متحدًثا 

اأهمها: التحديات والفر�س لنمو �سناعة التكرير، املرونة 

واإزالة الكربون وال�ستدامة، املعوقات والرقمنة يف قطاع 

الب�سري،  املال  واإدارة  والت�سويق  واملعاجلة  التكرير 

ال�سناعة. ال�سوق واجتاهات  حتليل 

و�ست�سهد فعاليات املوؤمتر جل�سات رئي�سة، وور�ًسا فنية، 

�سركة متخ�س�سة  اأكرث من 500  ا م�ساحًبا ي�سم  ومعر�سً

للنفط  القاب�سة  ال�سركة  منها  العامل،  دول  خمتلف  من 

والغاز و�سركة اأرامكو ال�سعودية و�سركة �ساتورب و�سركة 

يوكوقاوا  و�سركة  �سل  و�سركة  �سامرف  و�سركة  �سا�سرف 

و�سركة هوين ويل والعديد من ال�سركات العاملية، بالإ�سافة 

اإىل الفعاليات املتخ�س�سة لل�سباب وجل�سات رفيعة امل�ستوى 

لكبار ال�سخ�سيات؛ ليوفر بذلك فر�سة كبرية للم�ساركني يف 

املبتكرة  الأفكار  لتبادل  امل�ساحب  املعر�س  وزوار  املوؤمتر 

التكرير  �سناعة  تواجهها  التي  للتحديات  املمكنة  واحللول 

وال�سناعات الأخرى ذات العالقة.

خالل احتفال جامعة البحرين بتخريج الفوج 24.. خريجون:

 عـــــزم متوا�صـــــل لتطويــــر التح�صيـــــل العلـــــمي

يف  اخلريجون  عربرّ 

واملختربات  ال�سيدلة،  تخ�س�سات: 

بكلية  الريا�سية  والرتبية  الطبية، 

يف  والريا�سية  ال�سحية  العلوم 

�سعادتهم  عن  البحرين،  جامعة 

م�ستوى  من  حققوه  مبا  وفخرهم، 

العزم  موؤكدين  واأكادميي،  علمي 

حت�سيلهم  تطوير  موا�سلة  على 

التخ�س�سية،  واإمكاناتهم  العلمي، 

اخلدمات  اأجود  تقدمي  اأجل  من 

للمجتمع يف مملكة البحرين. 

تخريج  حفل  خالل  ذلك  جاء 

يوم  البحرين  جامعة  نظمته 

تخريج  حفل  يف  ال�سبت،  اأم�س 

طلبة  من  والع�سرين  الرابع  الفوج 

اجلامعة - الذي يقام حتت رعاية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

فيه  امل�سجلني  الطلبة  لتخريج   -

اجلامعي  العام  دفعة  خريجي  من 

العام  اإىل  2017/ 2018م 

اإذ  2020/ 2021م،  اجلامعي 

�سمل تخريج 566 خريًجا مبوؤهل 

الريا�سية،  الرتبية  بكالوريو�س 

بكالوريو�س  يف  خريًجا  و170 

و108  الطبية،  املختربات  علوم 

 129 اإىل  بالإ�سافة  ال�سيدلة،  يف 

الدبلوم  مبوؤهلي  وطالبًة  طالًبا 

والدبلوم امل�سارك. 

رئي�س  نائب  األقى  وقد 

و�سوؤون  املجتمع  خلدمة  اجلامعة 

�سالح  حممد  الدكتور  اخلريجني، 

حفل  خالل  كلمة،  الأن�ساري 

اأ�ساد  ال�سباحية،  الفرتة  تخريج 

وقدراتهم  الطلبة  بكفاءة  فيها 

اليوم  »اإنكم  وقال:  العلمية، 

البحرين  مملكة  اإىل  ت�سيفون 

العلميَّة  الكفاءات  من  جديدا  جيال 

الوطنية  والكوادر  املتخ�س�سة، 

التمري�س،  علوم  يف  املوؤهلة 

امل�ساندة،  ال�سحية  والتخ�س�سات 

لتطوير  اأ�سا�سية  ركيزة  تعد  التي 

اخلدمات يف مملكة البحرين«. 

رئي�س  نائب  اأعرب  وبدوره، 

املعلومات  تقنية  اجلامعة خلدمات 

واملالية  الإدارية  وال�سوؤون 

اجلودر،  عبداهلل  اأ�سامة  الدكتور 

اجلهود  لكل  وتقديره  �سكره  عن 

األقاها  كلمة  يف  وقال  املبذولة، 

»اأتوجه  امل�سائية:  الفرتة  حفل  يف 

بال�سكر اجلزيل لقائد هذه املنظومة 

جواهر  الدكتورة  التعليمية 

رئي�سة  امل�ساحكة،  �ساهني  بنت 

امل�ستمر،  لدعمها  البحرين،  جامعة 

ونظرتها  ال�سديدة،  وتوجيهاتها 

التعليم  عملية  لتطوير  الثاقبة، 

الوطنية،  اجلامعة  يف  والتعلم 

الهيئتني  وال�سكر مو�سول لأع�ساء 

وللجنة  والإدارية،  الأكادميية 

املنظمة لهذا احلفل«. 

اخلريجون  عرب  جانبهم  ومن 

جلهود  و�سكرهم  �سعادتهم  عن 

األقتها  كلمة  يف  البحرين،  جامعة 

يف  العنزي  حميد  ِحَكم  اخلريجة 

»اإنه  وقالت:  ال�سباحي،  احلفل 

اليوم،  اأمامكم  اأقف  اأن  دواعي،  ملن 

البهيج،  العلمي  احلفل  هذا  يف 

اخلريجني  وبناتكم  اأبناءكم  ممثلة 

الوطنية  بجامعتنا  واخلريجات، 

عن  معربًة  البحرين،  جامعة 

غبطتي الكبرية بالإجناز الأكادميي 

بعد  جميًعا،  حققناه  الذي  املتميز 

جهد متوا�سل ودوؤوب«. 

كوثر  اخلريجة،  األقت  كما 

عبداحل�سني اأحمد مرزوق املرزوق، 

قالت  امل�سائي،  احلفل  يف  كلمة 

ف�ساًل  اأنهينا  قد  اليوم  »اإننا  فيها: 

لنبداأ  حياتنا،  م�سرية  يف  رئي�ًسا 

العمل،  ميدان  يف  جديدًة  م�سريًة 

واجتهاد،  جد  بكل  ولننطلق 

هذا  خدمة  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني 

وهي  نفو�سنا،  على  الغايل  الوطن 

�سنثبت  التي  احلا�سمة  اللحظة 

التي  اأننا على قدر امل�سوؤولية  فيها 

و�سعنا فيها«.  وقام كل من نائب 

املجتمع  خلدمة  اجلامعة  رئي�س 

و�سوؤون اخلريجني، الدكتور حممد 

رئي�س  ونائب  الأن�ساري،  �سالح 

املعلومات  تقنية  اجلامعة خلدمات 

واملالية  الإدارية  وال�سوؤون 

اجلودر،  عبداهلل  اأ�سامة  الدكتور 

وذلك  التخرج،  �سهادات  بت�سليم 

املدعوين  من  كبري  عدد  بح�سور 

اجلامعة  مبقر  اخلريجني،  قبل  من 

يف ال�سخري. 

 20 الوطنية  اجلامعة  وتقيم 

يف  امل�سجلني  لطلبتها  تخرج  حفلة 

يف  تقام  التي  الحتفالية  برنامج 

اإىل  2023م  يناير   19 من  الفرتة 

حفلتني  بواقع  2023م  يناير   29

اإحداهما �سباًحا  الواحد،  اليوم  يف 

العلوم  وكلية  م�ساًء.   والأخرى 

يف  تاأ�س�ست  قد  كانت  ال�سحية 

مع  بالتعاون  1976م،  العام 

بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة 

ال�سحة، ويف  وزارة  اإ�سراف  حتت 

مع  الكلية  دمج  مت  2011م  العام 

مر�سوم  مبوجب  البحرين  جامعة 

قرر  2019م  العام  ويف  ملكي، 

جمل�س اأمناء جامعة البحرين دمج 

كلية  مع  الريا�سية  الرتبية  كلية 

ال�سحية. العلوم 

وزارة �صوؤون ال�صباب ووزارة الت�صامح 

بالإمارات تنظمان دورة »فر�صان الت�صامح«

بني  الوثيق  الثنائي  التعاون  اإطار  يف 

العربية  المارات  ودولة  البحرين  مملكة 

ال�سباب، نظمت  ال�سقيقة يف جمال  املتحدة 

وزارة �سوؤون ال�سباب وبال�سراكة مع وزارة 

الإمارات  دولة  يف  والتعاي�س  الت�سامح 

دورة بعنوان فر�سان الت�سامح.

مركز  يف  اأقيمت  التي  الدورة  وتهدف 

تبيان  اإىل  النموذجي  ال�سبابي  املحرق 

قيم  تعزيز  يف  البحرين  مملكة  جهود 

النتماء والولء والت�سامح والتعاي�س بني 

جتربة  ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة  اجلميع، 

متمثلة يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

تعزيز  عرب  والتعاي�س،  الت�سامح  وزارة 

حياة.  اأ�سلوب  واأهميته  الت�سامح  مفهوم 

وقدم الدورة را�سد اإبراهيم املطوع النعيمي 

واإدارة  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  م�ست�سار 

الأداء املوؤ�س�سي يف دولة المارات العربية 

املتحدة.

اإدارة ال�صوؤون الدولية والإنرتبول تنظم

اجتماع فريق عمل الأمن البيولوجي الوطني

لإدارة  ال�سنوية  اخلطة  اإطار  يف 

بالإدارة  والإنرتبول  الدولية  ال�سوؤون 

القت�سادي  والأمن  الف�ساد  ملكافحة  العامة 

والإلكرتوين وجهودها يف جمال تعزيز بناء 

القدرات ال�سرطية ومكافحة اجلرائم العابرة 

الدولية  املنظمة  مبادرات  و�سمن  للحدود، 

لالأمن  »الإنرتبول«  اجلنائية  لل�سرطة 

مع  -بالتعاون  الإدارة  نظمت  البيولوجي، 

منظمة الإنرتبول- الجتماع اخلتامي املعني 

بفريق عمل الأمن البيولوجي الوطني خالل 

مب�ساركة  اجلاري،  يناير   19-18 الفرتة 

الإدارات  خمتلف  من  ال�سباط  من  عدد 

الأمنية املخت�سة بوزارة الداخلية وعدد من 

اجلهات الأخرى ذات العالقة. 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

البحرين تدين حرق ن�صخة

 من امل�صحف ال�صريف يف ال�صويد

اأعربت وزارة اخلارجية عن اإدانة مملكة البحرين وا�ستنكارها ب�سدة ل�سماح 

اأمام  ال�سريف  امل�سحف  من  ن�سخة  باإحراق  املتطرفني  لأحد  ال�سويدية  ال�سلطات 

مل�ساعر  خطرًيا  ا�ستفزاًزا  باعتباره  �ستوكهومل،  يف  الرتكية  اجلمهورية  �سفارة 

واملواثيق  للمبادئ  وانتهاًكا  الدينية،  الكراهية  على  ا  وحتري�سً امل�سلمني،  ماليني 

احلقوقية الدولية.

اإىل حتمل  الدويل  للمجتمع  البحرين  دعوة مملكة  اخلارجية  وزارة  وجددت 

م�سوؤولياته يف جترمي الأفعال والدعوات املحر�سة على التطرف والكراهية الدينية 

اأو العن�سرية، مبا فيها مكافحة جرائم الإ�سالموفوبيا ومعاداة الأجانب وامل�سلمني، 

ومنع الإ�ساءة جلميع الأديان واملعتقدات واملقد�سات والرموز الدينية، والتعاون 

اإر�ساء ثقافة ال�سالم والت�سامح والحرتام املتبادل واحلوار والتعاي�س  البناء يف 

بني الأمم والأديان واحل�سارات.
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اأكرث من %50 منهم فوق �صن اخلم�صني، وتزداد بتقدم العمر..د. في�صل املحرو�س لـ)الأيام(:

ارتفـــاع ن�صـــبة امل�صـــابني بال�صـــعف اجلن�صـــي نتيجة ال�صـــكري
خديجة العرادي:

قال ا�ست�ساري طب العائلة واأمرا�ض ال�سكري الدكتور 

في�سل املحرو�ض باأن العديد من الدرا�سات اأكدت اأن العجز 

حيث  ال�سكري،  داء  م�ساعفات  اأخطر  من  اأ�سبح  اجلن�سي 

ي�سيب  ال�سكري  اأن  اإىل  الطبية  الإح�ساءات  اآخر  ت�سري 

اأكرث من 300 مليون ن�سمة يف جميع اأنحاء العامل، ومن 

اأن يزداد ذلك العدد بن�سبة تفوق ال�سعف بحلول  املرّجح 

عام 2030 اإذا مل ُتتخذ اأّية اإجراءات للحيلولة دون ذلك.

الدرا�سات  باأن  في�سل  الدكتور  اأفاد  ال�سدد،  هذا   ويف 

العامل  م�ستوى  على  ال�سكر  مر�سى  اأعداد  زيادة  اأن  توؤكد 

يرجع اإىل التوتر وعدم ممار�سة الريا�سة والتاريخ العائلي 

والأمرا�ض امل�ساحبة مثل ارتفاع �سغط الدم وارتفاع ن�سبة 

الدهون يف الدم نتيجة العادات الغذائية اخلاطئة.

وذكر يف لقاء خا�ض مع لـ)الأيام( اأن الإ�سابة الطويلة 

للدم  ال�سرياين  التو�سيل  انخفا�ض  اإىل  توؤدي  لل�سكري 

ب�سورة  النت�ساب  يتاأثر  وبالتايل  التنا�سلية  للأع�ساء 

يف  ان�سباط  لديهم  الذين  املر�سى  اأما  ن�سبية،  اأو  كلية 

ن�سبة ال�سكر بالدم وكذلك امل�سابني بال�سكري حديثاً يكون 

كما  بكثري،  اأقل  التام  اجلن�سي  بالعجز  اإ�سابتهم  احتمال 

ت�سري الدرا�سات العلمية اإىل اأن ال�سعف اجلن�سي اأ�سبح من 

ملا يرتتب عليه من م�ساكل  ال�سكري  داء  اأخطر م�ساعفات 

نف�سية واجتماعية وتهديد للأمان الأ�سري.

»الأيام« بدورها، وجهت عددا من ال�سئلة للدكتور حول 

القدرة  على  ال�سكري  داء  يوؤثر  )كيف  منها  املو�سوع،  هذا 

ال�سعف  وهل  ال�سعف؟  اإىل  النهاية  ويوؤدي يف  اجلن�سية 

الإناث  اأن  اأم  الذكور  ال�سكري قا�سر على  اجلن�سي نتيجة 

ي�سنب بال�سعف اجلن�سي اأي�سا؟ وكيف ميكن الوقاية من 

ال�سعف اجلن�سي عند امل�سابني بداء ال�سكري؟(.

ل  في�سل،  الدكتور  قال  ال�سحيفة،  اأ�سئلة  على  وردا 

يكاد يوجد بيت يف الوقت الراهن يف اأي جمتمع يف العامل، 

واأن  ال�سكري،  مر�ض  من  يعاين  �سخ�ض  فيه  ويوجد  اإل 

الإح�سائيات تبني اأن دول جمل�ض التعاون هي من اأكرث دول 

انت�سار  ن�سبة  تبلغ  ال�سكري، حيث  ملر�ض  انت�سارا  العامل 

هذا املر�ض نحو 25 % بعد �سن الثلثني من العمر. وترجع 

اأ�سبح  الذي  ال�سلبي  احلياتي  النمط  اإىل  ذلك  الأ�سباب يف 

عليه الفرد يف اململكة بالإ�سافة اإىل العوامل الوراثية.

وت�سري الدرا�سات اإىل ارتفاع ن�سبة امل�سابني بال�سعف 

بال�سعف  الإ�سابة  واأن  ال�سكري،  مر�ض  نتيجة  اجلن�سي 

اجلن�سي حتدث نحو 10-15 �سنة مبكرا عن باقي املر�سى، 

اخلم�سني،  �سن  فوق  هم  ممن  املائة  يف   50 من  اأكرث  واأن 

العمر،  تقدم  مع  الن�سبة  هذه  وتزداد  بال�سكري،  م�سابون 

وت�سل اإىل 90 يف املائة بعد �سن ال�سبعني.

اجلن�سية  القدرة  على  ال�سكري  مر�ض  تاأثري  وعن   

قد  عوامل  عدة  هنالك  باأن  ذكر  والن�ساء،  الرجال  لدى 

اجلن�سي  بال�سعف  ال�سكري  مري�ض  اإ�سابة  يف  تت�سبب 

للمري�ض،  النف�سية  الناحية  على  تاأثريه  ومنها  للجن�سني، 

الإ�سابة  بالإحباط والكتئاب نتيجة  امل�ساب  حيث ي�سعر 

باملر�ض، فريبط حدوث املر�ض بال�سعف اجلن�سي، كما اأن 

ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم ي�سبب تلف الأوعية الدموية 

خف�ض  اإىل  اأي�سا  يوؤدي  وقد  للق�سيب،  املغذية  للأع�ساب 

هرمون الذكورة، كما اأن بع�ض الأمرا�ض املتلزمة مع داء 

وظائف  اعتلل  الدم،  �سغط  ارتفاع  كال�سمنة،  ال�سكري 

الكليتني وارتفاع الكول�سرتول بالدم، قد توؤدي اإىل ت�سلب 

ال�سرايني املغذية للق�سيب وت�سبب ال�سعف اجلن�سي، كما 

يعترب التدخني من الأ�سباب اجلوهرية للعجز اجلن�سي ملا 

الدم  تدفق  وتقليل  الدموية  الأوعية  يف  �سيق  من  ي�سببه 

بالع�سو الذكري.

الذي  اجلن�سي  ال�سعف  من  والعلج  الوقاية  وحول 

املحرو�ض  في�سل  الدكتور  ن�سح  ال�سكري،  مر�ض  ي�سببه 

ب�سرورة �سبط ن�سبة ال�سكر يف الدم �سمن احلدود الطبيعية 

واملتابعة مع الطبيب املعالج بانتظام، فقد ثبت اأنه ي�ساهم 

ب�سكل كبري يف منع اأو تقليل فر�ض العجز اجلن�سي، كذلك 

اجلن�سي عن طريق  لل�سعف  الثانوية  الأ�سباب  ا�ستق�ساء 

التدخني،  عن  والمتناع  الطبية،  الفحو�سات  بع�ض  عمل 

القلق  عوامل  عن  والبتعاد  النف�سي  باجلانب  الهتمام 

لل�سغوط  العلج وتفهمها  الزوجة يف  والتوتر وم�ساركة 

النف�سية والأمناط احلياتية التي اأدت اإىل ذلك.

