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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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} رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة خالل افتتاح توسعة دائرة الحوادث والطوارئ بالسلمانية.

بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب  وأشــاد 
عبدهلل آل خليفة بالتوجيهات السديدة من 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لــدن 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
تـــقـــديـــره لجميع  أعـــــرب عـــن  كــمــا  الـــــــــوزراء، 
الــذي  الــهــام  الــمــشــروع  هـــذا  عــلــى  القائمين 
بتطوير  وحكومتها  المملكة  اهتمام  يعكس 
الــخــدمــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي ويـــعـــزز ما 
تــتــمــتــع بـــه مـــن مــقــومــات تــكــرس دورهـــــا في 
الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  تحقيق 

بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

ــوم بـــافـــتـــتـــاح هـــذا  ــ ــيـ ــ وقـــــــــال: »نـــفـــخـــر الـ
ــرائـــد الــــذي يــصــب فـــي تــطــويــر  الـــمـــشـــروع الـ
الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة فـــي مجمع 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، هــــذا الـــصـــرح الــطــبــي 
الـــذي يشكل ركــيــزة أســاســيــة ضمن  الــعــريــق 
المملكة،  فــي  الصحية  الخدمات  منظومة 
الريادية  المشاريع  وإننا نأمل مواصلة هذه 
والتي تحقق إضافة نوعية لجودة الخدمات 

المقدمة«.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــــدت الــدكــتــورة 

جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة 
أن افــتــتــاح مــشــروع تــوســعــة دائــــرة الــحــوادث 
والطوارئ يشكل إضافة هامة ونوعية ضمن 
الــكــوادر  بجهود  منوهة  الحكومة،  مــبــادرات 
التخصصات  مختلف  في  المميزة  الطبية 
الكوادر  ودعــم  منها،  الــنــادرة  خاصة  الطبية 
بهدف  الـــدؤوب  وعملها  الــمــســانــدة،  الطبية 
تطوير السياسات واالستراتيجيات الصحية 
سعيا لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وضمان 
توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة ذات 

جودة عالية ومتكاملة ومستدامة.
ــام بــن  ــ ــشـ ــ ــيــــخ هـ ــه، أكـــــــد الــــشــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ

أمناء  مجلس  رئيس  خليفة  آل  عبدالعزيز 
المستشفيات الحكومية أن الزخم والنجاح 
الخدمية  المشاريع  مختلف  تحققه  الــذي 
والتنموية تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة 
باالهتمام بالمواطن البحريني باعتباره هو 
يتلقى  مــن  ولــكــل  وغــايــتــهــا،  التنمية  مــحــور 
يحقق  بما  بالمملكة،  الصحية  الــخــدمــات 
األهداف الطموحة لالستراتيجية التنموية 
يعزز  النجاح  هــذا  أن  إلــى  الفتا  بالمملكة، 
لمواصلة  الحكومية  المستشفيات  دور  من 
الــتــطــويــر والــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق، مــؤكــدا 
ــاء الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــنــ ــ حـــــــرص مـــجـــلـــس أمــ

الخدمات  تطوير  على  المستمر  الحكومية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين.

إلـــى ذلـــك، أكـــد الــدكــتــور أحــمــد محمد 
األنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
تــوســعــة  وافـــتـــتـــاح  تـــدشـــيـــن  أن  الــحــكــومــيــة 
دائــرة الــحــوادث والــطــوارئ وغــرف العمليات 
الــطــبــي يــمــثــل نقلة  الــســلــمــانــيــة  بــمــجــمــع 
والمقيمين  المواطنين  خــدمــة  فــي  نوعية 
بالمملكة، حيث تشمل التوسعة رفع الطاقة 
االستيعابية لألسرة من 80 سريرا إلى 120 
استشارة،  غــرف   7 التوسعة  وتشمل  ســريــرا، 
إلــى  تصنيف  غـــرف  و5  إنـــعـــاش،  غــرفــة  و15 

جانب 3 غرف معالجة. كما تشمل التوسعة 
انتظار  ومنطقة  لألطفال  منفصلة  وحــدة 

تتسع إلى 120 شخصا.
وأشـــــــــار الــــدكــــتــــور األنــــــصــــــاري إلــــــى أن 
دائـــــــــــرة الــــــــحــــــــوادث والـــــــــطـــــــــوارئ بــمــجــمــع 
التميز  مــراكــز  أحــد  تعد  الطبي  السلمانية 
تحظى  والــتــي  الــحــكــومــيــة،  بالمستشفيات 
باهتمام بالغ وأولوية قصوى ضمن الخطط 
المحوري  دورهـــا  إلــى  نظرا  االستراتيجية، 
للمرضى  الــطــبــيــة  االحــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
مــريــض  إلــــى 1300  عـــددهـــم  يــصــل  الـــذيـــن 

يوميا.

برعاية ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

ال�س��لمانية بمجم��ع  والط��وارئ  الح��وادث  دائ��رة  تو�س��عة  افتت��اح 

للأطف��ال منف�سل��ة  ووح��دة  والإنعا���ش  للأ�س��رة  ال�س��تيعابية  الطاق��ة  رف��ع 

تــحــت رعـــايـــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
الــمــجــلــس األعــلــى للصحة مــشــروع  رئــيــس 
توسعة دائرة الحوادث والطوارئ في مجمع 
السلمانية الطبي، بحضور الدكتورة جليلة 
والشيخ  وزيــرة الصحة،  السيد جــواد حسن 
هـــشـــام بـــن عــبــدالــعــزيــز آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الــحــكــومــيــة،  المستشفيات  أمــنــاء  مــجــلــس 
الرئيس  األنصاري  محمد  أحمد  والدكتور 
وعدد  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 

من المسؤولين.

استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  اللجنة  مــن  ــًدا  وفــ
ــارات  ــ ــ ــة اإلمـ ــ ــار بــالــبــشــر فــــي دولــ ــجــ االتــ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة بــرئــاســة 
البلوشي  مـــراد  عــبــدالــرحــمــن  الــقــاضــي 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة، فـــي مــقــر مــركــز 
التابع  الــوافــدة  العمالة  ودعـــم  حماية 
لــلــهــيــئــة، حـــيـــث اســتــقــبــلــهــم عـــــدد مــن 

مسؤولي الهيئة.
ــاراتـــي  ــارة الـــوفـــد اإلمـ ــ وتــضــمــنــت زيـ
العمالة  ودعــم  حماية  مركز  فــي  جولة 
اإلقليمي  المركز  يضم  الـــذي  الــوافــدة 
لــلــتــدريــب وبـــنـــاء الــــقــــدرات لــمــكــافــحــة 
االتـــــــجـــــــار بــــــاألشــــــخــــــاص، والـــمـــكـــتـــب 
للهجرة  الــدولــيــة  للمنظمة  التمثيلي 

.)IOM(
التعاون  مجاالت  االجتماع  وبحث 
والتنسيق وتبادل الخبرات فيما يتعلق 
واالرتــقــاء  العمل،  بيئة  وصــون  بتطوير 
األطــراف  جميع  حقوق  حفظ  مع  بها 

دون تمييز.

للوفد  الهيئة  مسؤولو  واستعرض 
الــــزائــــر تــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مــجــال مــكــافــحــة االتـــجـــار بــاألشــخــاص 
ــى أبــرز  وحــمــايــة الــعــمــالــة، مــشــيــريــن إلـ
ــاريـــع واإلجــــــــراءات  ــادرات والـــمـــشـ ــبــ ــمــ الــ
جهود  لتعزيز  المملكة  اتخذتها  التي 
وحفظ  بــاألشــخــاص  االتــجــار  مكافحة 

حقوق أطراف العمل.
واســتــمــع الــوفــد إلــى شــرح متكامل 
ودعــــم  ــة  ــايـ ــمـ حـ ــز  ــركــ مــ ودور  ألهــــــــداف 
مركز  أول  ُيــعــد  الـــذي  الــوافــدة  العمالة 
الشرق  منطقة  في  ومتخصص  شامل 
ــقـــديـــم مــخــتــلــف  ــتـ األوســـــــــــط، يـــعـــنـــى بـ
الـــــخـــــدمـــــات الــــوقــــائــــيــــة واإلرشـــــــاديـــــــة 
ــة، واإليــــــــــــــواء لـــلـــضـــحـــايـــا  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
والــضــحــايــا الــمــحــتــمــلــيــن فـــي االتــجــار 
باألشخاص، وفق المعايير والممارسات 

الدولية المتبعة في هذا الشأن.
الهيئة  دور  إلــى  ــارة  اإلشــ تمت  كما 
ــل الــمــنــاســبــة  ــمـ ــعـ ــر بـــيـــئـــة الـ ــيـ ــوفـ فــــي تـ
الـــتـــي تــضــمــن حـــقـــوق أطـــــراف الــعــمــل، 

ــة واإلرشـــــاديـــــة  ــويـ ــتـــوعـ واإلجــــــــــــراءات الـ
الهيئة  أن  مؤكدين  األجنبية،  للعمالة 
ثالث  على  الحماية  توفير  على  تعمل 
مــســتــويــات، تــبــدأ بــالــجــهــد االســتــبــاقــي 
بحقوقها  الــعــمــالــة  تــوعــيــة  خــــالل  مـــن 
ــمــــجــــرد وصــــولــــهــــا إلــــى  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ
من  المستمرة  المتابعة  ثــم  المملكة، 
الــوقــائــيــة  التفتيشية  الـــزيـــارات  خـــالل 

بــهــدف حــمــايــة األشــخــاص مــن الــوقــوع 
ضحايا، إلى جانب توفير كافة الظروف 
لــمــســاعــدة الــضــحــيــة، واألخــــــذ بــيــدهــا 
لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــا وصـــــون كــرامــتــهــا 

اإلنسانية.
واطلع الوفد كذلك على دور المركز 
اإلقــلــيــمــي لــلــتــدريــب وبـــنـــاء الـــقـــدرات 
لــمــكــافــحــة االتــــجــــار بـــاألشـــخـــاص فــي 

إعداد قاعدة من المدربين المعتمدين 
من الممارسين والعاملين في الصفوف 
األمــامــيــة فــي مــجــال مكافحة االتــجــار 
باألشخاص وتقديم البرامج التدريبية 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة والــــمــــعــــدة وفــــــق رؤيـــــة 
ومنظور إقليمي، باإلضافة إلى دوره في 
في  العلمية  والبحوث  الدراسات  اعــداد 

مجال مكافحة االتجار باألشخاص.

وفد اإماراتي يطلع على تجربة المملكة في حماية العمالة ومكافحة التجار بالأ�سخا�ش

الــشــيــخــة  د.  أكــــــــدت 
ــى بـــن  ــســ ــيــ ــــت عــ ــنـ ــ رنـــــــــا بـ
األمين  آل خليفة  دعيج 
التعليم  لمجلس  الــعــام 
ــيـــس  ــائـــــب رئـ ــي نـــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
مجلس  أمـــنـــاء  مــجــلــس 
ــيـــم الــــعــــالــــي أنــــه  ــلـ ــعـ ــتـ الـ
التعليم  حــظــي  لطالما 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ فـ
كبيرين  ودعــــم  بــاهــتــمــام 
السامية  الرعاية  بفضل 
لدن حضرة صاحب  من 
الــمــلــك حمد  الـــجـــاللـــة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــن 
عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــعــظــم 
والمتابعة المستمرة من 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير سبل التعليم 
المستدامة  التنمية  أهداف  أهم  كأحد  وتحسين جودته 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030، بما يؤكد دائمًا أهمية 
الرافد  كونه  فيه  االستثمار  ومواصلة  البشري  العنصر 

األساسي للتنمية.
في  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين   وأضافت 
أقرته  الذي  الدولي للتعليم  اليوم  تصريح لها بمناسبة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في 24 يناير من كل عام 
لالستثمار  كوسيلة  للتعليم  األولوية  »إيــالء  شعار  تحت 
به  الـــذي يضطلع  بــالــدور  وذلـــك لالحتفاء  الــبــشــر«  فــي 
اليوم يعد  أن هذا  والتنمية  السالم  التعليم في تحقيق 
المستدامة،  التنمية  ــداف  أهـ جميع  لتحقيق  مناسبة 
أكــدت  وخــتــامــًا  بالتعليم.  المتعلقة  األهـــداف  فيها  بما 
د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن األمانة العامة 
العمل  مواصلة  على  حريصة  العالي  التعليم  لمجلس 
التطورات  ومواكبة  العالي  التعليم  مخرجات  لتحسين 
والمضي قدمًا في سبيل تحقيق  التعليم،  الحديثة في 
خــالل  مــن  الــبــحــريــن،  لمملكة  المستقبلية  التطلعات 
العمل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تستهدف تعزيز قطاع 

التعليم العالي وتطوير مخرجاته وفرص االرتقاء به.

} د. الشيخة رنا بنت 

للمرحلة  فــكــرة   12 تــأهــلــت 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــمــســابــقــة االبـــتـــكـــار 
نسختها  فــي  »فــكــرة«  الحكومي 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــى  الـــخـــامـــســـة، الــ
الحكومي  االبتكار  ثقافة  إثــراء 
ــام، ومــواصــلــة  ــعــ فـــي الـــقـــطـــاع الــ
من  والتنمية  التطوير  مسيرة 
خــــالل اســـتـــمـــرار تــطــويــر آلــيــات 
ــم ورفـــع  ــ الــعــمــل الــحــكــومــي ودعـ
الحكومية  الــخــدمــات  مــســتــوى 
المواطنين  تطلعات  يلبي  بما 

والمقيمين.
وفـــــي إطــــــار الـــمـــســـابـــقـــة تــم 
الماضيين  اليومين  مــدى  على 
تــقــيــيــم الــمــقــتــرحــات الــمــتــأهــلــة 
حــيــث  ــرة،  ــ ــكـ ــ فـ  40 الـــمـــتـــضـــمـــنـــة 
مقترحاتهم  المشاركون  عــرض 
ــان تـــضـــم نــخــبــة  ــع لـــجـ ــ عـــلـــى أربــ
واالختصاص،  الخبرة  ذوي  من 
اللجنة  فريق  كــّل  اختار  أن  بعد 

الـــتـــي ســيــقــدم الـــعـــرض أمــامــهــا 
فريق  لكل  وخصصت  بالقرعة، 
ثالث دقائق للعرض أمام لجنة 
عن  النتائج  وأسفرت  التحكيم، 
تأهل 12 فكرة للمرحلة المقبلة 
ــائــــزة االبــــتــــكــــار الــحــكــومــي  لــــجــ

»فكرة«، حيث تأهل كل من:
من  الــمــقــدمــة  مـــشـــاتـــل،   .1
ــلــــي عـــــبـــــداهلل عـــيـــســـى،  حــــمــــد عــ
والـــشـــيـــخ مــحــمــد حــمــد محمد 
وحـــصـــة  ــيـــفـــة،  ــلـ خـ آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ
بــركــات عــبــداهلل آل بــن علي من 

وزارة الداخلية.
ــعـــات،  ــريـ ــتـــشـ الـ مـــخـــتـــبـــر   .2
الــــمــــقــــدمــــة مــــــن عــــبــــدالــــعــــزيــــز 
عبداهلل راشد المعاودة من هيئة 

التشريع والرأي القانوني.
المعرفة  نــقــل  مــنــظــومــة   .3
الــمــقــدمــة مـــن عبير  )دّربــــنــــي(، 
وزارة  مـــن  مــفــتــاح جـــوهـــر  عــلــي 

اإلعالم.
الــمــتــجــولــون،  الـــســـفـــراء   .4
الــمــقــدمــة مـــن فــاطــمــة عــبــداهلل 
وزارة  مـــــــن  الـــــظـــــاعـــــن  فـــــــــــارس 

الخارجية.
 ،360 المعلمين  تقييم   .5
المقدمة من نورة إبراهيم راشد 
ــودر، وشـــيـــخـــة ســنــد  ــ ــــجـ حـــســـن الـ
إبـــراهـــيـــم ســنــد عــلــي الــفــضــالــة، 
إبــراهــيــم  جمعة  خــالــد  ولطيفة 
جمعة الدوي، ومحمد عبدالنبي 
ســلــمــان أحـــمـــد الــعــويــنــاتــي من 

وزارة التربية والتعليم.
 National »نــــــســــــر«   .6
 ،Statistics Repository
الــمــقــدمــة مــن د. أونــــاس مــيــرزا 
حبيب محمود من المستشفيات 
الحكومية، ود. أمين عبدالكريم 
األعلى  المجلس  من  الساعاتي 

للصحة.
7. مبادرة االقتصاد الدائري 
ــتـــكـــافـــل الــصــنــاعــي  لــتــمــكــيــن الـ
قيمة  إلـــى  المخلفات  وتــحــويــل 
السيد  مـــن  الــمــقــدمــة  مــضــافــة، 
كاظم  علوي  جاسم  ماجد  علي 
من مكتب رئيس مجلس الوزراء.
8. ذاكرة البحرين، المقدمة 
إسماعيل  محمد  يوسف  د.  من 

من وزارة اإلعالم.
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ الــــمــــنــــصــــة   .9
المقدمة  الــســريــعــة،  لــلــخــدمــات 
ــد مـــحـــمـــد جــبــر  ــمــ ــــن ريــــــم أحــ مـ

الــمــســلــم مـــن جـــهـــاز الــمــســاحــة 
والتسجيل العقاري.

10. دراجة اإلسعاف الطبية 
)المستجيب السريع(، المقدمة 
ــخ فـــايـــز  ــامــ ــام شــ ــســ ــز بــ ــايــ ــن فــ ــ مـ
الشامخ من قوة دفاع البحرين.

األخــضــر،  الــبــالســتــيــك   .11
المقدمة من سعيد يوسف علي 
ســوار، وصــادق صــالح رحمة من 

المجلس األعلى للبيئة.
ــصـــيـــانـــة،  الـ ــتــــرف  مــــحــ  .12
ــا جــمــال  ــهـ نـ د.  مــــن  ــقـــدمـــة  ــمـ الـ
الزياني  محمد  يــوســف  محمد 

من جامعة البحرين.
المتأهلة  األفكار  وستعرض 
للمرحلة النهائية من المسابقة 
ــيــــم تـــضـــم  ــكــ ـــة تــــحــ ــنـ ــجــ أمـــــــــــام لــ
الختيار  الــــوزراء،  مــن  مجموعة 
األفــكــار الــفــائــزة وإعـــالن الفكرة 

الفائزة بـ»اختيار الجمهور«.

»فك��رة« الحكوم��ي  البت��كار  لم�س��ابقة  النهائي��ة  للمرحل��ة  فك��رة   12 الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:تاأه��ل 

تحقيق التطلعات الم�ستقبلية للبحرين 

بروؤية وا�سحة لتطوير التعليم العالي
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بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  استقبل 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، أمس، في قصر 
راشــد  بــن  بــن محمد  الرحمن  عبد  الشيخ  الــصــافــريــة، 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية،  آل خليفة رئيس 

وذلك للسالم على جاللته.
تقديره  عن  الجاللة  صاحب  أعــرب  اللقاء،  وخــالل 
المجلس  بــه  الـــذي يضطلع  الــكــبــيــر  بـــالـــدور  ــزازه  ــتـ واعـ
خدمة  في  الخيرة  وجهوده  اإلسالمية  للشؤون  األعلى 
الـــديـــن اإلســـالمـــي الــحــنــيــف وإظـــهـــار ســمــاحــتــه ونــشــر 
تــعــالــيــمــه والــتــوعــيــة بــثــوابــتــه الــقــائــمــة عــلــى االعـــتـــدال 
األديان  بين  والتقريب  الخير  إلى  والدعوة  والوسطية، 

والثقافات من أجل السالم والتعاون اإلنساني.
محمد  بــن  الرحمن  عبد  الشيخ  أعــرب  جانبه،  مــن 
بن راشد آل خليفة عن شكره وامتنانه لجاللة الملك 
الــمــعــظــم عــلــى تــوجــيــهــات جــاللــتــه الــســديــدة وحــرصــه 
اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى  المجلس  بــدور  واهتمامه 
للنهوض بمهامه ومسؤولياته في خدمة الدين والوطن، 
ضارعا إلى اهلل تبارك وتعالى أن يحفظ جاللته ويوفقه 

ويرعاه ويسدد خطاه.

} جاللة الملك المعظم ي�ستقبل قا�سيي المحكمة الد�ستورية.

ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ اســـتـــقـــبـــل حـ
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــجـــــاللـــــة الـ
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــعــظــم، فـــي قــصــر الــصــافــريــة 
أمـــــس، الـــقـــاضـــي مــحــمــد مــيــرزا 
القسم  أدى  حيث  ــان،  أمـ محمد 
بمناسبة  جاللته  أمــام  القانوني 
ــر الــمــلــكــي الــســامــي  ــ ــدور األمـ ــ صـ
بــتــعــيــيــنــه عـــــضـــــوًا بــالــمــحــكــمــة 
عبد  علي  والقاضي  الدستورية، 
المحكمة  عــضــو  الــدويــشــان  اهلل 
الــدســتــوريــة وذلـــك لــلــســالم على 

جاللته.
 وأشاد جاللته بالدور المهم 
الـــــــذي تــضــطــلــع بــــه الــمــحــكــمــة 

المختلفة  وأجهزتها  الدستورية 
ــا تـــقـــوم بـــه مـــن جـــهـــود طيبة  ومــ
تعزيزًا وترسيخًا لمبادئ القانون 
للقاضيين  متمنيًا  والــدســتــور، 
مهام  أداء  في  والتوفيق  الــســداد 

عملهما.
مــمــلــكــة  أن  جـــاللـــتـــه   وأكـــــــد 
ــًا على  ــمــ الــبــحــريــن تـــحـــرص دائــ
تــطــويــر أجــهــزتــهــا ومــؤســســاتــهــا 
الــمــخــتــلــفــة واالرتـــــقـــــاء بــكــفــاءة 
النظام القضائي وترسيخ سيادة 
التطوير  مــســيــرة  وأن  الــقــانــون، 
ســـتـــتـــواصـــل فـــــي كـــــل قـــطـــاعـــات 
ــة مـــن أجــــل تـــقـــدم ورفــعــة  الــــدولــ

الوطن وخير أبنائه الكرام. 

لدى ا�ستقبال جاللته قا�سيين بالمحكمة الد�ستورية

المل���ك ي�ص���يد بال���دور المهم للمحكم���ة واأجهزته���ا المخت�صة

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم،  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
شي  الرئيس  فخامة  من  جوابية  شكر  برقية 
الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  بينغ  جين 
الــتــعــزيــة  بــرقــيــة  رًدا عــلــى  ــــك  الــصــديــقــة، وذلـ
والـــمـــواســـاة الــتــي بــعــث بــهــا جــاللــتــه إلــيــه في 
وفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية األسبق 

جيانغ زيمين.

وتــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  آل خليفة ولي  سلمان بن حمد 
مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة 
الـــرئـــيـــس شـــي جــيــن بــيــنــغ رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
على  رًدا  وذلـــك  الــصــديــقــة،  الشعبية  الــصــيــن 
برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سمّوه 
إليه في وفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية 

األسبق جيانغ زيمين. 