وتابع »كما ان للريا�سة وتناول الغذاء ال�سحي متوازن 

وتنقي�ض الوزن اإذا كان زائدا دور كبري، فال�سمنة قد تقلل 

من اإفراز هرمون الذكورة باجل�سم وقد توؤدي اإىل ال�سعف 

اجلن�سي«، كذلك نن�سح با�ستخدام اأدوية ال�سعف اجلن�سي 

ح�سب و�سفة الطبيب، وان يتم ا�ستخدامها باإ�سراف طبي 

ت�ستخدم عن طريق  التي  الأدوية  �سيوعا  واأكرثها  مبا�سر 

الدورة  تن�سيط  على  تعمل  وهي  كثرية،  واأنواعها  الفم، 

الدموية بالع�سو الذكري.

»�صوق العمل«: حملة تفتي�صية م�صرتكة 

مع »اجلوازات« و»�صرطة العا�صمة«

»�صوق العمل«: حملة تفتي�صية م�صرتكة 

مع »اجلوازات« و»�صرطة اجلنوبية«

نفذت هيئة تنظيم �سوق العمل حملة تفتي�سية م�سرتكة 

مع �سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية �سرطة حمافظة العا�سمة �سملت عدًدا من املحال 

التجارية ومواقع العمل واأماكن جتمع العمالة باملحافظة.

اأ�سفرت احلملة عن ر�سد عدد من املخالفات التي  وقد 

وقانون  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق 

الإقامة مبملكة البحرين.

جميع  دعوتها  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

للت�سدي  اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية  املجتمع  اأفراد 

والعمالة غري  العمل  �سوق  القانونية يف  للممار�سات غري 

النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية اجلمهور للإبلغ عن 

والعمالة غري  العمل  �سوق  تتعلق مبخالفات  �سكاوى  اأية 

النظامية من خلل ملء ال�ستمارة الإلكرتونية املخ�س�سة 

اأو   www.lmra.bh للهيئة  الر�سمي  املوقع  على  للإبلغ 

الت�سال على مركز ات�سال الهيئة 17506055.

نفذت هيئة تنظيم �سوق العمل حملة تفتي�سية م�سرتكة 

مع �سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية، 

ومديرية �سرطة املحافظة اجلنوبية، �سملت عدًدا من املحال 

التجارية ومواقع العمل واأماكن جتمع العمالة باملحافظة.

جميع  دعوتها  العمل  �سوق  تنظيم  هيئة  وجددت 

للت�سدي  اإىل دعم جهود اجلهات احلكومية  املجتمع  اأفراد 

والعمالة غري  العمل  �سوق  القانونية يف  للممار�سات غري 

للإبلغ  اجلمهور  داعية  عامة،  للمجتمع  حماية  النظامية 

عن اأي �سكاوى تتعلق مبخالفات �سوق العمل والعمالة غري 

النظامية من خلل ملء ال�ستمارة الإلكرتونية املخ�س�سة 

اأو   www.lmra.bh للهيئة  الر�سمي  املوقع  على  للإبلغ 

الت�سال على مركز ات�سال الهيئة 17506055.

بهدف ت�صهيل و�صول قاطني املنطقة

»الأ�صغال« تقوم باأعمال الت�صوية الرتابية مبجمع 1038 يف �صدد

»الوطنية حلقوق الإن�صان« وجامعة

�صيفليد الربيطانية تبحثان تعزيز التعاون

رئي�س الأوقاف ال�صنية: اأهمية تطوير ورفع كفاءة اأ�صحاب الوظائف الدينية

اأو�سحت وزارة الأ�سغال اأنها تقوم يف الوقت احلايل باأعمال 

مبجمع  طرق  من  لعدد  الأ�سفلت  بنخالة  الرتابية  الت�سوية 

اأن يتم ر�سف الطرق بالأ�سفلت  1038 يف منطقة �سدد، على 

وذلك  املذكور،  باملجمع  �سحي  �سرف  �سبكة  اإن�ساء  تنفيذ  بعد 

لت�سهيل و�سول قاطني املنطقة اإىل منازلهم وحت�سني ان�سيابية 

احلركة املرورية.

للمنطقة  ال�سحي  ال�سرف  �سبكة  اإن�ساء  م�سروع  باأن  علًما 

يف طور النتهاء من الت�ساميم ومدرج �سمن برنامج الوزارة، 

ويعتمد تنفيذه وبح�سب الأولوية التي حتددها اجلاهزية الفنية 

للم�سروع ون�سبه التعمري يف املنطقة وتوافر العتمادات املالية.

اجلدير بالذكر اأن الوزارة حري�سة على متابعة احتياجات 

لتقدمي  اململكة  مناطق  خمتلف  من  تطلعاتهم  وتلبية  املواطنني 

اأف�سل اخلدمات لهم.

الوطنية  املوؤ�س�سة  رئي�ض  الدرازي  اأحمد  علي  ا�ستقبل 

حلقوق الإن�سان، بح�سور امل�ست�سار يا�سر غامن �ساهني الأمني 

العام، هاريت او�سنت م�ست�سار حقوق الإن�سان وكري�ستوفر 

بالإنابة  الجتماعية  والعدالة  الإن�سان  حقوق  رئي�ض  رايلي 

مبركز هيلينا كينيدي للعدالة الدولية بجامعة �سيفيلد هالم 

الربيطانية.

املوؤ�س�سة  الدرازي نبذة عن دور  اللقاء، قدم  يف م�ستهل 

الربامج  خلل  من  الإن�سان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  ن�سر  يف 

املجتمع،  �سرائح  لكافة  تقدمها  التي  والتثقيفية  التدريبية 

بالتعاون مع املوؤ�س�سات التعليمية ومنظمات املجتمع املدين.

بني  والتعاون  التن�سيق  �سبل  اجلانبان  بحث  كما 

اآلية م�سرتكة للتعاون  املوؤ�س�سة واجلامعة من خلل و�سع 

فيما يتعلق بالبناء املوؤ�س�سي املتمثل يف تعزيز ون�سر ثقافة 

حقوق الإن�سان، مبا ي�سهم يف دعم واإثراء امل�سرية الأكادميية 

املوؤ�س�سية.

اأكد رئي�ض جمل�ض الأوقاف ال�سنية 

ال�سيخ د. را�سد حممد فطي�ض الهاجري 

التي  اخلطة  خمرجات  تفعيل  اأهمية 

يف  ال�سنية  الأوقاف  اإدارة  و�سعتها 

الوظائف  اأ�سحاب  كفاءة  ورفع  تطوير 

الدينية، م�سدًدا على اأهمية اإتقان اللغة 

وفن  للخطيب،  والبلغة  والف�ساحة 

الإلقاء بطريقة �سهلة ومب�سطة.

دورة  اختتام  خلل  ذلك  جاء 

يف  اللغوية  التدريبية  احلقائب 

»النحو« لأ�سحاب الوظائف الدينية من 

اخلطباء. 

الدورة  هذه  اأن  الهاجري  واأو�سح 

تهدف اإىل تاأهيل اخلطباء بكل ما يخ�ض 

اجلانب  يف  �سواء  اجلليلة  املهمة  هذه 

نظًرا  التطبيقي،  واجلانب  النظري 

لأهمية منرب اجلمعة يف توجيه وتثقيف 

النا�ض يف اأمور دينهم ودنياهم، وكونه 

له الأثر الوا�سح يف اإي�سال الفكر ال�سليم 

القائم  ال�سحيح  منهجه  وفق  للإ�سلم 

القيم  ون�سر  والعتدال  الو�سطية  على 

الإ�سلمية بني املجتمع مبوا�سيع هادفة 

ومفيدة، وباأ�سلوب �سهل ومب�سط.

ا  عر�سً احلقائب  ت�سمنت  وقد 

مي�سر،  باأ�سلوب  النحو،  اأبواب  لأهم 

بالتمثيل  العناية  مع  �سهل،  وعر�ض 

من  احلقائب  انطلقت  وقد  والتطبيق، 

اخلمي�ض  حتى   2023 /1 /8 الأحد 

�ساعة   )16( مبعدل   2023 /1 /19

اأ�سحاب  تاأهيل  مركز  يف  تدريبية، 

الوظائف الدينية بجامع طارق ال�سحي 

مبدينة زايد.
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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

P  12

Link

P  5

Link

Link

P  5

Link

05حمليات www.alayam.com

الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ـ العدد 12342

Sunday 22nd January 2023 - No. 12342

 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

يف �سفنا عري�س

اخلم�سينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

اأعمار  تباين  هو  املا�سي  القرن  من  وال�ستينيات 

القرى،  مدار�س  يف  وخا�سة  ال�سفوف  يف  الطالب 

وكون مدر�سة الزالق من املدار�س التي يوؤمها العديد 

من اأبناء القرى القريبة منها يزداد هذا التباين تقريبًا 

يف ال�سفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية وخا�سة يف 

القرى التي تاأخر فيها افتتاح املدار�س.

ونظًرا للثقافة االجتماعية ال�سائدة يف تلك العقود 

جند اأن عدًدا من الطالب يلحقون باملدار�س يف �سن 

يفوق ال�سن الطلوب يف ال�سف، بعد اأن ينهي هوؤالء 

حيث  )املطّوع(،  الدينية  االأهلية  املدار�س  الطالب 

يتعلمون القراآن الكرمي ومبادئ اللغة العربية وقليالً 

من احل�ساب، ومع وجود هذه املدار�س الدينية تكون 

اأعداًدا  ت�ستقطب  التي  احلكومية  للمدار�س  االأف�سلية 

تباين  هناك  االأعمار  يف  التباين  ورغم  منهم،  كثرية 

والتكيف  واملهارات  والقدرات  املعارف  يف  اأي�ًسا 

االجتماعي، االأمر الذي اأدى اإىل �سياع معايري القبول 

الطلبة، وح�سب ذلك ينق�سم الطالب كٍل بح�سب  بني 

عمره اإىل جمموعات متعددة يف الف�سول، ويظهر ذلك 

جليًا يف الرتبية البدنية، وبهذا التق�سيم ت�سري القافلة.

هوؤالء  تقييم  يف  يتدخل  من  املعلمني  من  وهناك 

الطلبة وين�سح بنقل املتميزين اإىل م�ستوى اأعلى قبل 

من  جلنة  على  عر�سه  بعد  الدرا�سي  العام  اكتمال 

املعلمني الذين يقومون بتدري�س هوؤالء الطلبة، خا�سة 

اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع  ملدة  ال�سف  يف  ميكثوا  اأن  بعد 

وحتى �سهر اأو �سهرين، واأحياًنا التباين يف ال�سن ال 

ميكن ال�سيطرة عليه خا�سة اإذا كان الطالب ال ي�سل 

يف  اأقرانه  مع  مقارنة  املطلوب  املعريف  امل�ستوى  اإىل 

ال�سف، اإذ يلزم ذلك بقاءه يف ال�سف، واأحياًنا ير�سح 

من ذلك وجود طلبة من القرى على وجه الزواج اأو 

وذلك  ال�سفوف،  هذه  يف  وخا�سة  فعالً  متزوجني 

)خا�سة  القرى  يف  والتقاليد  العادات  بع�س  ب�سبب 

�سيطنة  ومن  البلوغ(،  �سن  اإىل  الطالب  ي�سل  عندما 

من  متزوج  اأنه  يكت�سفون  ما  �سرعان  اأنهم  اأقرانه 

خالل بع�س الظواهر التي تتمثل يف و�سع احلناء يف 

اليد واالأرجل، باالإ�سافة اإىل حلق الراأ�س خا�سة حلق 

الذوؤابة )خا�سة اإذا كانت لديه ذوؤابة(.

اآنذاك  القرى  وتقاليد  عادات  من  هي  والذوؤابة 

خ�سلة  ترك  يف  تتمثل  التي  النذور  وجود  ب�سبب 

حيث  راأ�سه،  قمة  من  تتدىل  )الذوؤابة(  ال�سعر  من 

اإذ  الوالدة،  منذ  حلقها  دون  متاأخرة  ل�سنوات  ترتك 

يدخل املدر�سة بذوؤابته بعد تغطيتها بالغرتة بطريقته 

اخلا�سة ال ينزعها حتى يف اللعب وح�س�س الرتبية 

االأمور  هذه  يتزوج،  اأن  بعد  لق  تحُ والتي  البدنية 

مقاعد  على  ونحن  مدار�سنا  ع�سناها يف  اأ�سلفنا  كما 

اإىل  الطلبة  يتناقلها  ذكريات  تبقى  والتي  الدرا�سة 

يومنا هذا، واإىل ذاكرة اأخرى.

ا�ست�سارية غدد �سماء و�سكري الأطفال الدكتورة خديجة العال لـ»الأيام«:

ارتفاع حالت »ال�سواك الأ�سود« بني الأطفال و»ال�سمنة املفرطة« اأبرز اأ�سبابه

متكني النزيل من احل�سول على جميع حقوقه املكفولة له كمواطن.. »الإ�سالح والتاأهيل«:

تطبيق حقوق الإن�سان واقع يومي وخدمات النزلء على اأعلى م�ستوى

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

وزارة  اإن  لـ»الأيام«  م�شادر  قالت 

خالل  مل�ظفني  ا  عرو�شً قّدمت  ال�شّحة 

الأيام املا�شية، ت�شمنت اإحالتهم للتقاعد، 

لإلغاء  ال�زارة  ت�ّجه  ب�شبب  وذلك 

وظائفهم.

وذكرت امل�شادر اأن امل�ظفني يعمل�ن 

بال�زارة،  امل�شاندة  اخلدمات  قطاع  �شمن 

ال�ظائف  تلك  ل�شطب  ت�جًها  هناك  واأن 

تلك  واإ�شناد  التنظيم  لإعادة  نتيجة 

ال�ظائف للقطاع اخلا�ص.

واأفادت امل�شادر باأن العرو�ص ت�شمنت 

�شراء 10 �شن�ات خدمة افرتا�شية، وذلك 

للتاأمني  العامة  الهيئة  مع  بالتن�شيق 

الجتماعي ب�شاأن امل�شتحقات التقاعدية.

�شملت  العرو�ص  باأن  اأفادت  كما 

خدمة  �شنة   20 اأكمل�ا  الذين  امل�ظفني 

املا�شية  الأيام  خالل  مت  اإذ  فعلية، 

اإلغاء  اإىل  ال�زارة  ت�ّجه  ب�شاأن  اإخطارهم 

وظائفهم واملزايا واحلق�ق املرتتبة.

ت�شّمنت  العرو�ص  اأن  وذكرت 

التقاعدية  احلق�ق  جميع  على  احلفاظ 

 )13( رقم  القان�ن  يف  عليها  املن�ش��ص 

مكافاأة  مثل  وتعديالته،   1975 ل�شنة 

نهاية اخلدمة واملعا�ص التقاعدي وغريها 

ت�شّمنت  كما  تقاعدية،  ت�ش�يات  من 

املادة  بح�شب  احلك�مية  اخلدمة  مكافاأة 

واملزايا  الرواتب  لئحة حتديد  من   )59(

ال�ظيفية و�ش�ابط ا�شتحقاقها للم�ظفني 

املدنية،  اخلدمة  لقان�ن  اخلا�شعني 

بالإ�شافة اإىل ترقية نهاية اخلدمة بح�شب 

لعام   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  تعليمات 

2013 ب�شاأن نظام الرتقيات، وبالأخ�ص 

ترقية  ب�شاأن   )4( الفقرة  ال�شاد�ص  البند 

نهاية اخلدمة عند ت�افر �شروط تطبيقها 

يف �شاأنه.

جلهاز  التنفيذية  الالئحة  وجتيز 

و�شطبها  ال�ظيفة  اإلغاء  املدنية  اخلدمة 

عدم  كثب�ت  تنظيمية،  لأ�شباب  بالكامل 

التنظيم  اإعادة  نتيجة  اإليها  احلاجة 

اأو  الإدارية  العمليات  هند�شة  اإعادة  اأو 

مهام  لإ�شناد  اأو  العمل  حجم  انخفا�ص 

ال�ظيفة للقطاع اخلا�ص.

وي�شرتط جهاز اخلدمة املدنية لإلغاء 

الأق�شى  احلد  تخفي�ص  يتم  اأن  ال�ظيفة 

احلك�مية  اجلهة  يف  لل�ظائف  املعتمد 

امل�شغ�لة  امللغية  ال�ظائف  عدد  بنف�ص 

بالتن�شيق معه اإذا مت اإنهاء خدمة �شاغلي 

جهات  اإىل  نقلهم  مت  اأو  ال�ظائف  هذه 

ا�شتحداث  يتم  واأل  اأخرى،  حك�مية 

اأو  وم�شميات  مهام  ذات  اأخرى  وظيفة 

كبديل  امللغية  لل�ظيفة  م�شابهة  اأغرا�ص 

عنها يف الهيكل التنظيمي ملدة ل تقل عن 

ال�ظيفة،  اإلغاء  تاريخ  من  �شن�ات  اأربع 

منح  يف  ال�شتمرار  يتم  اأن  ي�شرتط  كما 

بامل�ظف  اخلا�شة  وامل�شتحقات  الراتب 

ملدة ل تزيد على 3 �شه�ر من تاريخ اإلغاء 

تنظيمي  هيكل  باعتماد  )�ش�اء  ال�ظيفة 

اإلغاء وظيفة فردية( ويتم فيها  اأم  جديد 

نقله  اأو  خدمته  اإنهاء  اإجراءات  ا�شتكمال 

احلك�مية  اجلهة  يف  اأخرى  وظيفة  اإىل 

اإذا  اأخرى  حك�مية  جهة  يف  اأو  نف�شها 

متديد  ويج�ز  �شغلها،  �شروط  ا�شت�فى 

املدة املذك�رة لفرتة ل تزيد على 3 �شه�ر 

م�افقة  بعد  ال�شرورة  حالة  يف  اأخرى 

دي�ان اخلدمة املدنية.

وتتم امل�افقة مبدئًيا على الإلغاء على 

اأن يتم الإلغاء الفعلي لل�ظيفة حال اإر�شال 

�شاغل  للم�ظف   )52( ا�شتمارة  ال�زارة 

من  الإلغاء  تاريخ  اعتماد  ويتم  ال�ظيفة، 

تاريخ اعتماد ال�شتمارة.

وبعد ت�ا�شل �شحيفة الأيام مع وزارة 

عرو�ص  تقدمي  ال�زارة  نفت  ال�شحة، 

للتقاعد للم�ظفني خالل الأيام املا�شية.

واأفادت ال�زارة اأن العمل يجري وفق 

ما ه� خمطط له يف تطبيق مراحل م�شروع 

ا�شتدامة  ي�شمن  مبا  الذاتي  الت�شيري 

والف�شل  ال�شحية  العمليات  وكفاءة 

امل�ؤ�ش�شي ال�شليم للم�شت�شفيات احلك�مية 

ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية. 