ال���م���ل���ك وول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء

ال�صين���ي الرئي����س  م���ن  �ص���كر  برقيت���ي  يتلقي���ان 

ــبــــداهلل بــــن حــمــد  اســتــقــبــل ســـمـــو الـــشـــيـــخ عــ
الملك  لــجــاللــة  الشخصي  الممثل  خليفة  آل 
أمس،  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  المعظم 
الــواليــات  سفير  بــونــدي،  كــريــغ  ستيفن  السفير 

المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء رحب سمو الشيخ عبداهلل 
مشيًدا  األمريكي،  بالسفير  خليفة  آل  بن حمد 
والتاريخية  الوطيدة  الصداقة  بعالقات  سموه 
الــتــي تــربــط بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــواليـــات 
لتعزيز  الدائم  وتطلعهما  األمريكية،  المتحدة 
الــتــعــاون الــثــنــائــي فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت بما 
الصديقين،  والشعبين  البلدين  مصالح  يخدم 
ــم مــســاعــيــهــمــا الـــرامـــيـــة لــتــعــزيــز األمــــن  ــدعــ ويــ
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على  واالستقرار 
والنجاح في  التوفيق  كل  للسفير  متمنًيا سموه 

مهامه الدبلوماسية.
بــونــدي عن  كــريــغ  أعـــرب ستيفن  مــن جانبه 
بــن حمد  عــبــداهلل  الشيخ  لسمو  وتــقــديــره  شكره 
آل خليفة على حسن االستقبال، مؤكًدا حرص 
التعاون والتنسيق بين مملكة  بالده على تعزيز 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية في كافة 

المجاالت.

ال��م��م��ث��ل ال�����ص��خ�����ص��ي ل��ج��ال��ة ال��م��ل��ك ي�����ص��ي��د ب��ع��اق��ات

ال�������ص���داق���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واأم���ري���ك���ا

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد والسفير األمريكي.

كتبت: فاطمة علي

نـــــاقـــــش الـــــمـــــشـــــاركـــــون فــي 
ــنــــوي لـــلـــحـــاالت  ــر الــــســ ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ
الذي نظمه مستشفى  الحرجة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي فــي 
قـــاعـــة الـــمـــحـــاضـــرات الــرئــيــســيــة 
بالمستشفى مؤخرا طرق عالج 
الــفــشــل الــكــلــوي لـــدى الــحــاالت 
بااللتهابات  المصابة  الحرجة 
الـــفـــيـــروســـيـــة  أو  ــيــــريــــة  ــتــ ــبــــكــ الــ
نسبة  إن  إذ  والـــحـــادة،  الــشــديــدة 
الــفــشــل الــكــلــوي تـــجـــاوزت %50 
من حاالت االلتهابات البكتيرية 

والفيروسية الحادة.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور أنــــيــــس 
ــاري الــعــنــايــة  ــتــــشــ الـــشـــعـــري اســ
في  يأتي  المؤتمر  إن  القصوى 
الملك  مستشفى  حــرص  إطـــار 
عــلــى تحديث  الــجــامــعــي  حــمــد 
مـــعـــلـــومـــات الـــمـــحـــتـــوى الــطــبــي 
ــيـــر  ــايـ ــعـ ــمـ ــيــــق أحــــــــــدث الـ ــبــ وتــــطــ
ــرق تــشــخــيــص  ــ الـــدولـــيـــة فــــي طـ
وعـــالج الــحــاالت الــحــرجــة، وقد 
من  مجموعة  المؤتمر  تضمن 
المحاور، مشيرا إلى أن المؤتمر 
علميًا  وحدثًا  نوعية  نقلة  يعد 
في مجال طب العناية الحرجة، 
حــيــث تـــم تــقــديــم الـــعـــديـــد من 
ــاور الــعــلــمــيــة األســاســيــة  ــمـــحـ الـ
ــبــــة كــــبــــيــــرة مــن  مــــــن قــــبــــل نــــخــ
األكــاديــمــيــيــن والــمــتــخــصــصــيــن 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــمـــــــجـــــــال، الــــتــــي 
تــضــمــنــت الــجــانــبــيــن الــنــظــري 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــي خـــــــالل يـــومـــيـــن 

متتاليين بهدف تبادل المعرفة 
والخبرات، واالطالع على أحدث 
واألساليب  واألبحاث  الدراسات 
الــتــشــخــيــصــيــة والـــعـــالجـــيـــة في 

هذا المجال الحيوي.
الـــمـــؤتـــمـــر  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
المختصين  األطــبــاء  استهدف 
المجال،  هــذا  فــي  والممرضين 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى خـــبـــراء ســالمــة 
الطبيين،  والمثقفين  المرضى 
الوطنية  الهيئة  اعتمدت  فيما 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
مــعــتــمــدة  ســـاعـــة   13 الــصــحــيــة 
لكل  الــفــرصــة  إلتــاحــة  للتعليم 
الـــمـــشـــاركـــيـــن بــتــحــقــيــق أقــصــى 
استفادة علمية ومهنية من هذا 

المؤتمر.
فيما شهد المؤتمر حضورًا 
ــعـــديـــد مــن  ــزًا مــــن قـــبـــل الـ ــيـ ــمـ مـ
األطباء والمختصين من داخل 
ــا،  ــهـ ــارجـ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وخـ
ويأتي هذا اإلقبال نتيجة أهمية 
الــمــوضــوع الــذي تــم طرحه من 

محاور علمية. 
أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  الـــــــجـــــــديـــــــر 
مــــســــتــــشــــفــــى الــــــمــــــلــــــك حـــمـــد 
الــــــجــــــامــــــعــــــي يـــــــحـــــــرص عـــلـــى 
العملية  المؤتمرات  استقطاب 
ــات  ــتـــخـــصـــصـ فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـ
الــكــوادر  تنمية  فــي  تسهم  الــتــي 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــا يــــعــــزز ويــحــســن 
مـــن جـــــودة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
البحرين  مملكة  فــي  المقدمة 
بشكل عام وفي المستشفى على 

وجه الخصوص.

مناق�سا عالقة الف�سل الكلوي وااللتهابات..

»ح���م���د ال��ج��ام��ع��ي« ي��ط��ل��ق ال��م��وؤت��م��ر ال�����ص��ن��وي ل��ل��ح��االت 

ال����ح����رج����ة ب���م�������ص���ارك���ة اأك����ادي����م����ي����ي����ن وم��خ��ت�����ص��ي��ن

} جانب من فعاليات الموؤتمر.

أول  ــق  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ ــبــــل  ــقــ ــتــ اســ
الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
صباح  الداخلية،  وزيــر  خليفة 
ــنـــدس وائـــــــل بــن  ــهـ ــمـ أمـــــــس، الـ
ــبـــارك وزيـــــر شـــؤون  ــمـ نـــاصـــر الـ

البلديات والزراعة.

وتــــم خــــالل الـــلـــقـــاء بحث 
مـــجـــاالت الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
ــبـــادرات  بــيــن الــجــانــبــيــن، والـــمـ
الـــمـــطـــروحـــة لــتــطــويــر الــعــمــل 
ــد  ــلــــدي الـــــــذي يـــشـــكـــل أحـ ــبــ الــ
المستدامة في  التنمية  روافد 

مملكة البحرين.
كــــمــــا تــــــم الـــــتـــــطـــــرق إلــــى 
ــدد مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الــتــي  عــ
تــســهــم فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
وفق  والمقيمين،  للمواطنين 

معايير الكفاءة واإلنجاز.

وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي��ب��ح��ث م��ع وزي����ر ال��ب��ل��دي��ات 

ال��ت��ن�����ص��ي��ق وال����ت����ع����اون ب���ي���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن

البحرين  دفــاع  لقوة  العامة  القيادة  أعلنت 
أنها بدأت في السابعة من صباح أمس الثالثاء 
بــالــذخــيــرة الــحــيــة فـــي منطقة  ــة  ــايـ تــنــفــيــذ رمـ

بالمنطقة  البحرين  دفاع  لقوة  الرماية  ميادين 
في  وذلــك  الغربي،  وساحلها  الغربية  الجنوبية 
الــبــر مــســافــة 5  إلـــى رأس  جــنــوب رأس الــمــّطــلــة 

المنطقة  ساحل  مــن  البحر  داخــل  كيلومترات 
المذكورة.

وأشارت إلى أن تنفيذ الرماية يستمر حتى 

اليوم األربعاء،  الثانية عشرة ظهرًا من  الساعة 
داعية من يهمهم األمر إلى االبتعاد عن منطقة 

الرماية المذكورة حفاًظا على سالمتهم.

منطقة  ف���ي  ال��ح��ي��ة  ب���ال���ذخ���ي���رة  رم���اي���ة  ت��ن��ف��ذ  ال��ب��ح��ري��ن  دف�����اع  ق����وة 

م��ي��ادي��ن ال���رم���اي���ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة و���ص��اح��ل��ه��ا ال��غ��رب��ي

خالل ا�ستقبال جاللته رئي�س »االأعلى لل�سوؤون االإ�سالمية«

الملك ي�صيد بدور المجل�س االأعلى لل�صوؤون االإ�صامية في اإظهار �صماحة الدين االإ�صامي

} جاللة الملك المعظم خالل لقاء رئي�س المجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية.
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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

العدد:  16378

P  12

Link

P  4

Link

العدد )16378( - السنة السابعة واألربعون – األربعاء 3 رجب 1444هـ - 25 يناير 2023م4

} رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة خالل افتتاح توسعة دائرة الحوادث والطوارئ بالسلمانية.

بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب  وأشــاد 
عبدهلل آل خليفة بالتوجيهات السديدة من 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لــدن 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
تـــقـــديـــره لجميع  أعـــــرب عـــن  كــمــا  الـــــــــوزراء، 
الــذي  الــهــام  الــمــشــروع  هـــذا  عــلــى  القائمين 
بتطوير  وحكومتها  المملكة  اهتمام  يعكس 
الــخــدمــات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي ويـــعـــزز ما 
تــتــمــتــع بـــه مـــن مــقــومــات تــكــرس دورهـــــا في 
الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  تحقيق 

بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

ــوم بـــافـــتـــتـــاح هـــذا  ــ ــيـ ــ وقـــــــــال: »نـــفـــخـــر الـ
ــرائـــد الــــذي يــصــب فـــي تــطــويــر  الـــمـــشـــروع الـ
الــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة فـــي مجمع 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، هــــذا الـــصـــرح الــطــبــي 
الـــذي يشكل ركــيــزة أســاســيــة ضمن  الــعــريــق 
المملكة،  فــي  الصحية  الخدمات  منظومة 
الريادية  المشاريع  وإننا نأمل مواصلة هذه 
والتي تحقق إضافة نوعية لجودة الخدمات 

المقدمة«.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أكــــدت الــدكــتــورة 

جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة 
أن افــتــتــاح مــشــروع تــوســعــة دائــــرة الــحــوادث 
والطوارئ يشكل إضافة هامة ونوعية ضمن 
الــكــوادر  بجهود  منوهة  الحكومة،  مــبــادرات 
التخصصات  مختلف  في  المميزة  الطبية 
الكوادر  ودعــم  منها،  الــنــادرة  خاصة  الطبية 
بهدف  الـــدؤوب  وعملها  الــمــســانــدة،  الطبية 
تطوير السياسات واالستراتيجيات الصحية 
سعيا لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وضمان 
توفير خدمات صحية شاملة ومتطورة ذات 

جودة عالية ومتكاملة ومستدامة.
ــام بــن  ــ ــشـ ــ ــيــــخ هـ ــه، أكـــــــد الــــشــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ

أمناء  مجلس  رئيس  خليفة  آل  عبدالعزيز 
المستشفيات الحكومية أن الزخم والنجاح 
الخدمية  المشاريع  مختلف  تحققه  الــذي 
والتنموية تأتي تنفيذا لتوجيهات الحكومة 
باالهتمام بالمواطن البحريني باعتباره هو 
يتلقى  مــن  ولــكــل  وغــايــتــهــا،  التنمية  مــحــور 
يحقق  بما  بالمملكة،  الصحية  الــخــدمــات 
األهداف الطموحة لالستراتيجية التنموية 
يعزز  النجاح  هــذا  أن  إلــى  الفتا  بالمملكة، 
لمواصلة  الحكومية  المستشفيات  دور  من 
الــتــطــويــر والــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق، مــؤكــدا 
ــاء الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــنــ ــ حـــــــرص مـــجـــلـــس أمــ

الخدمات  تطوير  على  المستمر  الحكومية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين.