القطاع  اأن  اإىل  ال�زارة  واأ�شارت 

هيكلة  اإعادة  �شي�شهد  احلك�مي  ال�شحي 

ال�شحي،  ال�شمان  مبا يت�افق مع تطبيق 

وذلك بالتن�شيق امل�شتمر مع جهاز اخلدمة 

ال�شل�ص  النتقال  ي�شمن  ومبا  املدنية، 

لبع�ص امل�ظفني ح�شب اخت�شا�شاتهم من 

وزارة ال�شحة اإىل امل�شت�شفيات احلك�مية 

مع  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ومراكز 

الل�ائح  وفق  حق�قهم  جميع  حفظ 

والأنظمة املعتمدة. 

تعمل  باأنها  ال�شحة  وزارة  وقالت 

املدنية،  اأنظمة واإجراءات اخلدمة  بح�شب 

الهياكل  مبراجعة  م�شتمر  ب�شكل  وتق�م 

مبا  العاملة،  الق�ى  وخطط  التنظيمية 

فيها الفئات التي �شارفت على �شن التقاعد، 

املطلق على احلفاظ على  م�ؤكدًة حر�شها 

يف  م�ظفيها  وحق�ق  امتيازات  جميع 

جميع القطاعات.

اإلغاء  نظام  اأن  اىل  ال�زارة  واأ�شافت 

مزايا  من  عليه  يرتتب  وما  ال�ظيفة 

وم�شتمرة  م�شتقرة  حق�ق  هي  وظيفية 

بالن�شبة  �ش�اء  القان�ن  بينها  للم�ظفني 

التقاعد  بقان�ن  للخدمة  ت�شاف  املدة  اإىل 

اإىل مكافاأة �شراء مدة اخلدمة  اأو بالن�شبة 

منحها  مزايا  فهذه  للم�ظفني  الفرتا�شية 

يج�ز  ول  البحرينيني  للم�ظفني  امل�شرع 

القان�ين  �شياقه  عن  بعيًدا  الأمر  اإظهار 

والتنظيمي الذي كان ول يزال يتم ب�ش�رة 

منظمة ومقننة بكل اجلهات احلك�مية.

خديجة العرادي:

ك�شفت ا�شت�شارية طب الأطفال ا�شت�شارية 

غدد �شماء و�شكري اأطفال، الدكت�رة خديجة 

العال، عن ازدياد معدل ظه�ر ال�ش�اك الأ�ش�د 

يف الآونة الأخرية لدى جمم�عات الأطفال.

زيادة  خديجة  الدكت�رة  واأرجعت 

ازدياد معدل  تزامًنا مع  الأطفال  احلالت بني 

الفرتة  ال�زن وال�شمنة، والذي زاد يف  زيادة 

فريو�ص  ب�شبب  الإغالق  )فرتة  الأخرية 

م�شرية  العامل،  دول  اأغلب  يف  ك�فيد-19( 

اىل اأن درا�شة يف اأمريكا اأفادت بارتفاع ن�شبة 

اإىل   %36.2 من  ال�شمنة  اأو  ال�زن  زيادة 

اإىل 11 �شنة  الأطفال من عمر 5  45.7% يف 

خالل فرتة اجلائحة.

واأو�شحت يف ت�شريح ل�شحيفة »الأيام« 

�شميك  ت�شبغ  عن  عبارة  الأ�ش�د  ال�ش�اك  اأن 

حكة  ت�شاحبه  وقد  امللم�ص،  خمملي  داكن 

الرقبة  يف  ويحدث  جلدية،  زوائد  ظه�ر  اأو 

والإبط وثنايا اجل�شم املختلفة.

وذكرت اأن ال�ش�اك الأ�ش�د يرجع لأ�شباب 

وراثية اأو مكت�شبة، اأبرزها ال�شمنة، اإذ تعد من 

مت  اأنه  مبينة  �شي�ًعا،  واأكرثها  الأ�شباب  اأهم 

اإثبات العالقة بني ال�ش�اك الأ�ش�د وال�زن يف 

درا�شات عديدة، اإذ زاد انت�شار ال�ش�اك الأ�ش�د 

وجد  فقد  اجل�شم،  كتلة  م�ؤ�شر  ارتفاع  مع 

الذين  الأطفال  من   %62 يف  الأ�ش�د  ال�ش�اك 

يعان�ن من �شمنة مفرطة.

ه�  الأ�شباب  من �شمن  »كذلك  واأ�شافت: 

الغذائي،  والتمثيل  ال�شماء  الغدد  ا�شطرابات 

مبقاومة  املرتبطة  ال�شطرابات  خا�شة 

املباي�ص،  تكي�ص  متالزمة  مثل  الأن�ش�لني، 

الأطراف  ت�شخم  ومر�ص  ك��شينج  متالزمة 

ارتبطت  اإذ  اجلينية-،  ال�راثية  -املتالزمات 

ال�شطرابات ال�راثية بال�ش�اك الأ�ش�د، والتي 

التي  الأن�ش�لني  مبقاومة  منها  الكثري  يتميز 

تنتج اإما عن عي�ب يف م�شتقبالت الأن�ش�لني 

م�شتقبالت  �شد  م�شادة  اأج�شام  اإنتاج  اأو 

الأن�ش�لني«. 

ال�ش�اك  اأن  خديجة  الدكت�رة  واأفادت 

ت�شاعد  اأن  ميكن  �شريرية  ميزة  ه�  الأ�ش�د 

ال�راثية،  الأمرا�ص  هذه  اإىل  التعّرف  يف 

وبع�ص -ولي�ص كل- املر�شى الذين يعان�ن 

اأو  الر�شاعة  مرحلة  يف  الأ�ش�د  ال�ش�اك  من 

الطف�لة املبكرة يك�ن ال�شبب ا�شطراب جيني 

وراثي، وت�شمل اأمثلة املتالزمات اجلينية التي 

تتميز مبقاومة الأن�ش�لني التي ميكن اأن تظهر 

داون، واجلذام،  متالزمة  الأ�ش�د  ال�ش�اك  مع 

ومتالزمة راب�ش�ن مندنهال، واحلثل ال�شحمي 

املعمم اخللقي )متالزمة برياردينيلي �شيب(، 

واحلثل ال�شحمي اجلزئي العائلي، ومتالزمة 

جرياتا،  كي�ت�ص  متالزمة  اأما  األ�شرتوم. 

الأ�ش�د،  ال�ش�اك  مع  كروزون  ومتالزمة 

ومتالزمة ك��شتيل�، والتقزم احلاد مع تاأخر 

الأ�ش�د )SADDAN(، فهي  النم� وال�ش�اك 

مبقاومة  تتميز  ل  اإ�شافية  وراثية  متالزمات 

ا مع ال�ش�اك  الأن�ش�لني، ولكنها قد تظهر اأي�شً

الأ�ش�د. 

وح�ل ال�ش�اك الأ�ش�د العائلي، اأو�شحت 

غري  العائلية  الأ�شكال  ت�ثيق  يقت�شر  اأنه 

املرتبطة مبقاومة الأن�ش�لني وغري املتالزمية 

قليل  عدد  تقارير  على  الأ�ش�د  ال�ش�اك  من 

م�شتقبل  يف  طفرات  وتت�شمن  العائالت،  من 

ال�راثة  منط  يك�ن  ما  وعادة   ،)FGFR3(

ما  وعادة  املهيمن،  اجل�شدي  ال�شبغي  ه� 

يتم اكت�شاف النتائج ال�شريرية لأول مرة يف 

باك�شتانية  عائلة  وت�جد  الطف�لة،  مرحلة 

م�شابة بال�ش�اك الأ�ش�د العائلي املعزول مع 

منط وراثة �شبغي ج�شدي متنحي.

اإن  فقالت  ال�شرطانات،  بخ�ش��ص  اأما 

الأ�ش�د  ال�ش�اك  ي�شاحب  اأن  جًدا  النادر  من 

ويلمز،  وورم  املعدة،  كاأورام  الأورام،  بع�ص 

اأن  النادر  من  اأن  م�شيفة  العظام،  واأورام 

لبع�ص  جانبًيا  اأثًرا  الأ�ش�د  ال�ش�اك  يك�ن 

وم�انع  جلل�ك�ك�رتيك�يد،  مثل،  الأدوية 

احلمل الفم�ية، والنيا�شني، ومثبطات الأنزمي 

الربوتيني، وغريها.

وح�ل عالجه، قالت اإن بع�ص امل�شابني 

اإىل  اأحياًنا  يلج�ؤون  الأ�ش�د  بال�ش�اك 

اأثناء  يف  امل�شاب  للجلد  املفرط  التنظيف 

ب�ج�ب  لهم  ن�شيحة  م�جهة  ال�شتحمام، 

ي�ؤدي  قد  لأنه  ال�شل�ك،  هذا  مثل  تثبيط 

فرط  وتفاقم  اجللد(  )�شماكة  احلزاز  اإىل 

الت�شبغ.

وقالت اإن اإنقا�ص ال�زن ه� احلل الأمثل 

ال�ش�اك  من حدة  التخفيف  اإىل  ي�ؤدي  الذي 

وت�شجع  دعم  اأن  م�ؤكدة  واختفائه،  الأ�ش�د 

الأوىل  اخلط�ة  ه�  ال�زن  اإنقا�ص  جه�د 

والأ�شا�شية، وتتم باتباع نظام غذائي �شحي 

الريا�شية.  التمارين  ممار�شة  مع  مت�ازن 

للمنطقة  ترطيب  كرميات  و�شع  ميكن  كما 

اإىل جانب عالج  لتخفيف اجلفاف واحلكة، 

الدواء  ك�قف  ُوجدت،  اإن  الكامنة  الأ�شباب 

امل�شبب اأو التقليل منه اإن اأمكن.

يعك�ص التزام الإدارة العامة لالإ�شالح 

والتاأهيل ب�اجباتها القان�نية املن�طة بها 

املعي�شية  اخلدمات  تقدمي  على  وحر�شها 

والرتفيهية  والريا�شية  والتعليمية 

للنزلء، من منطلق اأحكام قان�ن م�ؤ�ش�شة 

التنفيذية،  ولئحته  والتاأهيل  الإ�شالح 

الإن�شان  حق�ق  ملف  يف  م�شرًفا  واقًعا 

الداخلية،  ب�زارة  العمل  منظ�مة  �شمن 

بق�شد  النزيل  حق�ق  �ش�ن  �شبيل  يف 

واإدماجه  لتهيئته  وتهذيبه  اإ�شالحه 

جمدًدا باملجتمع.

كما حتر�ص الإدارة على اإنفاذ القان�ن 

بحق النزلء، واللتزام بالإجراءات داخل 

للم�اد  وفًقا  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز 

الإ�شالح  م�ؤ�ش�شة  قان�ن  يف  ال�اردة 

بالإ�شافة  التنفيذية،  ولئحته  والتاأهيل 

والتي  ال�شحة  وزارة  مع  التعاون  اإىل 

الرعاية  تقدمي  على  الإ�شراف  تت�ىل 

ال�شحية ال�شاملة على مدار ال�شاعة، �ش�اًء 

كان ذلك يف العيادة الطبية احلديثة التي 

الطبية  املعايري  اأحدث  وفق  اإن�شاوؤها  مت 

ت�فري  مع  اخلارجية  امل�شت�شفيات  يف  اأو 

ومنتظم،  دوري  ب�شكل  و�شرفها  الأدوية 

واملعي�شية  اخلدمية  الرعاية  تقدمي  مع 

للمباين  وتطهري  وتعقيم  تنظيف  من 

للنزلء  ال�شخ�شية  بالنظافة  والهتمام 

املنا�شب  والغذاء  اللبا�ص  ت�فري  وكذلك 

الرتبية  جمال  ويف  نزيل.  كل  حالة  مع 

لالإ�شالح  العامة  الإدارة  فاإن  والتعليم 

والتاأهيل تق�م باتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

لإك�شاب النزلء العل�م واملعرفة واخلربة 

بعد  منها  ال�شتفادة  من  متكنهم  التي 

اإقامة  اإىل  انق�شاء حمك�ميتهم، بالإ�شافة 

ومنح  والرتفيهية  الريا�شية  امل�شابقات 

واحلر�ص  ت�شجيعية،  ج�ائز  الفائزين 

الدينية -كل بح�شب  ال�شعائر  اإقامة  على 

الدينية  املحا�شرات  تقدمي  مع  عقيدته- 

الت�ع�ية.

الدكتورة خديجة العال

د. امل�ساحكة تدعو لتعميق الدرا�سات 

التاريخية للمنطقة باأ�ساليب علمية ر�سينة

بنت  ج�اهر  الدكت�رة  البحرين  جامعة  رئي�ص  اأكدت 

التاريخية  الدرا�شات  تعميق  اأهمية  امل�شاحكة  �شاهني 

�شرقي  ملنطقة  والجتماعية  القت�شادية  بالأبعاد  املت�شلة 

�شبه اجلزيرة العربية، م�شيدة بجه�د الباحثني ال�شباب يف 

هذا املجال.

عبداهلل  خالد  اأ�شماء  الباحثة  ا�شتقبالها  لدى  ذلك  جاء 

درجة  لنيل  اأطروحتها  من  ن�شخة  الرئي�ص  اأهدت  التي 

املاج�شتري التاريخ الإ�شالمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن 

في�شل يف اململكة العربية ال�شع�دية.

ون�هت رئي�ص اجلامعة بالأطروحة امل��ش�مة بعن�ان 

يف  العربية  اجلزيرة  �شبه  �شرقي  جمتمع  يف  »الطعام 

الع�شر العبا�شي«، م�شرية اإىل اأن قلة من الدرا�شات تطرق 

على  الطعام  عادات  تاأثريات  تبني  التي  امل��ش�عات  هذه 

اجل�انب القت�شادية والأو�شاع الجتماعية.

تاريخ  يف  الدرا�شات  اأهمية  اإىل  امل�شاحكة  د.  ولفتت 

املختلفة،  باحلقب  املتعلقة  الدرا�شات  �شح  ظل  املنطقة يف 

على  قائمة  ر�شينة  علمية  اأ�شاليب  اتخاذ  �شرورة  م�ؤكدة 

ال�شتقراء والتحليل وال�شتنباط.

اجلامعة  رئي�ص  عبداهلل  الباحثة  �شكرت  ناحيتها،  من 

عن  معربة  امل�شجعة،  وعباراتها  ال�شتقبال،  حفاوة  على 

املنطقة  بتاريخ  املتعلقة  البحثية  تطلعها مل�ا�شلة اجله�د 

وتاأثرياته الراهنة وامل�شتقبلية.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

يف �سفنا عري�س

اخلم�سينيات  عقدي  يف  املدار�س  ذكريات  ومن 

اأعمار  تباين  هو  املا�سي  القرن  من  وال�ستينيات 

القرى،  مدار�س  يف  وخا�سة  ال�سفوف  يف  الطالب 

وكون مدر�سة الزالق من املدار�س التي يوؤمها العديد 

من اأبناء القرى القريبة منها يزداد هذا التباين تقريبًا 

يف ال�سفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية وخا�سة يف 

القرى التي تاأخر فيها افتتاح املدار�س.

ونظًرا للثقافة االجتماعية ال�سائدة يف تلك العقود 

جند اأن عدًدا من الطالب يلحقون باملدار�س يف �سن 

يفوق ال�سن الطلوب يف ال�سف، بعد اأن ينهي هوؤالء 

حيث  )املطّوع(،  الدينية  االأهلية  املدار�س  الطالب 

يتعلمون القراآن الكرمي ومبادئ اللغة العربية وقليالً 

من احل�ساب، ومع وجود هذه املدار�س الدينية تكون 

اأعداًدا  ت�ستقطب  التي  احلكومية  للمدار�س  االأف�سلية 

تباين  هناك  االأعمار  يف  التباين  ورغم  منهم،  كثرية 

والتكيف  واملهارات  والقدرات  املعارف  يف  اأي�ًسا 

االجتماعي، االأمر الذي اأدى اإىل �سياع معايري القبول 

الطلبة، وح�سب ذلك ينق�سم الطالب كٍل بح�سب  بني 

عمره اإىل جمموعات متعددة يف الف�سول، ويظهر ذلك 

جليًا يف الرتبية البدنية، وبهذا التق�سيم ت�سري القافلة.

هوؤالء  تقييم  يف  يتدخل  من  املعلمني  من  وهناك 

الطلبة وين�سح بنقل املتميزين اإىل م�ستوى اأعلى قبل 

من  جلنة  على  عر�سه  بعد  الدرا�سي  العام  اكتمال 

املعلمني الذين يقومون بتدري�س هوؤالء الطلبة، خا�سة 

اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع  ملدة  ال�سف  يف  ميكثوا  اأن  بعد 

وحتى �سهر اأو �سهرين، واأحياًنا التباين يف ال�سن ال 

ميكن ال�سيطرة عليه خا�سة اإذا كان الطالب ال ي�سل 

يف  اأقرانه  مع  مقارنة  املطلوب  املعريف  امل�ستوى  اإىل 

ال�سف، اإذ يلزم ذلك بقاءه يف ال�سف، واأحياًنا ير�سح 

من ذلك وجود طلبة من القرى على وجه الزواج اأو 

وذلك  ال�سفوف،  هذه  يف  وخا�سة  فعالً  متزوجني 

)خا�سة  القرى  يف  والتقاليد  العادات  بع�س  ب�سبب 

�سيطنة  ومن  البلوغ(،  �سن  اإىل  الطالب  ي�سل  عندما 

من  متزوج  اأنه  يكت�سفون  ما  �سرعان  اأنهم  اأقرانه 

خالل بع�س الظواهر التي تتمثل يف و�سع احلناء يف 

اليد واالأرجل، باالإ�سافة اإىل حلق الراأ�س خا�سة حلق 

الذوؤابة )خا�سة اإذا كانت لديه ذوؤابة(.

اآنذاك  القرى  وتقاليد  عادات  من  هي  والذوؤابة 

خ�سلة  ترك  يف  تتمثل  التي  النذور  وجود  ب�سبب 

حيث  راأ�سه،  قمة  من  تتدىل  )الذوؤابة(  ال�سعر  من 

اإذ  الوالدة،  منذ  حلقها  دون  متاأخرة  ل�سنوات  ترتك 

يدخل املدر�سة بذوؤابته بعد تغطيتها بالغرتة بطريقته 

اخلا�سة ال ينزعها حتى يف اللعب وح�س�س الرتبية 

االأمور  هذه  يتزوج،  اأن  بعد  لق  تحُ والتي  البدنية 

مقاعد  على  ونحن  مدار�سنا  ع�سناها يف  اأ�سلفنا  كما 

اإىل  الطلبة  يتناقلها  ذكريات  تبقى  والتي  الدرا�سة 

يومنا هذا، واإىل ذاكرة اأخرى.
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

وزارة  اإن  لـ»الأيام«  م�شادر  قالت 

خالل  مل�ظفني  ا  عرو�شً قّدمت  ال�شّحة 

الأيام املا�شية، ت�شمنت اإحالتهم للتقاعد، 

لإلغاء  ال�زارة  ت�ّجه  ب�شبب  وذلك 

وظائفهم.

وذكرت امل�شادر اأن امل�ظفني يعمل�ن 

بال�زارة،  امل�شاندة  اخلدمات  قطاع  �شمن 

ال�ظائف  تلك  ل�شطب  ت�جًها  هناك  واأن 

تلك  واإ�شناد  التنظيم  لإعادة  نتيجة 

ال�ظائف للقطاع اخلا�ص.

واأفادت امل�شادر باأن العرو�ص ت�شمنت 

�شراء 10 �شن�ات خدمة افرتا�شية، وذلك 

للتاأمني  العامة  الهيئة  مع  بالتن�شيق 

الجتماعي ب�شاأن امل�شتحقات التقاعدية.

�شملت  العرو�ص  باأن  اأفادت  كما 

خدمة  �شنة   20 اأكمل�ا  الذين  امل�ظفني 

املا�شية  الأيام  خالل  مت  اإذ  فعلية، 

اإلغاء  اإىل  ال�زارة  ت�ّجه  ب�شاأن  اإخطارهم 

وظائفهم واملزايا واحلق�ق املرتتبة.

ت�شّمنت  العرو�ص  اأن  وذكرت 

التقاعدية  احلق�ق  جميع  على  احلفاظ 

 )13( رقم  القان�ن  يف  عليها  املن�ش��ص 

مكافاأة  مثل  وتعديالته،   1975 ل�شنة 

نهاية اخلدمة واملعا�ص التقاعدي وغريها 

ت�شّمنت  كما  تقاعدية،  ت�ش�يات  من 

املادة  بح�شب  احلك�مية  اخلدمة  مكافاأة 

واملزايا  الرواتب  لئحة حتديد  من   )59(

ال�ظيفية و�ش�ابط ا�شتحقاقها للم�ظفني 

املدنية،  اخلدمة  لقان�ن  اخلا�شعني 

بالإ�شافة اإىل ترقية نهاية اخلدمة بح�شب 

لعام   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  تعليمات 

2013 ب�شاأن نظام الرتقيات، وبالأخ�ص 

ترقية  ب�شاأن   )4( الفقرة  ال�شاد�ص  البند 

نهاية اخلدمة عند ت�افر �شروط تطبيقها 

يف �شاأنه.

جلهاز  التنفيذية  الالئحة  وجتيز 

و�شطبها  ال�ظيفة  اإلغاء  املدنية  اخلدمة 

عدم  كثب�ت  تنظيمية،  لأ�شباب  بالكامل 

التنظيم  اإعادة  نتيجة  اإليها  احلاجة 

اأو  الإدارية  العمليات  هند�شة  اإعادة  اأو 

مهام  لإ�شناد  اأو  العمل  حجم  انخفا�ص 

ال�ظيفة للقطاع اخلا�ص.

وي�شرتط جهاز اخلدمة املدنية لإلغاء 

الأق�شى  احلد  تخفي�ص  يتم  اأن  ال�ظيفة 

احلك�مية  اجلهة  يف  لل�ظائف  املعتمد 

امل�شغ�لة  امللغية  ال�ظائف  عدد  بنف�ص 

بالتن�شيق معه اإذا مت اإنهاء خدمة �شاغلي 

جهات  اإىل  نقلهم  مت  اأو  ال�ظائف  هذه 

ا�شتحداث  يتم  واأل  اأخرى،  حك�مية 

اأو  وم�شميات  مهام  ذات  اأخرى  وظيفة 

كبديل  امللغية  لل�ظيفة  م�شابهة  اأغرا�ص 

عنها يف الهيكل التنظيمي ملدة ل تقل عن 

ال�ظيفة،  اإلغاء  تاريخ  من  �شن�ات  اأربع 

منح  يف  ال�شتمرار  يتم  اأن  ي�شرتط  كما 

بامل�ظف  اخلا�شة  وامل�شتحقات  الراتب 

ملدة ل تزيد على 3 �شه�ر من تاريخ اإلغاء 

تنظيمي  هيكل  باعتماد  )�ش�اء  ال�ظيفة 

اإلغاء وظيفة فردية( ويتم فيها  اأم  جديد 

نقله  اأو  خدمته  اإنهاء  اإجراءات  ا�شتكمال 

احلك�مية  اجلهة  يف  اأخرى  وظيفة  اإىل 

اإذا  اأخرى  حك�مية  جهة  يف  اأو  نف�شها 

متديد  ويج�ز  �شغلها،  �شروط  ا�شت�فى 

املدة املذك�رة لفرتة ل تزيد على 3 �شه�ر 

م�افقة  بعد  ال�شرورة  حالة  يف  اأخرى 

دي�ان اخلدمة املدنية.

وتتم امل�افقة مبدئًيا على الإلغاء على 

اأن يتم الإلغاء الفعلي لل�ظيفة حال اإر�شال 

�شاغل  للم�ظف   )52( ا�شتمارة  ال�زارة 

من  الإلغاء  تاريخ  اعتماد  ويتم  ال�ظيفة، 

تاريخ اعتماد ال�شتمارة.

وبعد ت�ا�شل �شحيفة الأيام مع وزارة 

عرو�ص  تقدمي  ال�زارة  نفت  ال�شحة، 

للتقاعد للم�ظفني خالل الأيام املا�شية.

واأفادت ال�زارة اأن العمل يجري وفق 

ما ه� خمطط له يف تطبيق مراحل م�شروع 

ا�شتدامة  ي�شمن  مبا  الذاتي  الت�شيري 

والف�شل  ال�شحية  العمليات  وكفاءة 

امل�ؤ�ش�شي ال�شليم للم�شت�شفيات احلك�مية 

ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية. 

القطاع  اأن  اإىل  ال�زارة  واأ�شارت 

هيكلة  اإعادة  �شي�شهد  احلك�مي  ال�شحي 

ال�شحي،  ال�شمان  مبا يت�افق مع تطبيق 

وذلك بالتن�شيق امل�شتمر مع جهاز اخلدمة 

ال�شل�ص  النتقال  ي�شمن  ومبا  املدنية، 

لبع�ص امل�ظفني ح�شب اخت�شا�شاتهم من 

وزارة ال�شحة اإىل امل�شت�شفيات احلك�مية 

مع  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ومراكز 

الل�ائح  وفق  حق�قهم  جميع  حفظ 

والأنظمة املعتمدة. 

تعمل  باأنها  ال�شحة  وزارة  وقالت 

املدنية،  اأنظمة واإجراءات اخلدمة  بح�شب 

الهياكل  مبراجعة  م�شتمر  ب�شكل  وتق�م 

مبا  العاملة،  الق�ى  وخطط  التنظيمية 

فيها الفئات التي �شارفت على �شن التقاعد، 

املطلق على احلفاظ على  م�ؤكدًة حر�شها 

يف  م�ظفيها  وحق�ق  امتيازات  جميع 

جميع القطاعات.

اإلغاء  نظام  اأن  اىل  ال�زارة  واأ�شافت 

مزايا  من  عليه  يرتتب  وما  ال�ظيفة 

وم�شتمرة  م�شتقرة  حق�ق  هي  وظيفية 

بالن�شبة  �ش�اء  القان�ن  بينها  للم�ظفني 

التقاعد  بقان�ن  للخدمة  ت�شاف  املدة  اإىل 

اإىل مكافاأة �شراء مدة اخلدمة  اأو بالن�شبة 

منحها  مزايا  فهذه  للم�ظفني  الفرتا�شية 

يج�ز  ول  البحرينيني  للم�ظفني  امل�شرع 

القان�ين  �شياقه  عن  بعيًدا  الأمر  اإظهار 

والتنظيمي الذي كان ول يزال يتم ب�ش�رة 

منظمة ومقننة بكل اجلهات احلك�مية.

خديجة العرادي:

ك�شفت ا�شت�شارية طب الأطفال ا�شت�شارية 

غدد �شماء و�شكري اأطفال، الدكت�رة خديجة 

العال، عن ازدياد معدل ظه�ر ال�ش�اك الأ�ش�د 

يف الآونة الأخرية لدى جمم�عات الأطفال.

زيادة  خديجة  الدكت�رة  واأرجعت 

ازدياد معدل  تزامًنا مع  الأطفال  احلالت بني 

الفرتة  ال�زن وال�شمنة، والذي زاد يف  زيادة 

فريو�ص  ب�شبب  الإغالق  )فرتة  الأخرية 

م�شرية  العامل،  دول  اأغلب  يف  ك�فيد-19( 

اىل اأن درا�شة يف اأمريكا اأفادت بارتفاع ن�شبة 

اإىل   %36.2 من  ال�شمنة  اأو  ال�زن  زيادة 

اإىل 11 �شنة  الأطفال من عمر 5  45.7% يف 

خالل فرتة اجلائحة.

واأو�شحت يف ت�شريح ل�شحيفة »الأيام« 

�شميك  ت�شبغ  عن  عبارة  الأ�ش�د  ال�ش�اك  اأن 

حكة  ت�شاحبه  وقد  امللم�ص،  خمملي  داكن 

الرقبة  يف  ويحدث  جلدية،  زوائد  ظه�ر  اأو 

والإبط وثنايا اجل�شم املختلفة.

وذكرت اأن ال�ش�اك الأ�ش�د يرجع لأ�شباب 

وراثية اأو مكت�شبة، اأبرزها ال�شمنة، اإذ تعد من 

مت  اأنه  مبينة  �شي�ًعا،  واأكرثها  الأ�شباب  اأهم 

اإثبات العالقة بني ال�ش�اك الأ�ش�د وال�زن يف 

درا�شات عديدة، اإذ زاد انت�شار ال�ش�اك الأ�ش�د 

وجد  فقد  اجل�شم،  كتلة  م�ؤ�شر  ارتفاع  مع 

الذين  الأطفال  من   %62 يف  الأ�ش�د  ال�ش�اك 

يعان�ن من �شمنة مفرطة.

ه�  الأ�شباب  من �شمن  »كذلك  واأ�شافت: 

الغذائي،  والتمثيل  ال�شماء  الغدد  ا�شطرابات 

مبقاومة  املرتبطة  ال�شطرابات  خا�شة 

املباي�ص،  تكي�ص  متالزمة  مثل  الأن�ش�لني، 

الأطراف  ت�شخم  ومر�ص  ك��شينج  متالزمة 

ارتبطت  اإذ  اجلينية-،  ال�راثية  -املتالزمات 

ال�شطرابات ال�راثية بال�ش�اك الأ�ش�د، والتي 

التي  الأن�ش�لني  مبقاومة  منها  الكثري  يتميز 

تنتج اإما عن عي�ب يف م�شتقبالت الأن�ش�لني 

م�شتقبالت  �شد  م�شادة  اأج�شام  اإنتاج  اأو 

الأن�ش�لني«. 

ال�ش�اك  اأن  خديجة  الدكت�رة  واأفادت 

ت�شاعد  اأن  ميكن  �شريرية  ميزة  ه�  الأ�ش�د 

ال�راثية،  الأمرا�ص  هذه  اإىل  التعّرف  يف 

وبع�ص -ولي�ص كل- املر�شى الذين يعان�ن 

اأو  الر�شاعة  مرحلة  يف  الأ�ش�د  ال�ش�اك  من 

الطف�لة املبكرة يك�ن ال�شبب ا�شطراب جيني 

وراثي، وت�شمل اأمثلة املتالزمات اجلينية التي 

تتميز مبقاومة الأن�ش�لني التي ميكن اأن تظهر 

داون، واجلذام،  متالزمة  الأ�ش�د  ال�ش�اك  مع 

ومتالزمة راب�ش�ن مندنهال، واحلثل ال�شحمي 

املعمم اخللقي )متالزمة برياردينيلي �شيب(، 

واحلثل ال�شحمي اجلزئي العائلي، ومتالزمة 

جرياتا،  كي�ت�ص  متالزمة  اأما  األ�شرتوم. 

الأ�ش�د،  ال�ش�اك  مع  كروزون  ومتالزمة 

ومتالزمة ك��شتيل�، والتقزم احلاد مع تاأخر 

الأ�ش�د )SADDAN(، فهي  النم� وال�ش�اك 

مبقاومة  تتميز  ل  اإ�شافية  وراثية  متالزمات 

ا مع ال�ش�اك  الأن�ش�لني، ولكنها قد تظهر اأي�شً

الأ�ش�د. 

وح�ل ال�ش�اك الأ�ش�د العائلي، اأو�شحت 

غري  العائلية  الأ�شكال  ت�ثيق  يقت�شر  اأنه 

املرتبطة مبقاومة الأن�ش�لني وغري املتالزمية 

قليل  عدد  تقارير  على  الأ�ش�د  ال�ش�اك  من 

م�شتقبل  يف  طفرات  وتت�شمن  العائالت،  من 

ال�راثة  منط  يك�ن  ما  وعادة   ،)FGFR3(

ما  وعادة  املهيمن،  اجل�شدي  ال�شبغي  ه� 

يتم اكت�شاف النتائج ال�شريرية لأول مرة يف 

باك�شتانية  عائلة  وت�جد  الطف�لة،  مرحلة 

م�شابة بال�ش�اك الأ�ش�د العائلي املعزول مع 

منط وراثة �شبغي ج�شدي متنحي.

اإن  فقالت  ال�شرطانات،  بخ�ش��ص  اأما 

الأ�ش�د  ال�ش�اك  ي�شاحب  اأن  جًدا  النادر  من 

ويلمز،  وورم  املعدة،  كاأورام  الأورام،  بع�ص 

اأن  النادر  من  اأن  م�شيفة  العظام،  واأورام 

لبع�ص  جانبًيا  اأثًرا  الأ�ش�د  ال�ش�اك  يك�ن 

وم�انع  جلل�ك�ك�رتيك�يد،  مثل،  الأدوية 

احلمل الفم�ية، والنيا�شني، ومثبطات الأنزمي 

الربوتيني، وغريها.

وح�ل عالجه، قالت اإن بع�ص امل�شابني 

اإىل  اأحياًنا  يلج�ؤون  الأ�ش�د  بال�ش�اك 

اأثناء  يف  امل�شاب  للجلد  املفرط  التنظيف 

ب�ج�ب  لهم  ن�شيحة  م�جهة  ال�شتحمام، 

ي�ؤدي  قد  لأنه  ال�شل�ك،  هذا  مثل  تثبيط 

فرط  وتفاقم  اجللد(  )�شماكة  احلزاز  اإىل 

الت�شبغ.

وقالت اإن اإنقا�ص ال�زن ه� احلل الأمثل 

ال�ش�اك  من حدة  التخفيف  اإىل  ي�ؤدي  الذي 

وت�شجع  دعم  اأن  م�ؤكدة  واختفائه،  الأ�ش�د 

الأوىل  اخلط�ة  ه�  ال�زن  اإنقا�ص  جه�د 

والأ�شا�شية، وتتم باتباع نظام غذائي �شحي 

الريا�شية.  التمارين  ممار�شة  مع  مت�ازن 

للمنطقة  ترطيب  كرميات  و�شع  ميكن  كما 

اإىل جانب عالج  لتخفيف اجلفاف واحلكة، 

الدواء  ك�قف  ُوجدت،  اإن  الكامنة  الأ�شباب 

امل�شبب اأو التقليل منه اإن اأمكن.

يعك�ص التزام الإدارة العامة لالإ�شالح 

والتاأهيل ب�اجباتها القان�نية املن�طة بها 

املعي�شية  اخلدمات  تقدمي  على  وحر�شها 

والرتفيهية  والريا�شية  والتعليمية 

للنزلء، من منطلق اأحكام قان�ن م�ؤ�ش�شة 

التنفيذية،  ولئحته  والتاأهيل  الإ�شالح 

الإن�شان  حق�ق  ملف  يف  م�شرًفا  واقًعا 

الداخلية،  ب�زارة  العمل  منظ�مة  �شمن 

بق�شد  النزيل  حق�ق  �ش�ن  �شبيل  يف 

واإدماجه  لتهيئته  وتهذيبه  اإ�شالحه 

جمدًدا باملجتمع.

كما حتر�ص الإدارة على اإنفاذ القان�ن 

بحق النزلء، واللتزام بالإجراءات داخل 

للم�اد  وفًقا  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز 

الإ�شالح  م�ؤ�ش�شة  قان�ن  يف  ال�اردة 

بالإ�شافة  التنفيذية،  ولئحته  والتاأهيل 

والتي  ال�شحة  وزارة  مع  التعاون  اإىل 

الرعاية  تقدمي  على  الإ�شراف  تت�ىل 

ال�شحية ال�شاملة على مدار ال�شاعة، �ش�اًء 

كان ذلك يف العيادة الطبية احلديثة التي 

الطبية  املعايري  اأحدث  وفق  اإن�شاوؤها  مت 

ت�فري  مع  اخلارجية  امل�شت�شفيات  يف  اأو 

ومنتظم،  دوري  ب�شكل  و�شرفها  الأدوية 

واملعي�شية  اخلدمية  الرعاية  تقدمي  مع 

للمباين  وتطهري  وتعقيم  تنظيف  من 

للنزلء  ال�شخ�شية  بالنظافة  والهتمام 

املنا�شب  والغذاء  اللبا�ص  ت�فري  وكذلك 

الرتبية  جمال  ويف  نزيل.  كل  حالة  مع 

لالإ�شالح  العامة  الإدارة  فاإن  والتعليم 

والتاأهيل تق�م باتخاذ ما يلزم من اإجراءات 

لإك�شاب النزلء العل�م واملعرفة واخلربة 

بعد  منها  ال�شتفادة  من  متكنهم  التي 

اإقامة  اإىل  انق�شاء حمك�ميتهم، بالإ�شافة 

ومنح  والرتفيهية  الريا�شية  امل�شابقات 

واحلر�ص  ت�شجيعية،  ج�ائز  الفائزين 

الدينية -كل بح�شب  ال�شعائر  اإقامة  على 

الدينية  املحا�شرات  تقدمي  مع  عقيدته- 

الت�ع�ية.

الدكتورة خديجة العال

د. امل�ساحكة تدعو لتعميق الدرا�سات 

التاريخية للمنطقة باأ�ساليب علمية ر�سينة

بنت  ج�اهر  الدكت�رة  البحرين  جامعة  رئي�ص  اأكدت 

التاريخية  الدرا�شات  تعميق  اأهمية  امل�شاحكة  �شاهني 

�شرقي  ملنطقة  والجتماعية  القت�شادية  بالأبعاد  املت�شلة 

�شبه اجلزيرة العربية، م�شيدة بجه�د الباحثني ال�شباب يف 

هذا املجال.

عبداهلل  خالد  اأ�شماء  الباحثة  ا�شتقبالها  لدى  ذلك  جاء 

درجة  لنيل  اأطروحتها  من  ن�شخة  الرئي�ص  اأهدت  التي 

املاج�شتري التاريخ الإ�شالمي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن 

في�شل يف اململكة العربية ال�شع�دية.

ون�هت رئي�ص اجلامعة بالأطروحة امل��ش�مة بعن�ان 

يف  العربية  اجلزيرة  �شبه  �شرقي  جمتمع  يف  »الطعام 

الع�شر العبا�شي«، م�شرية اإىل اأن قلة من الدرا�شات تطرق 

على  الطعام  عادات  تاأثريات  تبني  التي  امل��ش�عات  هذه 

اجل�انب القت�شادية والأو�شاع الجتماعية.