إلـــى ذلـــك، أكـــد الــدكــتــور أحــمــد محمد 
األنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
تــوســعــة  وافـــتـــتـــاح  تـــدشـــيـــن  أن  الــحــكــومــيــة 
دائــرة الــحــوادث والــطــوارئ وغــرف العمليات 
الــطــبــي يــمــثــل نقلة  الــســلــمــانــيــة  بــمــجــمــع 
والمقيمين  المواطنين  خــدمــة  فــي  نوعية 
بالمملكة، حيث تشمل التوسعة رفع الطاقة 
االستيعابية لألسرة من 80 سريرا إلى 120 
استشارة،  غــرف   7 التوسعة  وتشمل  ســريــرا، 
إلــى  تصنيف  غـــرف  و5  إنـــعـــاش،  غــرفــة  و15 

جانب 3 غرف معالجة. كما تشمل التوسعة 
انتظار  ومنطقة  لألطفال  منفصلة  وحــدة 

تتسع إلى 120 شخصا.
وأشـــــــــار الــــدكــــتــــور األنــــــصــــــاري إلــــــى أن 
دائـــــــــــرة الــــــــحــــــــوادث والـــــــــطـــــــــوارئ بــمــجــمــع 
التميز  مــراكــز  أحــد  تعد  الطبي  السلمانية 
تحظى  والــتــي  الــحــكــومــيــة،  بالمستشفيات 
باهتمام بالغ وأولوية قصوى ضمن الخطط 
المحوري  دورهـــا  إلــى  نظرا  االستراتيجية، 
للمرضى  الــطــبــيــة  االحــتــيــاجــات  تلبية  فــي 
مــريــض  إلــــى 1300  عـــددهـــم  يــصــل  الـــذيـــن 

يوميا.

برعاية ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

ال�س��لمانية بمجم��ع  والط��وارئ  الح��وادث  دائ��رة  تو�س��عة  افتت��اح 

للأطف��ال منف�سل��ة  ووح��دة  والإنعا���ش  للأ�س��رة  ال�س��تيعابية  الطاق��ة  رف��ع 

تــحــت رعـــايـــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
الــمــجــلــس األعــلــى للصحة مــشــروع  رئــيــس 
توسعة دائرة الحوادث والطوارئ في مجمع 
السلمانية الطبي، بحضور الدكتورة جليلة 
والشيخ  وزيــرة الصحة،  السيد جــواد حسن 
هـــشـــام بـــن عــبــدالــعــزيــز آل خــلــيــفــة رئــيــس 
الــحــكــومــيــة،  المستشفيات  أمــنــاء  مــجــلــس 
الرئيس  األنصاري  محمد  أحمد  والدكتور 
وعدد  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 

من المسؤولين.

استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل 
لمكافحة  الــوطــنــيــة  اللجنة  مــن  ــًدا  وفــ
ــارات  ــ ــ ــة اإلمـ ــ ــار بــالــبــشــر فــــي دولــ ــجــ االتــ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة بــرئــاســة 
البلوشي  مـــراد  عــبــدالــرحــمــن  الــقــاضــي 
نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة، فـــي مــقــر مــركــز 
التابع  الــوافــدة  العمالة  ودعـــم  حماية 
لــلــهــيــئــة، حـــيـــث اســتــقــبــلــهــم عـــــدد مــن 

مسؤولي الهيئة.
ــاراتـــي  ــارة الـــوفـــد اإلمـ ــ وتــضــمــنــت زيـ
العمالة  ودعــم  حماية  مركز  فــي  جولة 
اإلقليمي  المركز  يضم  الـــذي  الــوافــدة 
لــلــتــدريــب وبـــنـــاء الــــقــــدرات لــمــكــافــحــة 
االتـــــــجـــــــار بــــــاألشــــــخــــــاص، والـــمـــكـــتـــب 
للهجرة  الــدولــيــة  للمنظمة  التمثيلي 

.)IOM(
التعاون  مجاالت  االجتماع  وبحث 
والتنسيق وتبادل الخبرات فيما يتعلق 
واالرتــقــاء  العمل،  بيئة  وصــون  بتطوير 
األطــراف  جميع  حقوق  حفظ  مع  بها 

دون تمييز.

للوفد  الهيئة  مسؤولو  واستعرض 
الــــزائــــر تــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
مــجــال مــكــافــحــة االتـــجـــار بــاألشــخــاص 
ــى أبــرز  وحــمــايــة الــعــمــالــة، مــشــيــريــن إلـ
ــاريـــع واإلجــــــــراءات  ــادرات والـــمـــشـ ــبــ ــمــ الــ
جهود  لتعزيز  المملكة  اتخذتها  التي 
وحفظ  بــاألشــخــاص  االتــجــار  مكافحة 

حقوق أطراف العمل.
واســتــمــع الــوفــد إلــى شــرح متكامل 
ودعــــم  ــة  ــايـ ــمـ حـ ــز  ــركــ مــ ودور  ألهــــــــداف 
مركز  أول  ُيــعــد  الـــذي  الــوافــدة  العمالة 
الشرق  منطقة  في  ومتخصص  شامل 
ــقـــديـــم مــخــتــلــف  ــتـ األوســـــــــــط، يـــعـــنـــى بـ
الـــــخـــــدمـــــات الــــوقــــائــــيــــة واإلرشـــــــاديـــــــة 
ــة، واإليــــــــــــــواء لـــلـــضـــحـــايـــا  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
والــضــحــايــا الــمــحــتــمــلــيــن فـــي االتــجــار 
باألشخاص، وفق المعايير والممارسات 

الدولية المتبعة في هذا الشأن.
الهيئة  دور  إلــى  ــارة  اإلشــ تمت  كما 
ــل الــمــنــاســبــة  ــمـ ــعـ ــر بـــيـــئـــة الـ ــيـ ــوفـ فــــي تـ
الـــتـــي تــضــمــن حـــقـــوق أطـــــراف الــعــمــل، 

ــة واإلرشـــــاديـــــة  ــويـ ــتـــوعـ واإلجــــــــــــراءات الـ
الهيئة  أن  مؤكدين  األجنبية،  للعمالة 
ثالث  على  الحماية  توفير  على  تعمل 
مــســتــويــات، تــبــدأ بــالــجــهــد االســتــبــاقــي 
بحقوقها  الــعــمــالــة  تــوعــيــة  خــــالل  مـــن 
ــمــــجــــرد وصــــولــــهــــا إلــــى  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ
من  المستمرة  المتابعة  ثــم  المملكة، 
الــوقــائــيــة  التفتيشية  الـــزيـــارات  خـــالل 

بــهــدف حــمــايــة األشــخــاص مــن الــوقــوع 
ضحايا، إلى جانب توفير كافة الظروف 
لــمــســاعــدة الــضــحــيــة، واألخــــــذ بــيــدهــا 
لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــا وصـــــون كــرامــتــهــا 

اإلنسانية.
واطلع الوفد كذلك على دور المركز 
اإلقــلــيــمــي لــلــتــدريــب وبـــنـــاء الـــقـــدرات 
لــمــكــافــحــة االتــــجــــار بـــاألشـــخـــاص فــي 

إعداد قاعدة من المدربين المعتمدين 
من الممارسين والعاملين في الصفوف 
األمــامــيــة فــي مــجــال مكافحة االتــجــار 
باألشخاص وتقديم البرامج التدريبية 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة والــــمــــعــــدة وفــــــق رؤيـــــة 
ومنظور إقليمي، باإلضافة إلى دوره في 
في  العلمية  والبحوث  الدراسات  اعــداد 

مجال مكافحة االتجار باألشخاص.

وفد اإماراتي يطلع على تجربة المملكة في حماية العمالة ومكافحة التجار بالأ�سخا�ش

الــشــيــخــة  د.  أكــــــــدت 
ــى بـــن  ــســ ــيــ ــــت عــ ــنـ ــ رنـــــــــا بـ
األمين  آل خليفة  دعيج 
التعليم  لمجلس  الــعــام 
ــيـــس  ــائـــــب رئـ ــي نـــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
مجلس  أمـــنـــاء  مــجــلــس 
ــيـــم الــــعــــالــــي أنــــه  ــلـ ــعـ ــتـ الـ
التعليم  حــظــي  لطالما 
ــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ فـ
كبيرين  ودعــــم  بــاهــتــمــام 
السامية  الرعاية  بفضل 
لدن حضرة صاحب  من 
الــمــلــك حمد  الـــجـــاللـــة 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــن 
عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــعــظــم 
والمتابعة المستمرة من 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير سبل التعليم 
المستدامة  التنمية  أهداف  أهم  كأحد  وتحسين جودته 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030، بما يؤكد دائمًا أهمية 
الرافد  كونه  فيه  االستثمار  ومواصلة  البشري  العنصر 

األساسي للتنمية.
في  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين   وأضافت 
أقرته  الذي  الدولي للتعليم  اليوم  تصريح لها بمناسبة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في 24 يناير من كل عام 
لالستثمار  كوسيلة  للتعليم  األولوية  »إيــالء  شعار  تحت 
به  الـــذي يضطلع  بــالــدور  وذلـــك لالحتفاء  الــبــشــر«  فــي 
اليوم يعد  أن هذا  والتنمية  السالم  التعليم في تحقيق 
المستدامة،  التنمية  ــداف  أهـ جميع  لتحقيق  مناسبة 
أكــدت  وخــتــامــًا  بالتعليم.  المتعلقة  األهـــداف  فيها  بما 
د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن األمانة العامة 
العمل  مواصلة  على  حريصة  العالي  التعليم  لمجلس 
التطورات  ومواكبة  العالي  التعليم  مخرجات  لتحسين 
والمضي قدمًا في سبيل تحقيق  التعليم،  الحديثة في 
خــالل  مــن  الــبــحــريــن،  لمملكة  المستقبلية  التطلعات 
العمل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تستهدف تعزيز قطاع 

التعليم العالي وتطوير مخرجاته وفرص االرتقاء به.

} د. الشيخة رنا بنت 

للمرحلة  فــكــرة   12 تــأهــلــت 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــمــســابــقــة االبـــتـــكـــار 
نسختها  فــي  »فــكــرة«  الحكومي 
ــتــــي تــــهــــدف إلـــى  الـــخـــامـــســـة، الــ
الحكومي  االبتكار  ثقافة  إثــراء 
ــام، ومــواصــلــة  ــعــ فـــي الـــقـــطـــاع الــ
من  والتنمية  التطوير  مسيرة 
خــــالل اســـتـــمـــرار تــطــويــر آلــيــات 
ــم ورفـــع  ــ الــعــمــل الــحــكــومــي ودعـ
الحكومية  الــخــدمــات  مــســتــوى 
المواطنين  تطلعات  يلبي  بما 

والمقيمين.
وفـــــي إطــــــار الـــمـــســـابـــقـــة تــم 
الماضيين  اليومين  مــدى  على 
تــقــيــيــم الــمــقــتــرحــات الــمــتــأهــلــة 
حــيــث  ــرة،  ــ ــكـ ــ فـ  40 الـــمـــتـــضـــمـــنـــة 
مقترحاتهم  المشاركون  عــرض 
ــان تـــضـــم نــخــبــة  ــع لـــجـ ــ عـــلـــى أربــ
واالختصاص،  الخبرة  ذوي  من 
اللجنة  فريق  كــّل  اختار  أن  بعد 

الـــتـــي ســيــقــدم الـــعـــرض أمــامــهــا 
فريق  لكل  وخصصت  بالقرعة، 
ثالث دقائق للعرض أمام لجنة 
عن  النتائج  وأسفرت  التحكيم، 
تأهل 12 فكرة للمرحلة المقبلة 
ــائــــزة االبــــتــــكــــار الــحــكــومــي  لــــجــ

»فكرة«، حيث تأهل كل من:
من  الــمــقــدمــة  مـــشـــاتـــل،   .1
ــلــــي عـــــبـــــداهلل عـــيـــســـى،  حــــمــــد عــ
والـــشـــيـــخ مــحــمــد حــمــد محمد 
وحـــصـــة  ــيـــفـــة،  ــلـ خـ آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ
بــركــات عــبــداهلل آل بــن علي من 