تاريخ  يف  الدرا�شات  اأهمية  اإىل  امل�شاحكة  د.  ولفتت 

املختلفة،  باحلقب  املتعلقة  الدرا�شات  �شح  ظل  املنطقة يف 

على  قائمة  ر�شينة  علمية  اأ�شاليب  اتخاذ  �شرورة  م�ؤكدة 

ال�شتقراء والتحليل وال�شتنباط.

اجلامعة  رئي�ص  عبداهلل  الباحثة  �شكرت  ناحيتها،  من 

عن  معربة  امل�شجعة،  وعباراتها  ال�شتقبال،  حفاوة  على 

املنطقة  بتاريخ  املتعلقة  البحثية  تطلعها مل�ا�شلة اجله�د 

وتاأثرياته الراهنة وامل�شتقبلية.
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 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بالشراكة مع »التعليم العالي« وبدعم من »كريدي مكس« 

 »فين مارك كوميونيكيشنس« تطلق حملة 
لدعم خريجي المدارس الثانوية وطالب الجامعات

أعلنت ش��ركة » فين مارك كوميونيكيشنس« أمس 
ع��ن إطالق حملة »صمم مس��تقبلك«، في ش��راكة 
استراتيجية مع مجلس التعليم العالي، وبدعم من 
الشريك المالي الرئيسي »كريدي مكس«. وتم عقد 
الش��راكة في اجتماع عقد ف��ي مقر مجلس التعليم 
العال��ي، بحض��ور األمين الع��ام لمجل��س التعليم 
العالي، نائب رئيس مجل��س أمناء مجلس التعليم 
العالي الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
والرئي��س التنفي��ذي ف��ي »كريدي مك��س« أحمد 
س��يادي، والمؤسس��تين والمديرتين التنفيذيتين 
لش��ركة »فين مارك كوميونيكيشنس« زهراء طاهر 

وليال دانيش.
وت��م تصمي��م حمل��ة »صم��م مس��تقبلك« لدعم 
وط��الب  الثانوي��ة  الم��دارس  خريج��ي  وتش��جيع 
الجامعات والمس��جلين في برامج التدريب المهني 
التباع نهج أكثر نش��اطًا في التخطيط لمستقبلهم 
وبنائه، حيث تأتي الحملة في إطار المس��اهمة في 
جهود مملك��ة البحرين لتس��ريع تنمية رأس المال 
البش��ري وتثقي��ف وبناء ق��وى عاملة وطني��ة عالية 
الكفاءة ومدربة، تماش��يا مع أه��داف رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وتتس��م الحمل��ة، التي تس��تمر طوال 12 ش��هرًا، 
بطاب��ع ش��مولي وتتأل��ف م��ن حزمة م��ن البرامج 
المتنوعة الت��ي تم تصميمها بعناية وتس��تهدف 
التعل��م العمل��ي والتط��ور. كما يج��ري التخطيط 
لعقد جلس��ات وفعاليات تفاعلي��ة بدعم من خبراء 
الموارد البش��رية والتعليم والقطاع��ات المختلفة، 
حيث س��تتجاوز هذه الفعاليات مجرد تعزيز النجاح 
األكاديمي، بل س��تمكن الط��الب أيضا من التفوق 
في مجاالت مهمة أخرى، من بينها تطوير المهارات 
الت��ي  العملي��ة  والق��درات  الضروري��ة  الحياتي��ة 
ترك��ز على الحي��اة المهنية، والت��ي تلعب جميعها 
دورا حيوي��ا في تش��كيل جيل مس��تقبلي ناجح من 

المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.

وس��تتيح العناصر الرئيس��ية للحملة فرص التعلم 
ف��ي التخطيط المال��ي، وبناء المهارات الش��خصية 
والعملي��ة، والتع��رف عل��ى الصناع��ات المختلف��ة 
والمس��ارات الوظيفي��ة، إضافة إل��ى تقديم فرص 
التواصل واإلرشاد، وبناء روح المسؤولية االجتماعية 

من خالل التطوع والمشاركة المجتمعية.
وس��يقدم مجلس التعليم العالي – بصفته الشريك 
اإلستراتيجي للحملة - الدعم والتوجيه في تصميم 
ه��ذه المب��ادرات واس��عة النط��اق للمس��اعدة في 
الوص��ول إل��ى الط��الب المس��تهدفين، إضافة إلى 
التأك��د م��ن أن أنش��طة الحملة ه��ي أدوات فعالة 
لدف��ع التنمية ودعم الطالب ف��ي التخطيط األمثل 

لمساراتهم األكاديمية والوظيفية المستقبلية.
فيما س��يعمل »كري��دي مكس«، بصفته الش��ريك 
المالي الرئيس��ي، مع حملة »صمم مستقبلك« على 
تطوي��ر وإطالق سلس��لة من األنش��طة الرامية إلى 
تعزيز مح��و األمية المالية، والتع��رف على الفرص 
الوظيفية المستقبلية للطالب في الصناعة المالية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن، في ب��ادرة تعك��س التزام 
الش��ركة الطويل المدى بتعليم الشباب، باعتبارها 
رائ��دة ومبتكرة وداعمة للمجتم��ع على مر العديد 

من السنوات.

وتعليق��ًا على إطالق الحمل��ة، صرحت األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة: »إنه وتماش��يا م��ع أهداف مجلس 
التعليم العالي المتمثلة في مواصلة رفع مس��توى 
التعلي��م العالي في مملك��ة البحرين ودعم تطوير 
الط��الب الجاهزين لخوض س��وق العمل، يس��عدنا 
دعم هذه المبادرة الهامة لمس��اعدة الجيل القادم 
من المهنيين وق��ادة األعمال عل��ى البدء في وضع 
األس��س واللبنات األساس��ية لتطورهم الش��خصي 

والمهني في وقت مبكر«.
وأضاف��ت: »يع��د إع��داد األف��راد الش��املين وذوي 
القدرات التنافسية العالية وإدماجهم في المجتمع 
واالقتص��اد أم��ًرا ضرورًي��ا للتنمي��ة االقتصادي��ة 
المستدامة للمملكة ولتحقيق أهداف رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. ومن األهمي��ة مواءمة تقدمنا 
مع األهداف الدولية للتنمية المستدامة. إننا نتطلع 
إلى دع��م الحملة من خالل خب��رات مجلس التعليم 
العال��ي، وأن نضمن امت��الك الطالب ف��ي مملكة 
البحري��ن العقلي��ة والمه��ارات واألدوات الصحيحة 
التي تمكنهم من المس��اهمة ف��ي التقدم الوطني 

واإلقليمي والدولي«.

تابع لـ»العدل« ويختص بتعليم تالوة وتجويد القرآن الكريم

 »بيت التمويل الكويتي« يرعى 
إعادة افتتاح مركز اإلقراء اإللكتروني

الكويت��ي-  التموي��ل  بي��ت  أعل��ن 
البحري��ن، أح��د البن��وك اإلس��المية 
الرائ��دة في المملك��ة، عن مبادرته 
بدع��م ورعاية إع��ادة افتت��اح مركز 
مرك��ز  وه��و  اإللكترون��ي،  اإلق��راء 
الق��رآن  ت��الوة  بتعلي��م  مخت��ص 
الكريم وأحكام التجويد عبر االتصال 
الع��دل  ل��وزارة  والتاب��ع  الهاتف��ي 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
الت��زام  الدع��م  ه��ذا   ويعك��س 
بي��ت التموي��ل الكويت��ي- البحرين 
بالمس��ؤولية المجتمعي��ة وبرعاية 
المب��ادرات والجه��ود الوطنية التي 
تص��ب لصال��ح أف��راد المجتمع في 
مملكة البحرين. ومن المقرر أن تتم 
إعادة افتتاح مركز اإلقراء اإللكتروني 
اعتب��ارًا م��ن بداي��ة ش��هر فبراي��ر 
م��ن الع��ام الج��اري، حيث س��يتابع 

المرك��ز تنظيم واس��تضافة البرامج 
المختصة  اإللكتروني��ة  التعليمي��ة 

بتالوة وتجويد القرآن الكريم.
وبهذه المناسبة، صّرح وكيل العدل 
والش��ؤون اإلس��المية بوزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف عيسى 
المناعي: »نثني وُنشيد برعاية بيت 
التمويل الكويت��ي – البحرين لمركز 
اإلقراء اإللكترون��ي، حيث يصب هذا 

الدع��م ف��ي إع��ادة افتت��اح المركز 
ومتابعة نش��ر علوم الق��رآن الكريم 
مه��ارات  وتطوي��ر  المجتم��ع  ف��ي 
تالوة وتجوي��د الق��رآن الكريم على 
نطاق أوس��ع في المملكة. ومن هذا 
المنطلق، ُنبارك تنفيذ هذه الخطوة 
الهام��ة ونأمل أن تتواصل مس��يرة 
العط��اء عبر نش��ر العل��وم القرآنية 
وتخري��ج أف��واج جدي��دة م��ن القراء 

والمختصين في هذا المجال«.
وتعليق��ًا عل��ى ه��ذه الرعاي��ة، قال 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لبي��ت التموي��ل الكويتي-البحري��ن 
الخياط، قائ��اًل: »نعتز  عبدالحكي��م 
دائم��ًا بتخصي��ص وتقدي��م الدعم 
إع��ادة  ومنه��ا  ال��وزارة  لمب��ادرات 
افتت��اح مرك��ز اإلق��راء اإللكتروني، 
ال��ذي ُيمث��ل أح��د الرواف��د الهامة 
لتعليم الق��رآن الكريم إلكترونيًا في 
المملك��ة. وتأتي ه��ذه الرعاية من 
منطلق س��عينا لإلسهام في االرتقاء 
والمس��اهمة  المحل��ي  بالمجتم��ع 
بنش��ر العلوم القرآنية، ونس��أل اهلل 
أن يس��هم ذلك في استفادة المزيد 
م��ن أف��راد المجتم��ع م��ن البرامج 
التعليمية التي يس��تضيفها المركز 

على مدار العام«.
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أحمد سلطان العباسي

نحو خلق مصلحة مشتركة 
للطرفين.. »الشركات والمجتمع«

للنهوض بالمسؤولية االجتماعية للشركات، ينبغي علينا أن نجّذرها في فهم 
واسع للعالقة المتبادلة بين الشركة أو المصانع والمجتمع وفي نفس الوقت 

ترسيخها في استراتيجيات وأنشطة هذه المؤسسات.
نقلت إحدى الدراسات أن أي عمل يسعى لتحقيق غاياته على حساب المجتمع 
الذي يعمل فيه سيجد نجاحه وهميًا ومؤقتًا في نهاية المطاف ويتغير تأثير 
الش��ركة عل��ى المجتمع أيضًا بم��رور الوقت، مع تطور المعايي��ر االجتماعية 

وتقدم العلم.
إن العديد من الش��ركات التي فش��لت في توقع عواقب ه��ذه الهيئة البحثية 
المتطورة أفلس��ت من خالل النتائج المرجوة منها ولم يعد بإمكان الشركات 
االكتف��اء بمراقب��ة التأثيرات االجتماعي��ة الواضحة اليوم، حي��ث ُيفهم على 
العموم »على س��بيل المثال« أن انبعاثات الغازات على أنه خطر على الصحة 
العام��ة وتصاعدت األدل��ة على مخاطره��ا تدريجيًا ألكثر م��ن 50 عامًا قبل 
تحميل أي ش��ركة المس��ؤولية عن األض��رار التي يمكن أن تس��ببها. وبدون 
عملية دقيقة لتحديد اآلثار االجتماعية المتطورة في المس��تقبل، قد تخاطر 

الشركات ببقائها أصاًل.
ث��م ال يمكن ألي نش��اط تجاري حل جميع مش��اكل المجتم��ع أو تحمل كلفة 
القي��ام بذل��ك وبداًل من ذلك، يجب على كل ش��ركة تحديد المش��كالت التي 
تتقاطع مع أعمالها الخاصة وم��ن األفضل ترك األجندات االجتماعية األخرى 
لتلك المؤسسات في الصناعات األخرى. ستؤدي معالجة القضايا االجتماعية 
من خ��الل خلق قيمة مش��تركة إلى ُحل��ول ذاتية االس��تدامة ال تعتمد على 
اإلعانات الحكومية أو الخاصة، وعندما تس��تخدم ش��ركة »تدار بش��كل جيد« 
مواردها الهائلة وخبرتها وموهبتها اإلدارية على المش��كالت التي تتفهمها 
والتي لها حصة فيها، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الصالح االجتماعي 

أكثر من أي مؤسسة أو منظمة خيرية أخرى.
وتتضمن أفضل مبادرات مواطنة الشركات ما هو أكثر بكثير من مجرد كتابة 
ش��يك، ويجب أن يلعب مديرو هذه المؤسس��ات والموظف��ون دورًا هامًا من 
خالل العمل مع إدارة المؤسس��ات االجتماعية أو حت��ى المدارس والجامعات 

لتقييم االحتياجات وتوجيه الطالب.
إن ممارس��ات المس��ؤولية االجتماعي��ة للش��ركات يجب أن يك��ون من خالل 
توس��يع وتنويع موظفيهم ليش��ملوا قطاع الس��وق الذي يمثله »على س��بيل 
المث��ال« األش��خاص ذوو الهمم، فاألش��خاص ذوو الهمم يري��دون ما يريده 
اآلخرون والش��ك أن المجتمعات تش��عر بأنها أكثر تفضياًل للش��ركات التي 

توظف األفراد ذوي الهمم.
بينم��ا نواج��ه عام��ًا جدي��دًا، أتمنى من الش��ركات جع��ل الجوان��ب األخرى 
للمس��ؤولية االجتماعية للش��ركات موضع تركيز في عام 2023 بما في ذلك 
االلتزام بإدماج ذوي الهمم في ممارسات التوظيف واستخدام النفوذ والموارد 
للمساعدة في بناء مجتمعات شاملة، وأنا واثق من أن هذا النهج سيؤدي إلى 
عام 2023 مش��رق للغاية لكل من الش��ركات أو المصان��ع ومجتمعاتها، من 
خالل التوظيف والتدريب أيضًا، وفي المقابل على الوزارات وتس��هيل وتسريع 
اإلجراءات المنوطة بها من خالل قوانين ولوائح تشجع الشركات على تضمين 
ذوي الهم��م والتنّوع في التوظيف فضاًل عن تذلي��ل الصعوبات لكي تتمكن 
ه��ذه الش��ركات والمصانع من بل��وغ األه��داف المرجوة من إنش��ائها، وفي 
النهاي��ة أن ذلك كله يصب في صالح مملكتنا م��ن خالل النجاحات المتتالية 
والسمعة الطيبة للشركات الموجودة حاليًا وجذب الشركات العالمية لتعمل 

بمملكتنا.

 »التربية«: زيارات ميدانية 
لتعزيز التعليم الفني والمهني

واصل��ت وزارة التربي��ة والتعليم خالل الفصل الدراس��ي 
األول المنصرم تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية المعززة 
لمنه��ج التعليم الفن��ي والمهن��ي بالمرحل��ة الثانوية، 
والتي تشمل عدة مؤسسات بسوق العمل، بهدف اطالع 
الطلبة على الواقع التطبيقي لما يتلقونه من دروس في 

الصفوف والورش والمختبرات المدرسية.
 وف��ي هذا الس��ياق، نف��ذت مدرس��ة الجابري��ة الثانوية 
الصناعية للبنين برنامج الزيارات للشركات والمؤسسات 
الصناعي��ة، والتي بلغ مجموعها خ��الل الفصل األول 15 
زيارة ميدانية ش��املة لكل التخصصات الفنية بالمدرسة 

تحت إشراف مكتب اإلرشاد المهني. 
وت��م خالل ه��ذه الزيارات التعرف عن كث��ب على طبيعة 
األعم��ال والمه��ن المتوف��رة في س��وق العم��ل، والتي 
تس��اعد الطالب على ربط الدراسة النظرية بالتطبيقية، 
واالط��الع على أوجه االبتكار والريادة في الحقل الصناعي 

المؤسسي.

رئيسة جامعة البحرين: تعميق 
الدراسات التاريخية للمنطقة

أك��دت رئيس��ة جامع��ة البحري��ن جواه��ر المضاحك��ة 
أهمي��ة تعميق الدراس��ات التاريخي��ة المتصلة باألبعاد 
االقتصادية واالجتماعية لمنطقة ش��رقي ش��به الجزيرة 
العربي��ة، مش��يدة بجه��ود الباحثي��ن الش��باب في هذا 

المجال.
ج��اء ذلك لدى اس��تقبالها الباحثة أس��ماء عب��داهلل التي 
أهدتها نس��خة م��ن أطروحته��ا لنيل درجة الماجس��تير 
التاريخ اإلس��المي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

بالمملكة العربية السعودية.
ونوهت رئيس الجامعة باألطروحة الموس��ومة بعنوان: 
»الطعام في مجتمع ش��رقي ش��به الجزي��رة العربية في 
العصر العباسي«، مشيرة إلى أن قلة من الدراسات تطرق 
هذه الموضوعات التي تبين تأثيرات عادات الطعام على 

الجوانب االقتصادية واألوضاع االجتماعية.
ولفت��ت إلى أهمية الدراس��ات ف��ي تاري��خ المنطقة في 
ظل شح الدراس��ات المتعلقة بالحقب المختلفة، مؤكدة 
ضرورة اتخاذ أساليب علمية رصينة قائمة على االستقراء 

والتحليل واالستنباط.
من ناحيتها، ش��كرت الباحثة رئيس الجامعة على حفاوة 
االس��تقبال، وعباراتها المش��جعة، معرب��ة عن تطلعها 
لمواصل��ة الجهود البحثي��ة المتعلقة بتاري��خ المنطقة 

وتأثيراته الراهنة والمستقبلية.

 فريق طبي بـ»السلمانية« يستأصل 
ورمًا سرطانيًا في القولون بالمنظار المتقدم

ق��ام فريق طبي بمجمع الس��لمانية الطب��ي بإجراء عملية 
معقدة باستخدام تقنيات متقدمة من المناظير الجراحية 
نفذها فريق جراحة القولون والمستقيم، وذلك الستئصال 
ورم س��رطاني في القولون وإج��راء مفاغرة معوية مؤقتة 

بالمنظار المتقدم.
 وتع��ود الحال��ة إل��ى مواط��ن يبلغ م��ن العم��ر 47 عامًا 
ويعاني م��ن التهاب القول��ون المتقرح، وتم تش��خيصه 
بورم س��رطاني ف��ي القولون، وت��ّم إزال��ة القولون وعمل 
وصلة بجدار المستقيم واألمعاء ومفاغرة معوية مؤقتة، 
وق��د قام الفريق المتخصص بقيادة االستش��اري الدكتور 
أحمد جواد، واألخصائية الدكتورة إس��راء سامي، واألطباء 
المقيمين وهم الدكتور جاس��م الع��رادي، الدكتورة أميرة 
علي، الدكتورة س��ارة عبد األمير، بإزالة الورم باس��تخدام 
أح��دث التقني��ات العالجي��ة بالمنظار المتق��دم، ويخضع 
المريض حاليًا إلى العالج التكميلي ضمن الخطة العالجية 

المقررة له.