وزارة الداخلية.
ــعـــات،  ــريـ ــتـــشـ الـ مـــخـــتـــبـــر   .2
ــبــــدالــــعــــزيــــز  الــــمــــقــــدمــــة مــــــن عــ
عبداهلل راشد المعاودة من هيئة 

التشريع والرأي القانوني.
المعرفة  نــقــل  مــنــظــومــة   .3
الــمــقــدمــة مـــن عبير  )دّربــــنــــي(، 
وزارة  مـــن  مــفــتــاح جـــوهـــر  عــلــي 

اإلعالم.
الــمــتــجــولــون،  الـــســـفـــراء   .4
الــمــقــدمــة مـــن فــاطــمــة عــبــداهلل 
وزارة  مـــــــن  الـــــظـــــاعـــــن  فـــــــــــارس 

الخارجية.
 ،360 المعلمين  تقييم   .5
المقدمة من نورة إبراهيم راشد 
ــودر، وشـــيـــخـــة ســنــد  ــ ــــجـ حـــســـن الـ
إبـــراهـــيـــم ســنــد عــلــي الــفــضــالــة، 
إبــراهــيــم  جمعة  خــالــد  ولطيفة 
جمعة الدوي، ومحمد عبدالنبي 
ســلــمــان أحـــمـــد الــعــويــنــاتــي من 

وزارة التربية والتعليم.
 National »نــــــســــــر«   .6
 ،Statistics Repository
الــمــقــدمــة مــن د. أونــــاس مــيــرزا 
حبيب محمود من المستشفيات 
الحكومية، ود. أمين عبدالكريم 
األعلى  المجلس  من  الساعاتي 

للصحة.
7. مبادرة االقتصاد الدائري 
ــتـــكـــافـــل الــصــنــاعــي  لــتــمــكــيــن الـ
قيمة  إلـــى  المخلفات  وتــحــويــل 
السيد  مـــن  الــمــقــدمــة  مــضــافــة، 
كاظم  علوي  جاسم  ماجد  علي 
من مكتب رئيس مجلس الوزراء.

8. ذاكرة البحرين، المقدمة 
إسماعيل  محمد  يوسف  د.  من 

من وزارة اإلعالم.
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ الــــمــــنــــصــــة   .9
المقدمة  الــســريــعــة،  لــلــخــدمــات 
ــد مـــحـــمـــد جــبــر  ــمــ ــــن ريــــــم أحــ مـ

الــمــســلــم مـــن جـــهـــاز الــمــســاحــة 
والتسجيل العقاري.

10. دراجة اإلسعاف الطبية 
)المستجيب السريع(، المقدمة 
ــخ فـــايـــز  ــامــ ــام شــ ــســ ــز بــ ــايــ ــن فــ ــ مـ
الشامخ من قوة دفاع البحرين.

األخــضــر،  الــبــالســتــيــك   .11
المقدمة من سعيد يوسف علي 
ســوار، وصــادق صــالح رحمة من 

المجلس األعلى للبيئة.
ــصـــيـــانـــة،  الـ ــتــــرف  مــــحــ  .12
ــا جــمــال  ــهـ نـ د.  مــــن  ــقـــدمـــة  ــمـ الـ
الزياني  محمد  يــوســف  محمد 

من جامعة البحرين.
المتأهلة  األفكار  وستعرض 
للمرحلة النهائية من المسابقة 
ــيــــم تـــضـــم  ــكــ ـــة تــــحــ ــنـ ــجــ أمـــــــــــام لــ
الختيار  الــــوزراء،  مــن  مجموعة 
األفــكــار الــفــائــزة وإعـــالن الفكرة 

الفائزة بـ»اختيار الجمهور«.

»فك��رة« الحكوم��ي  البت��كار  لم�س��ابقة  النهائي��ة  للمرحل��ة  فك��رة   12 الأمين العام لمجل�س التعليم العالي:تاأه��ل 

تحقيق التطلعات الم�ستقبلية للبحرين 

بروؤية وا�سحة لتطوير التعليم العالي
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ــم  أهـ ــد  ــ أحــ أن  ــى  ــ إلــ وأشــــــــار 
مـــــــمـــــــيـــــــزات نـــــــظـــــــام خــــــدمــــــات 
الربط  هو  الجديد  المشتركين 
الرقمية  الـــعـــدادات  مــع  الــكــامــل 
مفتش  إلرســــــال  الـــحـــاجـــة  دون 
الــــعــــداد، بما  ــراءة  ــقــ لــ لــلــمــوقــع 

قــراءات  على  بالحصول  يسمح 
أكثر دقة وبالتالي إصدار فواتير 

دقيقة.
وأضــــاف، أن نــظــام الــفــوتــرة 
الجديد يقوم بإرجاع التيار عبر 
تمرير المعاملة في النظام من 

مــنــدوب  الــحــاجــة إلرســـــال  دون 
لــلــمــوقــع إلرجـــــــاع الـــتـــيـــار، بــمــا 
يمكن المستهلك من االستفادة 

مــــن الـــعـــقـــار فــــي نـــفـــس لــحــظــة 
تمرير المعاملة في النظام.

أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  الـــــــجـــــــديـــــــر 
أحدث  وفــق  تم  النظام  تصميم 
الـــتـــقـــنـــيـــات لـــيـــوفـــر لــلــمــشــتــرك 
ويسر  بسهولة  الخدمات  أفضل 
ويــبــقــيــه عــلــى تــواصــل دائــــم مع 
الجديد  النظام  أن  كما  الهيئة، 
مع  ليتماشى  بــالــمــرونــة  يــمــتــاز 
حديثة  تــقــنــيــة  مــســتــجــدات  أي 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ويـــمـــكـــن ربـــطـــه 
ذات  الــــجــــهــــات  ــع  ــ مــ ــه  ــتــ ــتــ ــمــ وأتــ
العالقة، عالوة على ذلك قامت 
لالنتقال  الهيئة ضمن خطتها 
أكثر  بــتــدريــب  الــجــديــد  للنظام 
الهيئة  مـــن  مــوظــف   1000 مـــن 

ذات  ــة  ــيــ ــومــ ــكــ الــــحــ والـــــجـــــهـــــات 
تدريبية  بــرامــج  ضمن  الــعــالقــة 

مكثفة.
وســيــتــم االنـــتـــقـــال لــلــنــظــام 
الـــجـــديـــد مـــن خــــالل إجــــــراءات 
دقيقة وعبر عدة مراحل لضمان 
وذلك من  المشترك،  تأثر  عدم 
خالل تنفيذ خطة عمل واضحة 
للتعامل مع طلبات المشتركين 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة  ــلـ ــرحـ ــمـ خــــــالل الـ
ــتــــي ســتــشــمــل مـــرحـــلـــة عـــدم  والــ
في  اإللكترونية  الخدمات  توفر 
الــفــتــرة مــن 2 فــبــرايــر ولــغــايــة 6 
التي  الفترة  وهي   ،2023 فبراير 
للنظام  االنتقال  خاللها  سيتم 

الجديد.

رئي�س خدمات الم�شتركين بالكهرباء:

نظ�ام خدم�ات الم�ش�تركين الجديد مرتب�ط مع الع�دادات الرقمية 

وال حاج��ة اإل��ى اإر�ش��ال مفت���ش اإل��ى الموق��ع لق��راءة الع��داد

كتب فاضل منسي:

والماء  الكهرباء  بهيئة  المشتركين  رئيس خدمات  قال 
أجل  مــن  الجديد  الفوترة  نظام  تجهيز  تــم  إنــه  فريد  علي 
الربط مع الجهات األخرى ذات العالقة، من خالل الحصول 
طلبها  مــن  بـــداًل  الــجــهــات  مــن  المشتركين  معلومات  على 
منهم، بما يمكن المستهلكين من تقديم طلباتهم بسهولة.

} علي فريد.

مريم  الدكتورة  رعاية  تحت 
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة، 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
 )NHRA(الصحية والــخــدمــات 
، اســتــضــافــت الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
من  مجموعة  الطبية  البحرين 
يوم  بمناسبة  والــضــيــوف  الـــزوار 
تــهــيــئــة كــلــيــة الــتــمــريــض لــســوق 
العمل، والذي تسعى من خالله 
ــــالب الــتــمــريــض  ــى تــهــيــئــة طـ ــ إلـ
لاللتحاق  النهائية  الــســنــة  فــي 
الفوري بسوق العمل واطالعهم 
لتطوير  المتاحة  الفرص  على 
أنــفــســهــم. وحـــضـــرت الــفــعــالــيــة 
ــريـــم  ــورة مـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــن الــ ــ ــة عــ ــابــ ــيــ نــ
ــة، الــــدكــــتــــورة زبـــيـــدة  ــمـ ــجـــالهـ الـ
الشيخ، استشاري الطب البشري 
ورئــــيــــس قـــســـم تــنــظــيــم الــمــهــن 
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهـ ــمـ لــتــنــظــيــم الـ

الصحية.
يتم تنظيم هذا اليوم سنويًا 
التمريض  كلية  بــيــن  بــالــتــعــاون 
ــيـــه  ــتـــوجـ ــتـــب الـ ــكـ والــــقــــبــــالــــة ومـ
الــوظــيــفــي وشــؤون الــخــريــجــيــن 
ــــد  ــزويـ ــ ــــدف تـ ــهــ ــ ــة، بــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
ــتـــمـــريـــض الــمــقــبــلــيــن  طـــــالب الـ
عــلــى الــتــخــرج بــمــعــلــومــات حــول 
الــوظــائــف الــمــتــاحــة فــي مجال 
الــتــمــريــض والــقــبــالــة والــفــرص 
وبــدأ  المستقبلية.  التعليمية 
نيكلسون،  ألــفــريــد  البروفيسور 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــبــحــريــن 
الــطــبــيــة لـــلـــشـــؤون األكـــاديـــمـــيـــة، 
الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها 
أمــــام أكــثــر مـــن 120 مـــن طــالب 

انضمامهم  المنتظر  التمريض 
قــــــريــــــبــــــًا إلــــــــــى ســــــــــوق الـــــقـــــوى 
قال  السياق،  هذا  وفي  العاملة. 
»نحرص  نيكلسون:  البروفيسور 
فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة 
عــلــى تـــزويـــد طــــالب الــتــمــريــض 
خالل سنين دراستهم بالمعرفة 
والمهارات الالزمة للنجاح وترك 
تأثير إيجابي، من خالل فعاليات 
يتسنى  التمريض  وظــائــف  يــوم 
لــطــالبــنــا الـــفـــرصـــة لــالســتــفــادة 
مـــن تـــجـــارب وخـــبـــرات الــخــبــراء 
ــي مـــجـــال الــتــمــريــض وإعـــــداد  فـ
لمهنة  أفـــضـــل  بــشــكــل  أنــفــســهــم 

متخصصة بعد تخرجهم«.
وألـــــقـــــت الـــــدكـــــتـــــورة فـــريـــبـــا 
التمريض  اســتــشــاري  الـــــدرازي، 
وتطوير القوى العاملة الصحية، 
ــــي  ــتـ ــ الــــكــــلــــمــــة الــــرئــــيــــســــيــــة والـ
المحطات  خــاللــهــا  اســتــعــرضــت 
المهنية،  حياتها  في  الرئيسية 

استمرارية  أهمية  على  مــشــددة 
مدى  المهنية  والتنمية  التعلم 
الــحــيــاة، وضــــرورة الــمــوازنــة بين 
الحياة والعمل، وأهمية التعاون 
ــن الــــمــــتــــخــــصــــصــــيــــن فـــيـــمـــا  ــ ــيـ ــ بـ
يــتــعــلــق بــالــمــمــارســة والـــرعـــايـــة 