»المستشفيات الحكومية« تعقيبًا على وفاة 
مريضة سكلر: تلقت العالج وتعاني أمراضًا مزمنة

في إط��ار متابعتها للمالحظات الواردة إليها من 
المرضى وذويهم ووسائل اإلعالم حول وفاة إحدى 
المريضات أوضحت المستش��فيات الحكومية أن 
فريق��ًا مختصًا قام بالتواصل م��ع الفريق الطبي 
المعال��ج للمريض��ة، حي��ث تبّين بأن��ه قد تمت 
معاينة المريضة التي كانت تعاني من فقر الدم 
المنجل��ي، وأمراض مزمنة أخرى منه��ا داُء الَقْلِب 
وَماتزِم��ّي المزمن، واعت��الل الصمام التاجي  الرُّ

للقلب، والتسارع فوق البطيني لدقات القلب.
وتم إدخ��ال المريضة لمجمع الس��لمانية الطبي 

بتاري��خ 18 يناير الجاري إلى جن��اح 66 المختص 
لع��الج حاالت فق��ر ال��دم المنجلي لإلن��اث نظرًا 

إلصابتها بنوبة سكلر حادة.
وق��د بّينت الفحوص��ات المبدئية أثن��اء إجراءات 
الدخول وج��ود حالة انخفاض ش��ديد في ضغط 

الدم، وقصور حاد في وظائف الكلية.
وتمت متابعة حالتها من قبل أطباء أمراض الدم 
وأمراض القلب، والعناية القصوى بش��كل يومي 
لتقيي��م حالتها. وفي 21 يناي��ر الجاري تدهورت 
حالة المريضة، مما استدعى وضع المريضة على 

جه��از التنفس عن طري��ق األنابيب إال أن حالتها 
تدهورت بشكل سريع وتوفيت بعدها.

وأك��دت المستش��فيات الحكومية أنه��ا ُتولي 
المرض��ى أهميًة قص��وى، وتس��عى دائمًا إلى 
تقدي��م رعاي��ة صحي��ة ش��املة للجمي��ع، بما 
يتوافق م��ع البروتوك��والت والمعايير الصحية 

المعتمدة.
وأعربت عن خالص تعازيها ومواس��اتها ألس��رة 
المتوفاة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها 

فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

بالشراكة مع »التعليم العالي« وبدعم من »كريدي مكس« 

 »فين مارك كوميونيكيشنس« تطلق حملة 
لدعم خريجي المدارس الثانوية وطالب الجامعات

أعلنت ش��ركة » فين مارك كوميونيكيشنس« أمس 
ع��ن إطالق حملة »صمم مس��تقبلك«، في ش��راكة 
استراتيجية مع مجلس التعليم العالي، وبدعم من 
الشريك المالي الرئيسي »كريدي مكس«. وتم عقد 
الش��راكة في اجتماع عقد ف��ي مقر مجلس التعليم 
العال��ي، بحض��ور األمين الع��ام لمجل��س التعليم 
العالي، نائب رئيس مجل��س أمناء مجلس التعليم 
العالي الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
والرئي��س التنفي��ذي ف��ي »كريدي مك��س« أحمد 
س��يادي، والمؤسس��تين والمديرتين التنفيذيتين 
لش��ركة »فين مارك كوميونيكيشنس« زهراء طاهر 

وليال دانيش.
وت��م تصمي��م حمل��ة »صم��م مس��تقبلك« لدعم 
وط��الب  الثانوي��ة  الم��دارس  خريج��ي  وتش��جيع 
الجامعات والمس��جلين في برامج التدريب المهني 
التباع نهج أكثر نش��اطًا في التخطيط لمستقبلهم 
وبنائه، حيث تأتي الحملة في إطار المس��اهمة في 
جهود مملك��ة البحرين لتس��ريع تنمية رأس المال 
البش��ري وتثقي��ف وبناء ق��وى عاملة وطني��ة عالية 
الكفاءة ومدربة، تماش��يا مع أه��داف رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
وتتس��م الحمل��ة، التي تس��تمر طوال 12 ش��هرًا، 
بطاب��ع ش��مولي وتتأل��ف م��ن حزمة م��ن البرامج 
المتنوعة الت��ي تم تصميمها بعناية وتس��تهدف 
التعل��م العمل��ي والتط��ور. كما يج��ري التخطيط 
لعقد جلس��ات وفعاليات تفاعلي��ة بدعم من خبراء 
الموارد البش��رية والتعليم والقطاع��ات المختلفة، 
حيث س��تتجاوز هذه الفعاليات مجرد تعزيز النجاح 
األكاديمي، بل س��تمكن الط��الب أيضا من التفوق 
في مجاالت مهمة أخرى، من بينها تطوير المهارات 
الت��ي  العملي��ة  والق��درات  الضروري��ة  الحياتي��ة 
ترك��ز على الحي��اة المهنية، والت��ي تلعب جميعها 
دورا حيوي��ا في تش��كيل جيل مس��تقبلي ناجح من 

المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.

وس��تتيح العناصر الرئيس��ية للحملة فرص التعلم 
ف��ي التخطيط المال��ي، وبناء المهارات الش��خصية 
والعملي��ة، والتع��رف عل��ى الصناع��ات المختلف��ة 
والمس��ارات الوظيفي��ة، إضافة إل��ى تقديم فرص 
التواصل واإلرشاد، وبناء روح المسؤولية االجتماعية 

من خالل التطوع والمشاركة المجتمعية.
وس��يقدم مجلس التعليم العالي – بصفته الشريك 
اإلستراتيجي للحملة - الدعم والتوجيه في تصميم 
ه��ذه المب��ادرات واس��عة النط��اق للمس��اعدة في 
الوص��ول إل��ى الط��الب المس��تهدفين، إضافة إلى 
التأك��د م��ن أن أنش��طة الحملة ه��ي أدوات فعالة 
لدف��ع التنمية ودعم الطالب ف��ي التخطيط األمثل 

لمساراتهم األكاديمية والوظيفية المستقبلية.
فيما س��يعمل »كري��دي مكس«، بصفته الش��ريك 
المالي الرئيس��ي، مع حملة »صمم مستقبلك« على 
تطوي��ر وإطالق سلس��لة من األنش��طة الرامية إلى 
تعزيز مح��و األمية المالية، والتع��رف على الفرص 
الوظيفية المستقبلية للطالب في الصناعة المالية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن، في ب��ادرة تعك��س التزام 
الش��ركة الطويل المدى بتعليم الشباب، باعتبارها 
رائ��دة ومبتكرة وداعمة للمجتم��ع على مر العديد 

من السنوات.

وتعليق��ًا على إطالق الحمل��ة، صرحت األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة: »إنه وتماش��يا م��ع أهداف مجلس 
التعليم العالي المتمثلة في مواصلة رفع مس��توى 
التعلي��م العالي في مملك��ة البحرين ودعم تطوير 
الط��الب الجاهزين لخوض س��وق العمل، يس��عدنا 
دعم هذه المبادرة الهامة لمس��اعدة الجيل القادم 
من المهنيين وق��ادة األعمال عل��ى البدء في وضع 
األس��س واللبنات األساس��ية لتطورهم الش��خصي 

والمهني في وقت مبكر«.
وأضاف��ت: »يع��د إع��داد األف��راد الش��املين وذوي 
القدرات التنافسية العالية وإدماجهم في المجتمع 
واالقتص��اد أم��ًرا ضرورًي��ا للتنمي��ة االقتصادي��ة 
المستدامة للمملكة ولتحقيق أهداف رؤية البحرين 
االقتصادي��ة 2030. ومن األهمي��ة مواءمة تقدمنا 
مع األهداف الدولية للتنمية المستدامة. إننا نتطلع 
إلى دع��م الحملة من خالل خب��رات مجلس التعليم 
العال��ي، وأن نضمن امت��الك الطالب ف��ي مملكة 
البحري��ن العقلي��ة والمه��ارات واألدوات الصحيحة 
التي تمكنهم من المس��اهمة ف��ي التقدم الوطني 

واإلقليمي والدولي«.

تابع لـ»العدل« ويختص بتعليم تالوة وتجويد القرآن الكريم

 »بيت التمويل الكويتي« يرعى 
إعادة افتتاح مركز اإلقراء اإللكتروني

الكويت��ي-  التموي��ل  بي��ت  أعل��ن 
البحري��ن، أح��د البن��وك اإلس��المية 
الرائ��دة في المملك��ة، عن مبادرته 
بدع��م ورعاية إع��ادة افتت��اح مركز 
مرك��ز  وه��و  اإللكترون��ي،  اإلق��راء 
الق��رآن  ت��الوة  بتعلي��م  مخت��ص 
الكريم وأحكام التجويد عبر االتصال 
الع��دل  ل��وزارة  والتاب��ع  الهاتف��ي 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
الت��زام  الدع��م  ه��ذا   ويعك��س 
بي��ت التموي��ل الكويت��ي- البحرين 
بالمس��ؤولية المجتمعي��ة وبرعاية 
المب��ادرات والجه��ود الوطنية التي 
تص��ب لصال��ح أف��راد المجتمع في 
مملكة البحرين. ومن المقرر أن تتم 
إعادة افتتاح مركز اإلقراء اإللكتروني 
اعتب��ارًا م��ن بداي��ة ش��هر فبراي��ر 
م��ن الع��ام الج��اري، حيث س��يتابع 

المرك��ز تنظيم واس��تضافة البرامج 
المختصة  اإللكتروني��ة  التعليمي��ة 

بتالوة وتجويد القرآن الكريم.
وبهذه المناسبة، صّرح وكيل العدل 
والش��ؤون اإلس��المية بوزارة العدل 
والشؤون اإلسالمية واألوقاف عيسى 
المناعي: »نثني وُنشيد برعاية بيت 
التمويل الكويت��ي – البحرين لمركز 
اإلقراء اإللكترون��ي، حيث يصب هذا 

الدع��م ف��ي إع��ادة افتت��اح المركز 
ومتابعة نش��ر علوم الق��رآن الكريم 
مه��ارات  وتطوي��ر  المجتم��ع  ف��ي 
تالوة وتجوي��د الق��رآن الكريم على 
نطاق أوس��ع في المملكة. ومن هذا 
المنطلق، ُنبارك تنفيذ هذه الخطوة 
الهام��ة ونأمل أن تتواصل مس��يرة 
العط��اء عبر نش��ر العل��وم القرآنية 
وتخري��ج أف��واج جدي��دة م��ن القراء 

والمختصين في هذا المجال«.
وتعليق��ًا عل��ى ه��ذه الرعاي��ة، قال 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لبي��ت التموي��ل الكويتي-البحري��ن 
الخياط، قائ��اًل: »نعتز  عبدالحكي��م 
دائم��ًا بتخصي��ص وتقدي��م الدعم 
إع��ادة  ومنه��ا  ال��وزارة  لمب��ادرات 
افتت��اح مرك��ز اإلق��راء اإللكتروني، 
ال��ذي ُيمث��ل أح��د الرواف��د الهامة 
لتعليم الق��رآن الكريم إلكترونيًا في 
المملك��ة. وتأتي ه��ذه الرعاية من 
منطلق س��عينا لإلسهام في االرتقاء 
والمس��اهمة  المحل��ي  بالمجتم��ع 
بنش��ر العلوم القرآنية، ونس��أل اهلل 
أن يس��هم ذلك في استفادة المزيد 
م��ن أف��راد المجتم��ع م��ن البرامج 
التعليمية التي يس��تضيفها المركز 

على مدار العام«.
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أحمد سلطان العباسي

نحو خلق مصلحة مشتركة 
للطرفين.. »الشركات والمجتمع«

للنهوض بالمسؤولية االجتماعية للشركات، ينبغي علينا أن نجّذرها في فهم 
واسع للعالقة المتبادلة بين الشركة أو المصانع والمجتمع وفي نفس الوقت 

ترسيخها في استراتيجيات وأنشطة هذه المؤسسات.
نقلت إحدى الدراسات أن أي عمل يسعى لتحقيق غاياته على حساب المجتمع 
الذي يعمل فيه سيجد نجاحه وهميًا ومؤقتًا في نهاية المطاف ويتغير تأثير 
الش��ركة عل��ى المجتمع أيضًا بم��رور الوقت، مع تطور المعايي��ر االجتماعية 

وتقدم العلم.
إن العديد من الش��ركات التي فش��لت في توقع عواقب ه��ذه الهيئة البحثية 
المتطورة أفلس��ت من خالل النتائج المرجوة منها ولم يعد بإمكان الشركات 
االكتف��اء بمراقب��ة التأثيرات االجتماعي��ة الواضحة اليوم، حي��ث ُيفهم على 
العموم »على س��بيل المثال« أن انبعاثات الغازات على أنه خطر على الصحة 
العام��ة وتصاعدت األدل��ة على مخاطره��ا تدريجيًا ألكثر م��ن 50 عامًا قبل 
تحميل أي ش��ركة المس��ؤولية عن األض��رار التي يمكن أن تس��ببها. وبدون 
عملية دقيقة لتحديد اآلثار االجتماعية المتطورة في المس��تقبل، قد تخاطر 

الشركات ببقائها أصاًل.
ث��م ال يمكن ألي نش��اط تجاري حل جميع مش��اكل المجتم��ع أو تحمل كلفة 
القي��ام بذل��ك وبداًل من ذلك، يجب على كل ش��ركة تحديد المش��كالت التي 
تتقاطع مع أعمالها الخاصة وم��ن األفضل ترك األجندات االجتماعية األخرى 
لتلك المؤسسات في الصناعات األخرى. ستؤدي معالجة القضايا االجتماعية 
من خ��الل خلق قيمة مش��تركة إلى ُحل��ول ذاتية االس��تدامة ال تعتمد على 
اإلعانات الحكومية أو الخاصة، وعندما تس��تخدم ش��ركة »تدار بش��كل جيد« 
مواردها الهائلة وخبرتها وموهبتها اإلدارية على المش��كالت التي تتفهمها 
والتي لها حصة فيها، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على الصالح االجتماعي 

أكثر من أي مؤسسة أو منظمة خيرية أخرى.
وتتضمن أفضل مبادرات مواطنة الشركات ما هو أكثر بكثير من مجرد كتابة 
ش��يك، ويجب أن يلعب مديرو هذه المؤسس��ات والموظف��ون دورًا هامًا من 
خالل العمل مع إدارة المؤسس��ات االجتماعية أو حت��ى المدارس والجامعات 

لتقييم االحتياجات وتوجيه الطالب.
إن ممارس��ات المس��ؤولية االجتماعي��ة للش��ركات يجب أن يك��ون من خالل 
توس��يع وتنويع موظفيهم ليش��ملوا قطاع الس��وق الذي يمثله »على س��بيل 
المث��ال« األش��خاص ذوو الهمم، فاألش��خاص ذوو الهمم يري��دون ما يريده 
اآلخرون والش��ك أن المجتمعات تش��عر بأنها أكثر تفضياًل للش��ركات التي 

توظف األفراد ذوي الهمم.
بينم��ا نواج��ه عام��ًا جدي��دًا، أتمنى من الش��ركات جع��ل الجوان��ب األخرى 
للمس��ؤولية االجتماعية للش��ركات موضع تركيز في عام 2023 بما في ذلك 
االلتزام بإدماج ذوي الهمم في ممارسات التوظيف واستخدام النفوذ والموارد 
للمساعدة في بناء مجتمعات شاملة، وأنا واثق من أن هذا النهج سيؤدي إلى 
عام 2023 مش��رق للغاية لكل من الش��ركات أو المصان��ع ومجتمعاتها، من 
خالل التوظيف والتدريب أيضًا، وفي المقابل على الوزارات وتس��هيل وتسريع 
اإلجراءات المنوطة بها من خالل قوانين ولوائح تشجع الشركات على تضمين 
ذوي الهم��م والتنّوع في التوظيف فضاًل عن تذلي��ل الصعوبات لكي تتمكن 
ه��ذه الش��ركات والمصانع من بل��وغ األه��داف المرجوة من إنش��ائها، وفي 
النهاي��ة أن ذلك كله يصب في صالح مملكتنا م��ن خالل النجاحات المتتالية 
والسمعة الطيبة للشركات الموجودة حاليًا وجذب الشركات العالمية لتعمل 

بمملكتنا.

 »التربية«: زيارات ميدانية 
لتعزيز التعليم الفني والمهني

واصل��ت وزارة التربي��ة والتعليم خالل الفصل الدراس��ي 
األول المنصرم تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية المعززة 
لمنه��ج التعليم الفن��ي والمهن��ي بالمرحل��ة الثانوية، 
والتي تشمل عدة مؤسسات بسوق العمل، بهدف اطالع 
الطلبة على الواقع التطبيقي لما يتلقونه من دروس في 

الصفوف والورش والمختبرات المدرسية.
 وف��ي هذا الس��ياق، نف��ذت مدرس��ة الجابري��ة الثانوية 
الصناعية للبنين برنامج الزيارات للشركات والمؤسسات 
الصناعي��ة، والتي بلغ مجموعها خ��الل الفصل األول 15 
زيارة ميدانية ش��املة لكل التخصصات الفنية بالمدرسة 

تحت إشراف مكتب اإلرشاد المهني. 
وت��م خالل ه��ذه الزيارات التعرف عن كث��ب على طبيعة 
األعم��ال والمه��ن المتوف��رة في س��وق العم��ل، والتي 
تس��اعد الطالب على ربط الدراسة النظرية بالتطبيقية، 
واالط��الع على أوجه االبتكار والريادة في الحقل الصناعي 

المؤسسي.

رئيسة جامعة البحرين: تعميق 
الدراسات التاريخية للمنطقة

أك��دت رئيس��ة جامع��ة البحري��ن جواه��ر المضاحك��ة 
أهمي��ة تعميق الدراس��ات التاريخي��ة المتصلة باألبعاد 
االقتصادية واالجتماعية لمنطقة ش��رقي ش��به الجزيرة 
العربي��ة، مش��يدة بجه��ود الباحثي��ن الش��باب في هذا 

المجال.
ج��اء ذلك لدى اس��تقبالها الباحثة أس��ماء عب��داهلل التي 
أهدتها نس��خة م��ن أطروحته��ا لنيل درجة الماجس��تير 
التاريخ اإلس��المي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

بالمملكة العربية السعودية.
ونوهت رئيس الجامعة باألطروحة الموس��ومة بعنوان: 
»الطعام في مجتمع ش��رقي ش��به الجزي��رة العربية في 
العصر العباسي«، مشيرة إلى أن قلة من الدراسات تطرق 
هذه الموضوعات التي تبين تأثيرات عادات الطعام على 

الجوانب االقتصادية واألوضاع االجتماعية.
ولفت��ت إلى أهمية الدراس��ات ف��ي تاري��خ المنطقة في 
ظل شح الدراس��ات المتعلقة بالحقب المختلفة، مؤكدة 
ضرورة اتخاذ أساليب علمية رصينة قائمة على االستقراء 

والتحليل واالستنباط.
من ناحيتها، ش��كرت الباحثة رئيس الجامعة على حفاوة 
االس��تقبال، وعباراتها المش��جعة، معرب��ة عن تطلعها 
لمواصل��ة الجهود البحثي��ة المتعلقة بتاري��خ المنطقة 

وتأثيراته الراهنة والمستقبلية.