التمريضية.
وقـــــــــــدم الــــــدكــــــتــــــور حـــســـيـــن 
ورئــيــس  أول  مــحــاضــر  نــصــيــف، 
التمريض  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 
الطبية،  الــبــحــريــن  جــامــعــة  فــي 
عـــرضـــًا تـــَضـــّمـــن مــجــمــوعــة من 
الـــنـــصـــائـــح واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــويــــر حـــيـــاتـــهـــم  ــتــــطــ لــــلــــطــــالب لــ
الــمــهــنــيــة فـــي الـــتـــمـــريـــض. كما 
نـــــاقـــــش الــــســــيــــد أحـــــمـــــد فــــــرج، 
ــريـــض فــي  ــمـ ــتـ ــهـــن الـ مـــســـجـــل مـ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والــخــدمــات الــصــحــيــة، مــوضــوع 
ــة  ــ ــزاولـ ــ ــيــــص مـ ــان تــــرخــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »امـ
البحرين«  فــي  التمريض  مهنة 

ــوات الـــتـــي يـــجـــب عــلــى  والــــخــــطــ
على  للحصول  اتباعها  الطالب 
ترخيصهم لممارسة المهنة بعد 

التخرج.
ولمناقشة فرص التعلم بعد 
التخرج، شاركت السيدة فاطمة 
إبراهيم، خريجة كلية التمريض 
البحرين  فــي جــامــعــة  والــقــبــالــة 
الطبية )دفعة 2015(، والدكتورة 
ــروك، مـــحـــاضـــرة  ــ ــتــ ــ خـــديـــجـــة مــ
الـــــتـــــمـــــريـــــض فــــــــي الــــجــــامــــعــــة 
ــة الــــدراســــات  ــبـ ــالـ ــة وطـ ــريـــجـ وخـ
ــي الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة  ــ الـــعـــلـــيـــا فـ
لــلــجــراحــيــن فــي دبــلــن، الــطــالب 
الواسعة في متابعة  بخبرتيهما 
ــي مــجــال  ــات الــعــلــيــا فــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــتــــمــــريــــض، بـــعـــد حــصــولــهــمــا  الــ
على منح من برنامج فولبرايت 
لــتــطــويــر الــخــريــجــيــن وبــرنــامــج 
ــيــــة فــي  دلــــمــــون لــلــمــنــح الــــدراســ
وعــادت  العلمي.  البحث  مــجــال 

الحاصلة  رضـــا،  كــاشــور  اآلنــســة 
ــوريــــوس  ــالــ ــكــ ــبــ ــلــــى شـــــهـــــادة الــ عــ
 )2022 )دفــــعــــة  الـــتـــمـــريـــض  فــــي 
الطبية  الــبــحــريــن  جــامــعــة  إلـــى 
ــة الـــــطـــــالب خـــبـــرتـــهـــا  ــاركــ ــشــ ــمــ لــ
ــأن امـــتـــحـــان  وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا بــــشــ

ترخيص مزاولة المهنة. 
واخـــــتـــــتـــــم الــــــيــــــوم بـــعـــرض 
ــا فــغــالــي،  ــتـ ــيـــدة ريـ قـــدمـــتـــه الـــسـ
مــــــديــــــر نــــــجــــــاح الـــــعـــــمـــــالء فـــي 
LinkedIn MENA عن كتابة 
السيرة الذاتية وطرق استخدام 
الطالب  لمساعدة   LinkedIn
ــدم فــي  ــقــ ــتــ ــل والــ ــواصــ ــتــ ــلـــى الــ عـ

مهنهم.
يعد معدل توظيف خريجي 
التمريض  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 
الطبية  الــبــحــريــن  جــامــعــة  مـــن 
96.4% حيث يحظى الخريجون 
ــة لــلــعــمــل داخــــل  ــعــ بـــفـــرص واســ

البحرين وخارجها.

معدل توظيف خريجي �لبكالوريو�س �أكثر من %96

جامع�ة البحري�ن الطبي�ة تنظ�م ي�وم تهيئة كلي�ة التمري�ش ل�ش�وق العمل 

ــتـــمـــرارا لــســعــي مــديــريــة شــرطــة  اسـ
عمل  بيئة  لخلق  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 
ــهـــدف  ــة بـ ــداثــ ــحــ ــلــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ صـــحـــيـــة مـ
ــن عــمــل  ــاكــ ــادة أمــ ــهــ ــصـــول عـــلـــى شــ الـــحـ
بالتنسيق  الماسية  الفئة  مــن  صحية 
مـــع الــمــعــنــيــيــن بـــــوزارة الــصــحــة أقــامــت 
الــشــؤون  إدارة  بــالــتــعــاون مــع  الــمــديــريــة 
الداخلية  بوزارة  واالجتماعية  الصحية 
محاضرات وجلسات عالجية لمنتسبي 

المديرية. 
ــذه الــمــنــاســبــة أكــــد مـــديـــر عــام  ــهـ وبـ
أنه  العاصمة  محافظة  شرطة  مديرية 
عمل  بيئة  لخلق  الــمــديــريــة  مــن  سعيًا 
صــحــيــة فــقــد حــرصــت الــمــديــريــة على 
الحصول على شهادة أماكن عمل معززة 
بالتنسيق  الماسية  الفئة  من  للصحة 
تم  الصحة، حيث  بــوزارة  المعنيين  مع 
ــن منتسبي  مـ مــخــتــص  فـــريـــق  تــشــكــيــل 
الحصول  متطلبات  لتلبية  الــمــديــريــة 
عــلــى الــشــهــادة مـــن خـــالل عــقــد نـــدوات 
ودورات تدريبية تضمنت عمل استبانات 
ــدد مــن الــبــرامــج مــثــل الصحة  ــول عـ حـ
واللياقة  السليمة  والــتــغــذيــة  النفسية 

البدنية ومكافحة التبغ.
وتهدف الحملة إلى توعية منتسبي 
ــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع  الــمــديــريــة حــ
ضغوطات العمل وفهم الذات واالبتعاد 
المديرية  لــحــصــول  الــتــوتــر، ســعــيــًا  عــن 
عــلــى شـــهـــادة أمـــاكـــن عــمــل صــحــيــة من 

الفئة الماسية.
انطلقت  الــتــي  الــحــمــلــة  وتــضــمــنــت 
ــور  ــهـ ــتــــمــــر مــــــــدة ثـــــالثـــــة شـ أمــــــــس وتــــســ
وتشكيل  تــدريــبــيــة  ودورات  مــحــاضــرات 
المديرية  منتسبي  مــن  مختص  فريق 
ــبـــات الــــحــــصــــول عــلــى  ــلـ لـــتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـ
برامج  تنفيذ  إلــى  بــاإلضــافــة  الــشــهــادة، 
ودورات تدريبية تتضمن عمل استبانات 
ــدد مــن الــبــرامــج مــثــل الصحة  ــول عـ حـ
واللياقة  السليمة  والــتــغــذيــة  النفسية 
لتلك  ووفــقــًا  التبغ،  ومكافحة  البدنية 
إدارة  ــع  مــ الــتــنــســيــق  ــم  تــ االســـتـــبـــانـــات 
بــوزارة  واالجتماعية  الصحية  الــشــؤون 
بــرامــج عمل  إعـــداد  أجــل  الداخلية مــن 
بعقد  تتمثل  الــمــذكــورة  الــمــجــاالت  فــي 
محاضرات وجلسات عالجية لمنتسبي 

المديرية.

} جانب من فعاليات الدورة التدريبية.

المديرية  لمنت�شبي  تدريبية  محا�شرات ودورات  تقيم  العا�شمة  �شرطة  مديرية 

مناق�ش��ة م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة بي��ن االأ�ش��غال واأمان��ة العا�شم��ة
ــم بــن  ــيــ ــراهــ ــنـــدس إبــ ــهـ ــمـ ــد الـ ــ أكــ
حــــســــن الـــــــحـــــــواج وزيــــــــــر األشـــــغـــــال 
عــلــى الـــــدور الــمــهــم الــــذي يــقــوم به 
والمجالس  العاصمة  أمانة  مجلس 
التنمية  بمسيرة  الدفع  في  البلدية 
التحتية  بالبنية  واالرتــقــاء  والبناء 
في  يسهم  بما  الــعــامــة،  والــخــدمــات 
ويعود  المشتركة  األهـــداف  تحقيق 
ــلــــى الــــوطــــن  ــاء عــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ بـــالـــخـــيـــر والـ

والمجتمع.
جــاء ذلــك خــالل استقبال وزير 
األشـــغـــال لــرئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
المهندس  برئاسة  العاصمة  أمــانــة 
صالح طرادة، وذلك لبحث مشاريع 
تطوير البنية التحتية في محافظة 

العاصمة.

وخالل االجتماع تم استعراض 
العاصمة  بمحافظة  المشاريع  أبرز 
ــرق،  ــي الــقــطــاعــات الـــثـــالثـــة )الـــطـ فـ
ــي، الــــمــــبــــانــــي(،  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الــــــصــــــرف الـ
ــي  ــرانـ ــمـ ــعـ ــطــــور الـ بــــمــــا يـــــواكـــــب الــــتــ
واالستثماري المستمر الذي تشهده 
الــعــاصــمــة، كــمــا تـــم بــحــث عـــدد من 

الطلبات المقدمة من المجلس.
بدوره، أشاد رئيس مجلس أمانة 
األشـــغـــال في  وزارة  بـــدور  الــعــاصــمــة 
والتنسيق  التحتية  البنية  تطوير 
العاصمة،  أمانة  مع مجلس  الدائم 
ــعــــاصــــمــــة  ــا يــــــخــــــدم أهـــــــالـــــــي الــ ــ ــمـ ــ بـ
والمقيمين فيها ويسهم في تحسين 
والــخــدمــات  التحتية  البنية  جـــودة 

المقدمة.

محميد احملميد

ــنـــت مــتــاجــر  ــلـ فــــي دولـــــــة خــلــيــجــيــة أعـ
ــروع فــي  ـــ ــا فـ ــهـ ــبـــرى -لـ ســلــســلــة )هـــايـــبـــر( كـ
مملكة البحرين- »تثبيت األسعار لمحاربة 
تضخم األسعار العالمية، ودعمًا لعمالئها، 
أكثر من 200 منتج  حيث تم تثبيت أسعار 
المنتجات  تــشــمــل  األصـــنـــاف،  جــمــيــع  مـــن 
الــضــروريــة،  التموينية  والــســلــع  الــطــازجــة 
التي تستخدم يوميًا، وتستمر هذه األسعار 
العمالء  لمساعدة   2023 عــام  نهاية  حتى 

لتخطيط احتياجات معيشتهم«.
ال أدري إن كانت إدارة )الهايبر( ستطبق 
كذلك  هنا  عندنا  الترويجية  الحملة  هذه 
أم ال؟ لكننا أمام مبادرة حسنة، نتمنى أن 
تــجــد صـــدى وتــفــاعــال مــع بــاقــي المحالت 
في البالد، في ظل معاناة الناس من غالء 

األسعار.
الكثير منا صب جام غضبه على التجار 
والــمــحــالت، ووصـــف أصــحــاب الــمــؤســســات 
والــمــطــاعــم وغــيــرهــا بــأوصــاف ونــعــوت غير 
إيجابية.. ولكن ماذا عن أصحاب المحالت 
ــودون أن  ــ أنــفــســهــم الـــذيـــن يـــؤكـــدون أنــهــم يـ
ــار، ولـــكـــن الـــمـــورديـــن في  ــعــ تــنــخــفــض األســ
الخارج وحركة النقل والمالحة هي السبب، 
وإن هامش الربح لديهم أصبح أقل بكثير 
لم  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى  قبل..؟؟  من 

يقتنع الناس بتلك األسباب والمبررات. 
مــاركــت«،  و»الــســوبــر  أصــحــاب المحالت 
البسطات في  والمطاعم، وحتى  والبرادات 
الــمــركــزي« ومــحــالت بيع الخضار  »الــســوق 
والفواكه، التي يتعامل معها الناس بشكل 
الــتــزامــات، ولــديــهــم ظــروف  يــومــي، عليهم 
وعمال، ورسوم وفواتير، يودون أن يسددوها، 
ــذا مـــن حــقــهــم- الــتــطــاول  ــ ويــزعــجــهــم -وهـ
تــنــالــهــم، ووصــفــهــم بأنهم  الــتــي  واإلســــــاءة 
أصحاب جشع وربح فقط، من دون النظر 

إلى حالة الناس والتضخم الحاصل.
أن  يــجــب  بالمستهلك  الــتــاجــر  عــالقــة 

ــى عـــالقـــة إيــجــابــيــة دائـــمـــا، وال  تــتــحــول إلــ
القبض على تاجر يتالعب في  أحد يسره 
األسعار، أو غلق محل وقطع األرزاق، ولربما 
كان من الجميل اليوم استثمار الوضع في 
في  االستهالكية  الجمعيات  دور  تنشيط 
الناس  أن  وخــاصــة  والــشــراء،  البيع  عملية 
مساهمين في تلك الجمعيات االستهالكية، 
فـــي مــــدن ومــنــاطــق ومــحــافــظــات الـــبـــالد.. 
وهـــذه مــســألــة يــجــب إحــيــاؤهــا مــن جــديــد، 
االستهالكية  الجمعيات  دور  تجميد  بعد 

وتجربتها المتميزة ذات يوم.
التجار  من  مجموعة  تبادر  أن  أتمنى 
الوطني  دورهــا  من  وانطالقا  والمحالت، 
ــأن تطلق  بــ الــمــجــتــمــعــيــة،  ومــســؤولــيــتــهــا 
مبادرة لمواجهة غالء األسعار والتضخم 
ــــالل مـــركـــزيـــة  ــ ــي، ســــــــواء مـــــن خـ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــارج، أو مــــن خـــالل  ــ ــخـ ــ ــيــــراد مــــن الـ ــتــ االســ
والمنتج  البحرينيين  المزارعين  تشجيع 
أو  الوطنية،  المشاريع  المحلي وأصحاب 
المنتجات  تثبيت أسعار بعض  من خالل 
األساسية والضرورية، لتكون سندا وعونا 
ــواد الـــتـــي تــدعــمــهــا الـــدولـــة  ــمــ لــلــســلــع والــ

مشكورة.
يتحرك  أن  التجار«  »بيت  مــن  أتمنى 
ــارج الــصــنــدوق( لــدعــم عملية  بــفــكــرة )خــ
ــراء، وتــخــفــيــف األعـــبـــاء على  ــشـ الــبــيــع والـ
التلويح  التجار كذلك، ألن  الناس، ودعم 
تكون  بــضــاعــة،  أو  تــاجــر  ألي  بالمقاطعة 

الخسائر وخيمة على الجميع. 
في  التجاري  القطاع  ومسيرة  تــاريــخ 
ــرواده ورجـــاالتـــه ومــؤســســاتــه،  الــبــحــريــن، بــ
شـــهـــد ســـجـــال مــــن الــــمــــبــــادرات الــوطــنــيــة 
وأوقات  في ظروف عصيبة  والمجتمعية، 
ــى شــهــر  ــلـ ــن مـــقـــبـــلـــون عـ شــــــديــــــدة.. ونــــحــ
رمضان الكريم، وهو موسم قد تزداد معه 
يتحرك  ال  فلماذا  نعيشها،  التي  الحالة 

التجار..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

غالء االأ�شعار.. ودور التجار

استقبل أسامة بن أحمد 
خلف العصفور وزير التنمية 
يوسف  حميد  االجــتــمــاعــيــة، 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  رحـــمـــة، 
جــمــعــيــة الــنــعــيــم الــخــيــريــة، 
ــاء  ــضـ ــــن أعـ ــور عــــــدد مـ ــضـ بـــحـ
سبل  لبحث  اإلدارة،  مجلس 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
لــــــــالرتــــــــقــــــــاء بـــــالـــــمـــــشـــــاريـــــع 

التنموية.
وأشــــــــــاد وزيـــــــــر الــتــنــمــيــة 
جمعية  بجهود  االجتماعية 
النعيم الخيرية في المجاالت 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اإلنـــســـانـــيـــة واالجـ

ــدًا دعــــم الــــــــوزارة لــكــافــة  ــؤكــ مــ
جــهــود الــمــنــظــمــات األهــلــيــة، 
ــات الــــتــــي  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـــــذلـــــيـــــل الـ
ــا، وذلــــــك وفـــقـــًا  ــد تـــواجـــهـــهـ قــ
لألنظمة والقوانين المعمول 
بـــهـــا، مـــنـــوهـــًا بــجــهــود تــعــزيــز 
المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــادئ 
ــتـــي تــحــقــقــت مــــن خــاللــهــا  الـ
ــن اإلنــــــــجــــــــازات  ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
ــة بـــيـــن مـــؤســـســـات  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
المنظمات  ومختلف  الدولة 
األهلية في مملكة البحرين.

وخـــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، تـــم 
ــعـــراض أبـــــرز الــمــشــاريــع  ــتـ اسـ

ــادرات الــتــنــمــويــة الــتــي  ــبـ ــمـ والـ
تــنــفــذهــا الــجــمــعــيــة فــي إطــار 
تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات األســاســيــة 
والــمــخــتــلــفــة فـــي الــمــجــتــمــع، 
التكافل  مشاريع  جــانــب  إلــى 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، وبــــــــرامــــــــج 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــوى الـ ــتــ ــســ ــمــ رفـــــــع الــ
والــتــعــلــيــمــي لـــألفـــراد واألســـر 
البحرينية، كما تم استعراض 
أهــم الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
جــمــعــيــة الــنــعــيــم الــخــيــريــة، 
وتـــســـهـــيـــل اإلجـــــــــــراءات الــتــي 
ــا  ــ ــزز دورهـ ــعـ تـ أن  مــــن شـــأنـــهـــا 

اإلنساني والخيري.

وزي��������ر ال���ت���ن���م���ي���ة: دع������م ك���اف���ة

ج�����ه�����ود ال���م���ن���ظ���م���ات االأه����ل����ي����ة

} وزير التنمية خالل لقاء مجلس إدارة جمعية النعيم الخيرية.

} اجتماع وزارة األشغال وأمانة العاصمة.
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ــم  أهـ ــد  ــ أحــ أن  ــى  ــ إلــ وأشــــــــار 
مـــــــمـــــــيـــــــزات نـــــــظـــــــام خــــــدمــــــات 
الربط  هو  الجديد  المشتركين 
الرقمية  الـــعـــدادات  مــع  الــكــامــل 
مفتش  إلرســــــال  الـــحـــاجـــة  دون 
الــــعــــداد، بما  ــراءة  ــقــ لــ لــلــمــوقــع 

قــراءات  على  بالحصول  يسمح 
أكثر دقة وبالتالي إصدار فواتير 

دقيقة.
وأضــــاف، أن نــظــام الــفــوتــرة 
الجديد يقوم بإرجاع التيار عبر 
تمرير المعاملة في النظام من 

مــنــدوب  الــحــاجــة إلرســـــال  دون 
لــلــمــوقــع إلرجـــــــاع الـــتـــيـــار، بــمــا 
يمكن المستهلك من االستفادة 

مــــن الـــعـــقـــار فــــي نـــفـــس لــحــظــة 
تمرير المعاملة في النظام.

أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  الـــــــجـــــــديـــــــر 
أحدث  وفــق  تم  النظام  تصميم 
الـــتـــقـــنـــيـــات لـــيـــوفـــر لــلــمــشــتــرك 
ويسر  بسهولة  الخدمات  أفضل 
ويــبــقــيــه عــلــى تــواصــل دائــــم مع 
الجديد  النظام  أن  كما  الهيئة، 
مع  ليتماشى  بــالــمــرونــة  يــمــتــاز 
حديثة  تــقــنــيــة  مــســتــجــدات  أي 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، ويـــمـــكـــن ربـــطـــه 
ذات  الــــجــــهــــات  ــع  ــ مــ ــه  ــتــ ــتــ ــمــ وأتــ
العالقة، عالوة على ذلك قامت 
لالنتقال  الهيئة ضمن خطتها 
أكثر  بــتــدريــب  الــجــديــد  للنظام 
الهيئة  مـــن  مــوظــف   1000 مـــن 

ذات  ــة  ــيــ ــومــ ــكــ الــــحــ والـــــجـــــهـــــات 
تدريبية  بــرامــج  ضمن  الــعــالقــة 

مكثفة.
وســيــتــم االنـــتـــقـــال لــلــنــظــام 
الـــجـــديـــد مـــن خــــالل إجــــــراءات 
دقيقة وعبر عدة مراحل لضمان 
وذلك من  المشترك،  تأثر  عدم 
خالل تنفيذ خطة عمل واضحة 
للتعامل مع طلبات المشتركين 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة  ــلـ ــرحـ ــمـ خــــــالل الـ
ــتــــي ســتــشــمــل مـــرحـــلـــة عـــدم  والــ
في  اإللكترونية  الخدمات  توفر 
الــفــتــرة مــن 2 فــبــرايــر ولــغــايــة 6 
التي  الفترة  وهي   ،2023 فبراير 
للنظام  االنتقال  خاللها  سيتم 

الجديد.

رئي�س خدمات الم�شتركين بالكهرباء:

نظ�ام خدم�ات الم�ش�تركين الجديد مرتب�ط مع الع�دادات الرقمية 

وال حاج��ة اإل��ى اإر�ش��ال مفت���ش اإل��ى الموق��ع لق��راءة الع��داد

كتب فاضل منسي:

والماء  الكهرباء  بهيئة  المشتركين  رئيس خدمات  قال 
أجل  مــن  الجديد  الفوترة  نظام  تجهيز  تــم  إنــه  فريد  علي 
الربط مع الجهات األخرى ذات العالقة، من خالل الحصول 
طلبها  مــن  بـــداًل  الــجــهــات  مــن  المشتركين  معلومات  على 
منهم، بما يمكن المستهلكين من تقديم طلباتهم بسهولة.

} علي فريد.

مريم  الدكتورة  رعاية  تحت 
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة، 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
 )NHRA(الصحية والــخــدمــات 
، اســتــضــافــت الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
من  مجموعة  الطبية  البحرين 
يوم  بمناسبة  والــضــيــوف  الـــزوار 
تــهــيــئــة كــلــيــة الــتــمــريــض لــســوق 
العمل، والذي تسعى من خالله 
ــــالب الــتــمــريــض  ــى تــهــيــئــة طـ ــ إلـ
لاللتحاق  النهائية  الــســنــة  فــي 
الفوري بسوق العمل واطالعهم 
لتطوير  المتاحة  الفرص  على 
أنــفــســهــم. وحـــضـــرت الــفــعــالــيــة 
ــريـــم  ــورة مـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــن الــ ــ ــة عــ ــابــ ــيــ نــ
ــة، الــــدكــــتــــورة زبـــيـــدة  ــمـ ــجـــالهـ الـ
الشيخ، استشاري الطب البشري 
ورئــــيــــس قـــســـم تــنــظــيــم الــمــهــن 
الـــصـــحـــيـــة بـــالـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــن والــــخــــدمــــات  ــهـ ــمـ لــتــنــظــيــم الـ

الصحية.
يتم تنظيم هذا اليوم سنويًا 
التمريض  كلية  بــيــن  بــالــتــعــاون 
ــيـــه  ــتـــوجـ ــتـــب الـ ــكـ والــــقــــبــــالــــة ومـ
الــوظــيــفــي وشــؤون الــخــريــجــيــن 
ــــد  ــزويـ ــ ــــدف تـ ــهــ ــ ــة، بــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
ــتـــمـــريـــض الــمــقــبــلــيــن  طـــــالب الـ
عــلــى الــتــخــرج بــمــعــلــومــات حــول 
الــوظــائــف الــمــتــاحــة فــي مجال 
الــتــمــريــض والــقــبــالــة والــفــرص 
وبــدأ  المستقبلية.  التعليمية 
نيكلسون،  ألــفــريــد  البروفيسور 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــبــحــريــن 
الــطــبــيــة لـــلـــشـــؤون األكـــاديـــمـــيـــة، 
الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها 
أمــــام أكــثــر مـــن 120 مـــن طــالب 