 فريق طبي بـ»السلمانية« يستأصل 
ورمًا سرطانيًا في القولون بالمنظار المتقدم

ق��ام فريق طبي بمجمع الس��لمانية الطب��ي بإجراء عملية 
معقدة باستخدام تقنيات متقدمة من المناظير الجراحية 
نفذها فريق جراحة القولون والمستقيم، وذلك الستئصال 
ورم س��رطاني في القولون وإج��راء مفاغرة معوية مؤقتة 

بالمنظار المتقدم.
 وتع��ود الحال��ة إل��ى مواط��ن يبلغ م��ن العم��ر 47 عامًا 
ويعاني م��ن التهاب القول��ون المتقرح، وتم تش��خيصه 
بورم س��رطاني ف��ي القولون، وت��ّم إزال��ة القولون وعمل 
وصلة بجدار المستقيم واألمعاء ومفاغرة معوية مؤقتة، 
وق��د قام الفريق المتخصص بقيادة االستش��اري الدكتور 
أحمد جواد، واألخصائية الدكتورة إس��راء سامي، واألطباء 
المقيمين وهم الدكتور جاس��م الع��رادي، الدكتورة أميرة 
علي، الدكتورة س��ارة عبد األمير، بإزالة الورم باس��تخدام 
أح��دث التقني��ات العالجي��ة بالمنظار المتق��دم، ويخضع 
المريض حاليًا إلى العالج التكميلي ضمن الخطة العالجية 

المقررة له.

»المستشفيات الحكومية« تعقيبًا على وفاة 
مريضة سكلر: تلقت العالج وتعاني أمراضًا مزمنة

في إط��ار متابعتها للمالحظات الواردة إليها من 
المرضى وذويهم ووسائل اإلعالم حول وفاة إحدى 
المريضات أوضحت المستش��فيات الحكومية أن 
فريق��ًا مختصًا قام بالتواصل م��ع الفريق الطبي 
المعال��ج للمريض��ة، حي��ث تبّين بأن��ه قد تمت 
معاينة المريضة التي كانت تعاني من فقر الدم 
المنجل��ي، وأمراض مزمنة أخرى منه��ا داُء الَقْلِب 
وَماتزِم��ّي المزمن، واعت��الل الصمام التاجي  الرُّ

للقلب، والتسارع فوق البطيني لدقات القلب.
وتم إدخ��ال المريضة لمجمع الس��لمانية الطبي 

بتاري��خ 18 يناير الجاري إلى جن��اح 66 المختص 
لع��الج حاالت فق��ر ال��دم المنجلي لإلن��اث نظرًا 

إلصابتها بنوبة سكلر حادة.
وق��د بّينت الفحوص��ات المبدئية أثن��اء إجراءات 
الدخول وج��ود حالة انخفاض ش��ديد في ضغط 

الدم، وقصور حاد في وظائف الكلية.
وتمت متابعة حالتها من قبل أطباء أمراض الدم 
وأمراض القلب، والعناية القصوى بش��كل يومي 
لتقيي��م حالتها. وفي 21 يناي��ر الجاري تدهورت 
حالة المريضة، مما استدعى وضع المريضة على 

جه��از التنفس عن طري��ق األنابيب إال أن حالتها 
تدهورت بشكل سريع وتوفيت بعدها.

وأك��دت المستش��فيات الحكومية أنه��ا ُتولي 
المرض��ى أهميًة قص��وى، وتس��عى دائمًا إلى 
تقدي��م رعاي��ة صحي��ة ش��املة للجمي��ع، بما 
يتوافق م��ع البروتوك��والت والمعايير الصحية 

المعتمدة.
وأعربت عن خالص تعازيها ومواس��اتها ألس��رة 
المتوفاة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها 

فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/22/watan-20230122.pdf?1674362742
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1047678
https://alwatannews.net/article/1047710


العدد:  5213
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(
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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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توفيـــت شـــابة بحرينيـــة ثالثينيـــة أمـــس 
بسبب نوبة سكلر.

الثالثـــاء  نقلـــت  قـــد  المريضـــة  وكانـــت 
الماضي عبر ســـيارة اإلســـعاف إلى مجمع 
السلمانية الطبي قسم الطوارئ، ووضعت 

تحت العناية المركزة.
والمريضة بعد ساعات معدودة، نقلت إلى 
الجنـــاح بشـــكل مؤقت لحين توفر ســـرير 
فـــي وحـــدة العنايـــة المركزة، بينمـــا كانت 

تأثير النوبة واآلالم.
وتوفيت الشابة أمس في الثامنة صباحا.

شـــاهد عيـــان مرافـــق لمريض آخـــر التقى 
بالفتـــاة وأكـــد أن المصابـــة نقلـــت للجنـــاح 
وبقيت هنـــاك لمدة 4 أيام على أقل تقدير 
دون أن تتحســـن حالتهـــا أو يتـــم توفيـــر 
ســـرير لها في العنايـــة المركزة، في الوقت 
الـــذي كانت تتألم فيه بشـــدة دون قدرتها 

على الكالم والحركة.

معدلهـــا  كان  القلـــب  نبضـــات  أن  وبيـــن   
يتراوح بيـــن 110 و150 لمدة 3 أيام دون 
أي تدخـــل طبي، ما عـــدا زيارات محدودة 
يقدمـــوا  لـــم  الذيـــن  األطبـــاء  بعـــض  مـــن 
المســـاعدة الطبيـــة، لكن تـــم تركيب جهاز 

تنفس متصـــل بالرئة للفتـــاة أمس صباحا 
وعلى أثر ذلك فارقت الحياة. 

وختـــم الشـــاهد العيـــان أنـــه تعاطـــف جدا 
مـــع الفتـــاة وحـــاول اإلبـــالغ عبـــر تطبيـــق 
“تواصل” عن اإلهمال الطبي التي تتعرض 

له الفتاة، لكنه لم يتلق أي اســـتجابة أيضا 
في التطبيق.

إلـــى ذلـــك، طالبـــت النائـــب حنـــان فـــردان 
لمتابعـــة  مبنـــى  بتوفيـــر  الصحـــة  وزارة 
نوبات مصابي الســـكلر لإلناث فقط، أسوة 
بالمبنـــى الذي تـــم توفيره للرجـــال للعناية 

بمصابي السكلر.
وأضافـــت فـــردان لــــ “البـــالد”: فـــي الفترة 
األخيـــرة فقدنـــا الكثير من األبناء بســـبب 
مـــرض الســـكلر، وهـــذا مـــا يعكـــس طبيعة 

الرعاية التي تقدم إليهم هناك.
الكاملـــة  الرعايـــة  توفيـــر  إلـــى  ودعـــت   
والمســـتحقة لمصابيـــن الســـكلر، حتـــى ال 
تتجدد مأساة 2010 بوفاة 4 مصابين في 
يوم واحد. وأشـــارت إلـــى ما يتعلق بحقن 
“المورفيـــن” التي تعطى لمصابي الســـكلر، 

مؤكدة أن ذلك األمر البد أن يقنن.
 ولفتـــت إلـــى أن بعـــض مصابيـــن الســـكلر 
تســـمية  إطـــالق  إزاء  بالضيـــق  يشـــعرون 

المدمنين عليهم.

أعلـــن تطبيـــق الوظائـــف الحكومية 
وظائـــف   3 وجـــود  عـــن  “شـــواغر” 
في القطـــاع الحكومي، منها شـــاغر 
أخصائي تطوير العمليات في هيئة 
وأخصائـــي  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم 
شـــؤون  بـــوزارة  برلمانيـــة  شـــؤون 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب إضافة 
لشاغر أخصائي تقنية اتصاالت أول 

بوزارة المواصالت واالتصاالت.
يشـــار إلـــى أن رئيس جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة أحمد الزايد قد قال ســـابقًا 
إن نظام “شواغر” من شأنه اإلسهام 
فـــي رفع الكفاءة والتميز في األداء 
والخدمة الحكومية وتوسيع فرص 
التطـــور المهني لـــدى الموظفين في 
الحكومـــة فـــي ظـــل بيئـــة محفـــزة 
ومعززة لإلنتاجية، منوهًا بأن جهاز 
الخدمـــة المدنية مســـتمر في تنفيذ 
توجيهـــات الحكومـــة نحـــو تطويـــر 
جـــودة الخدمـــة الحكوميـــة وتعزيز 
قـــدرات فـــرص موظفـــي الحكومة، 
مما عزز من فرص التطور الوظيفي 
للموظفين وأســـهم في رفع الكفاءة 
لـــدى  المهنـــي  والتطـــور  والتميـــز 

موظفي الحكومة. 
الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أن  يذكـــر 

المدنيـــة أحمـــد الزايـــد قد قـــال في 
وقت سابق إن نظام “شواغر” يهدف 
للحفـــاظ على الكفـــاءات والخبرات 
واالستفادة منها في مجال الخدمة 
المدنيـــة، وإن هـــذا النظـــام يضمـــن 
سرعة توفير مرشحين مؤهلين من 
الموظفيـــن؛ لالنتقـــال بيـــن الجهات 
الحكومية وســـد االحتياجات بينها، 
ويســـهم فـــي تحقيـــق مبـــدأ العدالة 
والمســـاواة وتكافؤ الفرص، إضافة 
إلـــى خلـــق روح المنافســـة وتعزيـــز 
مبدأ الشـــفافية بما يلبـــي التطلعات 
المنشـــودة ويعـــزز من دعـــم الجهود 
التطـــور  نحـــو  الراميـــة  الحكوميـــة 
والتنمية لخدمـــة الوطن والمواطن 
وفـــق توجيهـــات ولي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وقام جهاز الخدمة المدنية بتفعيل 
نظام الشـــواغر الحكومية لموظفي 
“الموظـــف  عبـــر تطبيـــق  الحكومـــة 
الحكومي” والبوابة الحكومية للنقل 
الداخلي بين الوزارات والمؤسسات 
الحكومية، حيـــث القى إقباالً كبيرًا 
مـــن الجهـــات الحكومية مـــن خالل 

التقديم.

علمـــت “البـــالد” بـــأن هنالـــك تصاعـــدا ملحوظـــا فـــي عـــدد 
المرتفعـــة،  الســـخونة  بأمـــراض  األطفـــال  مـــن  المصابيـــن 
والرشـــح القوي، والبلغم، وبأن المراجعيـــن منهم للعيادات 
الخاصـــة والمراكز الصحية وطوارئ الســـلمانية، بلغ ارقامًا 

كبيرة في األسابيع األخيرة.
وأوضحـــت مصـــادر بـــأن هـــذه الحـــاالت المتناميـــة والتي 
ســـجلتها عـــدد مـــن المـــدارس، خصوصـــَا الخاصـــة، والتي 
افضـــت الـــى غياب عـــدد واســـع مـــن الطلبة عـــن فصولهم 
وغيابهم عـــن االختبـــارات، واضطرار اإلدارات المدرســـية 
الـــى دمـــج الحاضريـــن بصفـــوف مشـــتركة إلكمـــال عـــدد 
المقاعد، هي نتيجة ما يسمى باألنفلونزا الموسمية، والتي 
اتصفـــت هذا العـــام بقوتها، وشراســـتها، واســـتمرار آثارها 

لفترة طويلة.
وقال ولي أمر للـ”البالد” اصابتني االنفلونزا واستمرت معي 
قرابة أســـبوعين، أغلب ايامها كنت طريح الفراش بســـبب 
قوتهـــا، فمـــا بالـــك بقـــدرة مقاومة األطفـــال لهـــا، خصوصًا 

الرضع أو صغار السن جدًا؟
الى ذلك، شـــكا أولياء أمور للـ”البالد” ارتفاع فاتورة العالج 
والحاجـــة  األدويـــة  وكلفـــة  الخاصـــة  المستشـــفيات  فـــي 
المســـتمرة لها، والتي تطـــال “دومبي” و”باندول” و”زتريك” 
و”أوميســـت” والتـــي هي كلها مـــن عائلة عالجيـــة واحدة، 
الـــزكام،  ووقـــف  الحـــرارة،  درجـــات  خفـــض  وتســـتهدف 

والحساسية باألنف، والمخصصة لألطفال.

ازدياد حاالت ارتفاع الحرارة بين األطفال
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شواغر وظيفية بالمواصالت وسوق العمل والبرلمان

وفـاة شابـة “سكلر” انتظرت سريراً 4 أيـام

“اقرأ 2” ينظم العديد من الفعاليات لألطفال

الفردان تطالب بتوفير مبنى للمصابين اإلناث

مركز الشيخ إبراهيم لـ “^”:

أكـــد مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 
والبحـــوث، ردا علـــى ما نشـــرته “البالد” أمـــس بعنوان “بيت 
تراثي بال أنشـــطة منذ ســـنين”، أن “البيـــت التراثي – مكتبة 
أقـــرأ 2” يقـــدم يومًيـــا نشـــاطا قرائيـــا لألطفـــال بعـــد الدوام 

المدرسي.
وفيما يأتي نص الرد:

تعقيبـــا علـــى ما نشـــرته جريـــدة البالد فـــي عددهـــا الصادر 
يـــوم الســـبت 2023-1-21، بشـــأن “بيـــت تراثي بال أنشـــطة 
منـــذ ســـنين”، ومرافقة جريـــدة البـــالد النائب حنـــان فردان 

إلى البيت التراثي، فإن مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث يســـتنكر ما قـــد تقدمت به النائبة، 
مـــن تصريحـــات تـــدل علـــى جهـــل واضـــح بالعمـــل الثقافي 
وصـــون البيـــوت التراثية البحرينية، حيـــث يؤكد المركز أن 
“البيت التراثي – مكتبة أقرأ 2” يقدم وبشـــكل يومي نشاطًا 
قرائيـــًا لألطفـــال بعـــد الـــدوام المدرســـي، كمـــا يوفـــر المادة 
التعليميـــة ألطفـــال المنطقـــة، كمـــا عمل المركـــز على تطوير 
مهارات القراءة والمطالعة لديهم، وقدم لهم أنشطة متنوعة 
وجـــوالت تعليميـــة مصاحبـــة لمهرجـــان صيـــف البحريـــن، 
ويؤكـــد المركـــز أن الهدف من تشـــغيل المكتبة هـــو القراءة 

وفقـــًا لغرضـــه األول والـــذي يحمـــل أســـم المشـــروع، وينوه 
المركـــز أن مـــا ذكر في التقرير يحمل الكثيـــر من المغالطات 
ويفتقـــر إلـــى المعلومـــات الصحيحـــة، وكان يتوجـــب علـــى 
الصحيفـــة التحقـــق قبل نشـــر التقرير.  وتعتبـــر “مكتبة اقرأ 
2” أحـــد البيوت المتفرعة عن مركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة 
والبحـــوث والذي افتتـــح منذ 6 يونيو 2011، بدعم من بنك 
البحريـــن والكويـــت الداعم الرســـمي للمشـــروع، ومنذ ذلك 
الحين أخـــذ المركز على عاتقه وبمبادرة منه في المحافظة 
على المعمار البحريني المميز لهذا البيت من ترميم وصيانة 

وإدامة، وهو مؤسسة أهلية غير تابع ألي جهة رسمية.

انخفـــاض كلفـــة حـــج هــذا العـــام 20 %
زيادة كوتا البحرين نحو ٢٦٠٠ حاج عن العام الماضي

قال رئيس حملة المواسم للحج والعمرة والسياحة 
جاســـم أبـــل إن األســـعار المتوقعة لحج هـــذا العام 
ستكون أقل من العام الماضي، بحكم وصول العدد 
اإلجمالـــي لبعثـــة البحريـــن الى 4625 حاج، قياســـا 

بألفين حاج العام الماضي.
وأضـــاف أبـــل فـــي تصريحـــه لـ”البـــالد” بـــأن عـــدد 
حجاج بيت هللا الحرام لهذا العام ســـيكونون بإذن 
هللا مليونـــي حـــاج، حســـب تصريـــح وزارة الحـــج 
الســـعودية وهـــو ضعـــف عددهـــم العـــام الماضـــي، 

والذي كان مليون حاج فقط.
ولفت أبل أن األســـعار ســـتكون أقل بعشرين بالمئة 

على األقل، وسيتم اإلعالن عنها في الفترة المقبلة، 
مضيفـــًا “ننتظـــر التعليمات واالشـــتراطات من قبل 

بعثة البحرين للحج بهذا الشأن”.

واردف “األمـــر مرتبـــط أيضـــا بمســـتوى الخدمـــات 
المقدمـــة للحجـــاج، ونوعهـــا، وخبـــرة الحملـــة فـــي 

ذلك”.
وأشـــار أبـــل إلـــى أن هنالـــك توقعـــات بـــأن تكـــون 
بالرغـــم  مرتفعـــة  البحرينييـــن  الحجـــاج  مشـــاركة 
من الظـــروف االقتصادية ألســـباب متعـــددة أهمها 
“الظـــروف الطبية والوقائية التـــي كانت قائمة في 
الثـــالث الســـنوات الماضية، والتي حـــدت من عدد 
الحجيج، ستشـــجع الناس هذا العام للمشاركة، كما 
أن رفـــع القيـــود الوقائيـــة والتي تتعلـــق باللقاحات 

عامل إيجابي أيضا؟”.
وتابـــع “العام الماضي قيدوا أعمار الحجيج إلى 65 

سنة، وهو أمر لم يعلن هذا العام”.

جاسم ابل
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الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  تنظـــر 
ينايـــر   24 الثالثـــاء  يـــوم  الرابعـــة 
المتهميـــن  قضيـــة  فـــي  الجـــاري 
الكهربـــاء  عـــدادات  بقـــراءات 
 7000 فـــي  المتمثلـــة  الوهميـــة 

قراءة غير صحيحة.
وحـــدد المحكمـــة الجلســـة المقبلـــة 

الثانـــي  المتهـــم  محاميـــة  لتقديـــم 
المرافعـــة الختاميـــة للـــرد علـــى مذكـــرة 
النيابـــة العامة التي أكدت تورط المتهم 
بتســـجيل  الجنســـية”  “عربـــي  األول 
قـــراءات وهميـــة بحجـــة ضغـــط العمل، 
بتشـــغيل  البحرينـــي  المتهـــم  وتـــورط 
المتهـــم العربـــي بـــدون تصريح رســـمي، 
حيـــث كان يتقاضـــى راتـــب مابين 200 
ولغاية 500 دينار. وبينت النيابة العامة 
تـــورط المتهـــم األول بما نســـب إليه من 
تهـــم مـــن بينها جنايـــة اســـتعمال توقيع 
عليهـــم،  بالمجنـــي  مملـــوك  إلكترونـــي 
وذلـــك لغـــرض غيـــر مشـــروع، موضحة 
المـــادي  بركنيهـــا  نهضـــت  الجريمـــة  أن 
والمعنوي من خـــالل قيام المتهم األول 
باســـتعمال التوقيع اإللكتروني المملوك 
إلـــى العاملين في الشـــركة، حيث تحقق 
الركـــن المـــادي مـــن خـــالل قيـــام المتهم 
اإلجرامـــي،  الســـلوك  بإفـــراغ  األول 
وذلـــك باســـتعمال المفتـــاح اإللكترونـــي 

لمخصـــص  تســـجيل ا بتطبيـــق 
قراءة العدادات، ونتج عن ذلك تسجيل 
قراءات تخالف الحقيقة. وكانت النيابة 
العامـــة أســـندت للمتهميـــن فـــي غضون 
شهري يوليو وأغسطس من العام 2022 
بدائرة أمن مملكة البحرين للمتهم األول 
اشـــترك بطريق االتفاق والمســـاعدة مع 
موظف بحســـن النية في إدخال بيانات 
وســـيلة تقنية المعلومـــات تخص إحدى 
الجهـــات الحكومية على نحو من شـــأنه 
إظهـــار بيانات غيـــر صحيحة علـــى أنها 
المفتـــاح  باســـتعمال  وذلـــك  صحيحـــة، 
موظفيـــن،   4 لــــ  الخـــاص  اإللكترونـــي 
كمـــا قام بإدخـــال بيانات غيـــر صحيحة 
الســـتهالكات وهميـــة لقـــراءة عـــدادات 
الماء والكهرباء في النظام اإللكتروني.

24 يناير المرافعة الختامية في قضية “عدادات الكهرباء”
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إبراهيم النهام

بدر الحايكي

محرر الشؤون المحلية

إبراهيم النهام

توفيـــت شـــابة بحرينيـــة ثالثينيـــة أمـــس 
بسبب نوبة سكلر.

الثالثـــاء  نقلـــت  قـــد  المريضـــة  وكانـــت 
الماضي عبر ســـيارة اإلســـعاف إلى مجمع 
السلمانية الطبي قسم الطوارئ، ووضعت 

تحت العناية المركزة.
والمريضة بعد ساعات معدودة، نقلت إلى 
الجنـــاح بشـــكل مؤقت لحين توفر ســـرير 
فـــي وحـــدة العنايـــة المركزة، بينمـــا كانت 

تأثير النوبة واآلالم.
وتوفيت الشابة أمس في الثامنة صباحا.

شـــاهد عيـــان مرافـــق لمريض آخـــر التقى 
بالفتـــاة وأكـــد أن المصابـــة نقلـــت للجنـــاح 
وبقيت هنـــاك لمدة 4 أيام على أقل تقدير 
دون أن تتحســـن حالتهـــا أو يتـــم توفيـــر 
ســـرير لها في العنايـــة المركزة، في الوقت 
الـــذي كانت تتألم فيه بشـــدة دون قدرتها 

على الكالم والحركة.

معدلهـــا  كان  القلـــب  نبضـــات  أن  وبيـــن   
يتراوح بيـــن 110 و150 لمدة 3 أيام دون 
أي تدخـــل طبي، ما عـــدا زيارات محدودة 
يقدمـــوا  لـــم  الذيـــن  األطبـــاء  بعـــض  مـــن 
المســـاعدة الطبيـــة، لكن تـــم تركيب جهاز 

تنفس متصـــل بالرئة للفتـــاة أمس صباحا 
وعلى أثر ذلك فارقت الحياة. 

وختـــم الشـــاهد العيـــان أنـــه تعاطـــف جدا 
مـــع الفتـــاة وحـــاول اإلبـــالغ عبـــر تطبيـــق 
“تواصل” عن اإلهمال الطبي التي تتعرض 

له الفتاة، لكنه لم يتلق أي اســـتجابة أيضا 
في التطبيق.

إلـــى ذلـــك، طالبـــت النائـــب حنـــان فـــردان 
لمتابعـــة  مبنـــى  بتوفيـــر  الصحـــة  وزارة 
نوبات مصابي الســـكلر لإلناث فقط، أسوة 
بالمبنـــى الذي تـــم توفيره للرجـــال للعناية 

بمصابي السكلر.
وأضافـــت فـــردان لــــ “البـــالد”: فـــي الفترة 
األخيـــرة فقدنـــا الكثير من األبناء بســـبب 
مـــرض الســـكلر، وهـــذا مـــا يعكـــس طبيعة 

الرعاية التي تقدم إليهم هناك.
الكاملـــة  الرعايـــة  توفيـــر  إلـــى  ودعـــت   
والمســـتحقة لمصابيـــن الســـكلر، حتـــى ال 
تتجدد مأساة 2010 بوفاة 4 مصابين في 
يوم واحد. وأشـــارت إلـــى ما يتعلق بحقن 
“المورفيـــن” التي تعطى لمصابي الســـكلر، 

مؤكدة أن ذلك األمر البد أن يقنن.
 ولفتـــت إلـــى أن بعـــض مصابيـــن الســـكلر 
تســـمية  إطـــالق  إزاء  بالضيـــق  يشـــعرون 

المدمنين عليهم.

أعلـــن تطبيـــق الوظائـــف الحكومية 
وظائـــف   3 وجـــود  عـــن  “شـــواغر” 
في القطـــاع الحكومي، منها شـــاغر 
أخصائي تطوير العمليات في هيئة 
وأخصائـــي  العمـــل،  ســـوق  تنظيـــم 
شـــؤون  بـــوزارة  برلمانيـــة  شـــؤون 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب إضافة 
لشاغر أخصائي تقنية اتصاالت أول 

بوزارة المواصالت واالتصاالت.
يشـــار إلـــى أن رئيس جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة أحمد الزايد قد قال ســـابقًا 
إن نظام “شواغر” من شأنه اإلسهام 
فـــي رفع الكفاءة والتميز في األداء 
والخدمة الحكومية وتوسيع فرص 
التطـــور المهني لـــدى الموظفين في 
الحكومـــة فـــي ظـــل بيئـــة محفـــزة 
ومعززة لإلنتاجية، منوهًا بأن جهاز 
الخدمـــة المدنية مســـتمر في تنفيذ 
توجيهـــات الحكومـــة نحـــو تطويـــر 
جـــودة الخدمـــة الحكوميـــة وتعزيز 
قـــدرات فـــرص موظفـــي الحكومة، 
مما عزز من فرص التطور الوظيفي 
للموظفين وأســـهم في رفع الكفاءة 
لـــدى  المهنـــي  والتطـــور  والتميـــز 

موظفي الحكومة. 
الخدمـــة  جهـــاز  رئيـــس  أن  يذكـــر 

المدنيـــة أحمـــد الزايـــد قد قـــال في 
وقت سابق إن نظام “شواغر” يهدف 
للحفـــاظ على الكفـــاءات والخبرات 
واالستفادة منها في مجال الخدمة 
المدنيـــة، وإن هـــذا النظـــام يضمـــن 
سرعة توفير مرشحين مؤهلين من 
الموظفيـــن؛ لالنتقـــال بيـــن الجهات 
الحكومية وســـد االحتياجات بينها، 
ويســـهم فـــي تحقيـــق مبـــدأ العدالة 
والمســـاواة وتكافؤ الفرص، إضافة 
إلـــى خلـــق روح المنافســـة وتعزيـــز 
مبدأ الشـــفافية بما يلبـــي التطلعات 
المنشـــودة ويعـــزز من دعـــم الجهود 
التطـــور  نحـــو  الراميـــة  الحكوميـــة 
والتنمية لخدمـــة الوطن والمواطن 
وفـــق توجيهـــات ولي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
وقام جهاز الخدمة المدنية بتفعيل 
نظام الشـــواغر الحكومية لموظفي 
“الموظـــف  عبـــر تطبيـــق  الحكومـــة 
الحكومي” والبوابة الحكومية للنقل 
الداخلي بين الوزارات والمؤسسات 
الحكومية، حيـــث القى إقباالً كبيرًا 
مـــن الجهـــات الحكومية مـــن خالل 

التقديم.

علمـــت “البـــالد” بـــأن هنالـــك تصاعـــدا ملحوظـــا فـــي عـــدد 
المرتفعـــة،  الســـخونة  بأمـــراض  األطفـــال  مـــن  المصابيـــن 
والرشـــح القوي، والبلغم، وبأن المراجعيـــن منهم للعيادات 
الخاصـــة والمراكز الصحية وطوارئ الســـلمانية، بلغ ارقامًا 

كبيرة في األسابيع األخيرة.
وأوضحـــت مصـــادر بـــأن هـــذه الحـــاالت المتناميـــة والتي 
ســـجلتها عـــدد مـــن المـــدارس، خصوصـــَا الخاصـــة، والتي 
افضـــت الـــى غياب عـــدد واســـع مـــن الطلبة عـــن فصولهم 
وغيابهم عـــن االختبـــارات، واضطرار اإلدارات المدرســـية 
الـــى دمـــج الحاضريـــن بصفـــوف مشـــتركة إلكمـــال عـــدد 
المقاعد، هي نتيجة ما يسمى باألنفلونزا الموسمية، والتي 
اتصفـــت هذا العـــام بقوتها، وشراســـتها، واســـتمرار آثارها 

لفترة طويلة.
وقال ولي أمر للـ”البالد” اصابتني االنفلونزا واستمرت معي 
قرابة أســـبوعين، أغلب ايامها كنت طريح الفراش بســـبب 
قوتهـــا، فمـــا بالـــك بقـــدرة مقاومة األطفـــال لهـــا، خصوصًا 

الرضع أو صغار السن جدًا؟
الى ذلك، شـــكا أولياء أمور للـ”البالد” ارتفاع فاتورة العالج 
والحاجـــة  األدويـــة  وكلفـــة  الخاصـــة  المستشـــفيات  فـــي 
المســـتمرة لها، والتي تطـــال “دومبي” و”باندول” و”زتريك” 
و”أوميســـت” والتـــي هي كلها مـــن عائلة عالجيـــة واحدة، 
الـــزكام،  ووقـــف  الحـــرارة،  درجـــات  خفـــض  وتســـتهدف 

والحساسية باألنف، والمخصصة لألطفال.

ازدياد حاالت ارتفاع الحرارة بين األطفال

local@albiladpress.com

األحد 22 يناير 2023 - 29 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5213
03

شواغر وظيفية بالمواصالت وسوق العمل والبرلمان

وفـاة شابـة “سكلر” انتظرت سريراً 4 أيـام

“اقرأ 2” ينظم العديد من الفعاليات لألطفال

الفردان تطالب بتوفير مبنى للمصابين اإلناث

مركز الشيخ إبراهيم لـ “^”:

أكـــد مركـــز الشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمـــد آل خليفـــة للثقافة 
والبحـــوث، ردا علـــى ما نشـــرته “البالد” أمـــس بعنوان “بيت 
تراثي بال أنشـــطة منذ ســـنين”، أن “البيـــت التراثي – مكتبة 
أقـــرأ 2” يقـــدم يومًيـــا نشـــاطا قرائيـــا لألطفـــال بعـــد الدوام 

المدرسي.
وفيما يأتي نص الرد:

تعقيبـــا علـــى ما نشـــرته جريـــدة البالد فـــي عددهـــا الصادر 
يـــوم الســـبت 2023-1-21، بشـــأن “بيـــت تراثي بال أنشـــطة 
منـــذ ســـنين”، ومرافقة جريـــدة البـــالد النائب حنـــان فردان 

إلى البيت التراثي، فإن مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمد آل 
خليفة للثقافة والبحوث يســـتنكر ما قـــد تقدمت به النائبة، 
مـــن تصريحـــات تـــدل علـــى جهـــل واضـــح بالعمـــل الثقافي 
وصـــون البيـــوت التراثية البحرينية، حيـــث يؤكد المركز أن 
“البيت التراثي – مكتبة أقرأ 2” يقدم وبشـــكل يومي نشاطًا 
قرائيـــًا لألطفـــال بعـــد الـــدوام المدرســـي، كمـــا يوفـــر المادة 
التعليميـــة ألطفـــال المنطقـــة، كمـــا عمل المركـــز على تطوير 
مهارات القراءة والمطالعة لديهم، وقدم لهم أنشطة متنوعة 
وجـــوالت تعليميـــة مصاحبـــة لمهرجـــان صيـــف البحريـــن، 
ويؤكـــد المركـــز أن الهدف من تشـــغيل المكتبة هـــو القراءة 

وفقـــًا لغرضـــه األول والـــذي يحمـــل أســـم المشـــروع، وينوه 
المركـــز أن مـــا ذكر في التقرير يحمل الكثيـــر من المغالطات 
ويفتقـــر إلـــى المعلومـــات الصحيحـــة، وكان يتوجـــب علـــى 
الصحيفـــة التحقـــق قبل نشـــر التقرير.  وتعتبـــر “مكتبة اقرأ 
2” أحـــد البيوت المتفرعة عن مركز الشـــيخ إبراهيم للثقافة 
والبحـــوث والذي افتتـــح منذ 6 يونيو 2011، بدعم من بنك 
البحريـــن والكويـــت الداعم الرســـمي للمشـــروع، ومنذ ذلك 
الحين أخـــذ المركز على عاتقه وبمبادرة منه في المحافظة 
على المعمار البحريني المميز لهذا البيت من ترميم وصيانة 

وإدامة، وهو مؤسسة أهلية غير تابع ألي جهة رسمية.

انخفـــاض كلفـــة حـــج هــذا العـــام 20 %
زيادة كوتا البحرين نحو ٢٦٠٠ حاج عن العام الماضي

قال رئيس حملة المواسم للحج والعمرة والسياحة 
جاســـم أبـــل إن األســـعار المتوقعة لحج هـــذا العام 
ستكون أقل من العام الماضي، بحكم وصول العدد 
اإلجمالـــي لبعثـــة البحريـــن الى 4625 حاج، قياســـا 

بألفين حاج العام الماضي.
وأضـــاف أبـــل فـــي تصريحـــه لـ”البـــالد” بـــأن عـــدد 
حجاج بيت هللا الحرام لهذا العام ســـيكونون بإذن 
هللا مليونـــي حـــاج، حســـب تصريـــح وزارة الحـــج 
الســـعودية وهـــو ضعـــف عددهـــم العـــام الماضـــي، 

والذي كان مليون حاج فقط.
ولفت أبل أن األســـعار ســـتكون أقل بعشرين بالمئة 

على األقل، وسيتم اإلعالن عنها في الفترة المقبلة، 
مضيفـــًا “ننتظـــر التعليمات واالشـــتراطات من قبل 

بعثة البحرين للحج بهذا الشأن”.

واردف “األمـــر مرتبـــط أيضـــا بمســـتوى الخدمـــات 
المقدمـــة للحجـــاج، ونوعهـــا، وخبـــرة الحملـــة فـــي 

ذلك”.
وأشـــار أبـــل إلـــى أن هنالـــك توقعـــات بـــأن تكـــون 
بالرغـــم  مرتفعـــة  البحرينييـــن  الحجـــاج  مشـــاركة 
من الظـــروف االقتصادية ألســـباب متعـــددة أهمها 
“الظـــروف الطبية والوقائية التـــي كانت قائمة في 
الثـــالث الســـنوات الماضية، والتي حـــدت من عدد 
الحجيج، ستشـــجع الناس هذا العام للمشاركة، كما 
أن رفـــع القيـــود الوقائيـــة والتي تتعلـــق باللقاحات 

عامل إيجابي أيضا؟”.
وتابـــع “العام الماضي قيدوا أعمار الحجيج إلى 65 

سنة، وهو أمر لم يعلن هذا العام”.

جاسم ابل

حسن عبدالرسول

الجنائيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة  تنظـــر 
ينايـــر   24 الثالثـــاء  يـــوم  الرابعـــة 
المتهميـــن  قضيـــة  فـــي  الجـــاري 
الكهربـــاء  عـــدادات  بقـــراءات 
 7000 فـــي  المتمثلـــة  الوهميـــة 

قراءة غير صحيحة.
وحـــدد المحكمـــة الجلســـة المقبلـــة 

الثانـــي  المتهـــم  محاميـــة  لتقديـــم 
المرافعـــة الختاميـــة للـــرد علـــى مذكـــرة 
النيابـــة العامة التي أكدت تورط المتهم 
بتســـجيل  الجنســـية”  “عربـــي  األول 
قـــراءات وهميـــة بحجـــة ضغـــط العمل، 
بتشـــغيل  البحرينـــي  المتهـــم  وتـــورط 
المتهـــم العربـــي بـــدون تصريح رســـمي، 
حيـــث كان يتقاضـــى راتـــب مابين 200 
ولغاية 500 دينار. وبينت النيابة العامة 
تـــورط المتهـــم األول بما نســـب إليه من 
تهـــم مـــن بينها جنايـــة اســـتعمال توقيع 
عليهـــم،  بالمجنـــي  مملـــوك  إلكترونـــي 
وذلـــك لغـــرض غيـــر مشـــروع، موضحة 
المـــادي  بركنيهـــا  نهضـــت  الجريمـــة  أن 
والمعنوي من خـــالل قيام المتهم األول 
باســـتعمال التوقيع اإللكتروني المملوك 
إلـــى العاملين في الشـــركة، حيث تحقق 
الركـــن المـــادي مـــن خـــالل قيـــام المتهم 
اإلجرامـــي،  الســـلوك  بإفـــراغ  األول 
وذلـــك باســـتعمال المفتـــاح اإللكترونـــي 

لمخصـــص  تســـجيل ا بتطبيـــق 
قراءة العدادات، ونتج عن ذلك تسجيل 
قراءات تخالف الحقيقة. وكانت النيابة 
العامـــة أســـندت للمتهميـــن فـــي غضون 
شهري يوليو وأغسطس من العام 2022 
بدائرة أمن مملكة البحرين للمتهم األول 
اشـــترك بطريق االتفاق والمســـاعدة مع 
موظف بحســـن النية في إدخال بيانات 
وســـيلة تقنية المعلومـــات تخص إحدى 
الجهـــات الحكومية على نحو من شـــأنه 
إظهـــار بيانات غيـــر صحيحة علـــى أنها 
المفتـــاح  باســـتعمال  وذلـــك  صحيحـــة، 
موظفيـــن،   4 لــــ  الخـــاص  اإللكترونـــي 
كمـــا قام بإدخـــال بيانات غيـــر صحيحة 
الســـتهالكات وهميـــة لقـــراءة عـــدادات 
الماء والكهرباء في النظام اإللكتروني.

24 يناير المرافعة الختامية في قضية “عدادات الكهرباء”
حسن عبدالرسول
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