انضمامهم  المنتظر  التمريض 
قــــــريــــــبــــــًا إلــــــــــى ســــــــــوق الـــــقـــــوى 
قال  السياق،  هذا  وفي  العاملة. 
»نحرص  نيكلسون:  البروفيسور 
فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة 
عــلــى تـــزويـــد طــــالب الــتــمــريــض 
خالل سنين دراستهم بالمعرفة 
والمهارات الالزمة للنجاح وترك 
تأثير إيجابي، من خالل فعاليات 
يتسنى  التمريض  وظــائــف  يــوم 
لــطــالبــنــا الـــفـــرصـــة لــالســتــفــادة 
مـــن تـــجـــارب وخـــبـــرات الــخــبــراء 
ــي مـــجـــال الــتــمــريــض وإعـــــداد  فـ
لمهنة  أفـــضـــل  بــشــكــل  أنــفــســهــم 

متخصصة بعد تخرجهم«.
وألـــــقـــــت الـــــدكـــــتـــــورة فـــريـــبـــا 
التمريض  اســتــشــاري  الـــــدرازي، 
وتطوير القوى العاملة الصحية، 
ــــي  ــتـ ــ الــــكــــلــــمــــة الــــرئــــيــــســــيــــة والـ
المحطات  خــاللــهــا  اســتــعــرضــت 
المهنية،  حياتها  في  الرئيسية 

استمرارية  أهمية  على  مــشــددة 
مدى  المهنية  والتنمية  التعلم 
الــحــيــاة، وضــــرورة الــمــوازنــة بين 
الحياة والعمل، وأهمية التعاون 
ــن الــــمــــتــــخــــصــــصــــيــــن فـــيـــمـــا  ــ ــيـ ــ بـ
يــتــعــلــق بــالــمــمــارســة والـــرعـــايـــة 

التمريضية.
وقـــــــــــدم الــــــدكــــــتــــــور حـــســـيـــن 
ورئــيــس  أول  مــحــاضــر  نــصــيــف، 
التمريض  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 
الطبية،  الــبــحــريــن  جــامــعــة  فــي 
عـــرضـــًا تـــَضـــّمـــن مــجــمــوعــة من 
الـــنـــصـــائـــح واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــويــــر حـــيـــاتـــهـــم  ــتــــطــ لــــلــــطــــالب لــ
الــمــهــنــيــة فـــي الـــتـــمـــريـــض. كما 
نـــــاقـــــش الــــســــيــــد أحـــــمـــــد فــــــرج، 
ــريـــض فــي  ــمـ ــتـ ــهـــن الـ مـــســـجـــل مـ
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والــخــدمــات الــصــحــيــة، مــوضــوع 
ــة  ــ ــزاولـ ــ ــيــــص مـ ــان تــــرخــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »امـ
البحرين«  فــي  التمريض  مهنة 

ــوات الـــتـــي يـــجـــب عــلــى  والــــخــــطــ
على  للحصول  اتباعها  الطالب 
ترخيصهم لممارسة المهنة بعد 

التخرج.
ولمناقشة فرص التعلم بعد 
التخرج، شاركت السيدة فاطمة 
إبراهيم، خريجة كلية التمريض 
البحرين  فــي جــامــعــة  والــقــبــالــة 
الطبية )دفعة 2015(، والدكتورة 
ــروك، مـــحـــاضـــرة  ــ ــتــ ــ خـــديـــجـــة مــ
الـــــتـــــمـــــريـــــض فــــــــي الــــجــــامــــعــــة 
ــة الــــدراســــات  ــبـ ــالـ ــة وطـ ــريـــجـ وخـ
ــي الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة  ــ الـــعـــلـــيـــا فـ
لــلــجــراحــيــن فــي دبــلــن، الــطــالب 
الواسعة في متابعة  بخبرتيهما 
ــي مــجــال  ــات الــعــلــيــا فــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــتــــمــــريــــض، بـــعـــد حــصــولــهــمــا  الــ
على منح من برنامج فولبرايت 
لــتــطــويــر الــخــريــجــيــن وبــرنــامــج 
ــيــــة فــي  دلــــمــــون لــلــمــنــح الــــدراســ
وعــادت  العلمي.  البحث  مــجــال 

الحاصلة  رضـــا،  كــاشــور  اآلنــســة 
ــوريــــوس  ــالــ ــكــ ــبــ ــلــــى شـــــهـــــادة الــ عــ
 )2022 )دفــــعــــة  الـــتـــمـــريـــض  فــــي 
الطبية  الــبــحــريــن  جــامــعــة  إلـــى 
ــة الـــــطـــــالب خـــبـــرتـــهـــا  ــاركــ ــشــ ــمــ لــ
ــأن امـــتـــحـــان  وتـــوجـــيـــهـــاتـــهـــا بــــشــ

ترخيص مزاولة المهنة. 
واخـــــتـــــتـــــم الــــــيــــــوم بـــعـــرض 
ــا فــغــالــي،  ــتـ ــيـــدة ريـ قـــدمـــتـــه الـــسـ
مــــــديــــــر نــــــجــــــاح الـــــعـــــمـــــالء فـــي 
LinkedIn MENA عن كتابة 
السيرة الذاتية وطرق استخدام 
الطالب  لمساعدة   LinkedIn
ــدم فــي  ــقــ ــتــ ــل والــ ــواصــ ــتــ ــلـــى الــ عـ

مهنهم.
يعد معدل توظيف خريجي 
التمريض  بــكــالــوريــوس  بــرنــامــج 
الطبية  الــبــحــريــن  جــامــعــة  مـــن 
96.4% حيث يحظى الخريجون 
ــة لــلــعــمــل داخــــل  ــعــ بـــفـــرص واســ

البحرين وخارجها.

معدل توظيف خريجي �لبكالوريو�س �أكثر من %96

جامع�ة البحري�ن الطبي�ة تنظ�م ي�وم تهيئة كلي�ة التمري�ش ل�ش�وق العمل 

ــتـــمـــرارا لــســعــي مــديــريــة شــرطــة  اسـ
عمل  بيئة  لخلق  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة 
ــهـــدف  ــة بـ ــداثــ ــحــ ــلــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ صـــحـــيـــة مـ
ــن عــمــل  ــاكــ ــادة أمــ ــهــ ــصـــول عـــلـــى شــ الـــحـ
بالتنسيق  الماسية  الفئة  مــن  صحية 
مـــع الــمــعــنــيــيــن بـــــوزارة الــصــحــة أقــامــت 
الــشــؤون  إدارة  بــالــتــعــاون مــع  الــمــديــريــة 
الداخلية  بوزارة  واالجتماعية  الصحية 
محاضرات وجلسات عالجية لمنتسبي 

المديرية. 
ــذه الــمــنــاســبــة أكــــد مـــديـــر عــام  ــهـ وبـ
أنه  العاصمة  محافظة  شرطة  مديرية 
عمل  بيئة  لخلق  الــمــديــريــة  مــن  سعيًا 
صــحــيــة فــقــد حــرصــت الــمــديــريــة على 
الحصول على شهادة أماكن عمل معززة 
بالتنسيق  الماسية  الفئة  من  للصحة 
تم  الصحة، حيث  بــوزارة  المعنيين  مع 
ــن منتسبي  مـ مــخــتــص  فـــريـــق  تــشــكــيــل 
الحصول  متطلبات  لتلبية  الــمــديــريــة 
عــلــى الــشــهــادة مـــن خـــالل عــقــد نـــدوات 
ودورات تدريبية تضمنت عمل استبانات 
ــدد مــن الــبــرامــج مــثــل الصحة  ــول عـ حـ
واللياقة  السليمة  والــتــغــذيــة  النفسية 

البدنية ومكافحة التبغ.
وتهدف الحملة إلى توعية منتسبي 
ــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع  الــمــديــريــة حــ
ضغوطات العمل وفهم الذات واالبتعاد 
المديرية  لــحــصــول  الــتــوتــر، ســعــيــًا  عــن 
عــلــى شـــهـــادة أمـــاكـــن عــمــل صــحــيــة من 

الفئة الماسية.
انطلقت  الــتــي  الــحــمــلــة  وتــضــمــنــت 
ــور  ــهـ ــتــــمــــر مــــــــدة ثـــــالثـــــة شـ أمــــــــس وتــــســ
وتشكيل  تــدريــبــيــة  ودورات  مــحــاضــرات 
المديرية  منتسبي  مــن  مختص  فريق 
ــبـــات الــــحــــصــــول عــلــى  ــلـ لـــتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـ
برامج  تنفيذ  إلــى  بــاإلضــافــة  الــشــهــادة، 
ودورات تدريبية تتضمن عمل استبانات 
ــدد مــن الــبــرامــج مــثــل الصحة  ــول عـ حـ
واللياقة  السليمة  والــتــغــذيــة  النفسية 
لتلك  ووفــقــًا  التبغ،  ومكافحة  البدنية 
إدارة  ــع  مــ الــتــنــســيــق  ــم  تــ االســـتـــبـــانـــات 
بــوزارة  واالجتماعية  الصحية  الــشــؤون 
بــرامــج عمل  إعـــداد  أجــل  الداخلية مــن 
بعقد  تتمثل  الــمــذكــورة  الــمــجــاالت  فــي 
محاضرات وجلسات عالجية لمنتسبي 

المديرية.

} جانب من فعاليات الدورة التدريبية.

المديرية  لمنت�شبي  تدريبية  محا�شرات ودورات  تقيم  العا�شمة  �شرطة  مديرية 

مناق�ش��ة م�ش��اريع البني��ة التحتي��ة بي��ن االأ�ش��غال واأمان��ة العا�شم��ة
ــم بــن  ــيــ ــراهــ ــنـــدس إبــ ــهـ ــمـ ــد الـ ــ أكــ
حــــســــن الـــــــحـــــــواج وزيــــــــــر األشـــــغـــــال 
عــلــى الـــــدور الــمــهــم الــــذي يــقــوم به 
والمجالس  العاصمة  أمانة  مجلس 
التنمية  بمسيرة  الدفع  في  البلدية 
التحتية  بالبنية  واالرتــقــاء  والبناء 
في  يسهم  بما  الــعــامــة،  والــخــدمــات 
ويعود  المشتركة  األهـــداف  تحقيق 
ــلــــى الــــوطــــن  ــاء عــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ بـــالـــخـــيـــر والـ

والمجتمع.
جــاء ذلــك خــالل استقبال وزير 
األشـــغـــال لــرئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
المهندس  برئاسة  العاصمة  أمــانــة 
صالح طرادة، وذلك لبحث مشاريع 
تطوير البنية التحتية في محافظة 

العاصمة.

وخالل االجتماع تم استعراض 
العاصمة  بمحافظة  المشاريع  أبرز 
ــرق،  ــي الــقــطــاعــات الـــثـــالثـــة )الـــطـ فـ
ــي، الــــمــــبــــانــــي(،  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الــــــصــــــرف الـ
ــي  ــرانـ ــمـ ــعـ ــطــــور الـ بــــمــــا يـــــواكـــــب الــــتــ
واالستثماري المستمر الذي تشهده 
الــعــاصــمــة، كــمــا تـــم بــحــث عـــدد من 

الطلبات المقدمة من المجلس.
بدوره، أشاد رئيس مجلس أمانة 
األشـــغـــال في  وزارة  بـــدور  الــعــاصــمــة 
والتنسيق  التحتية  البنية  تطوير 
العاصمة،  أمانة  مع مجلس  الدائم 
ــعــــاصــــمــــة  ــا يــــــخــــــدم أهـــــــالـــــــي الــ ــ ــمـ ــ بـ
والمقيمين فيها ويسهم في تحسين 
والــخــدمــات  التحتية  البنية  جـــودة 

المقدمة.

محميد احملميد

ــنـــت مــتــاجــر  ــلـ فــــي دولـــــــة خــلــيــجــيــة أعـ
ــروع فــي  ـــ ــا فـ ــهـ ــبـــرى -لـ ســلــســلــة )هـــايـــبـــر( كـ
مملكة البحرين- »تثبيت األسعار لمحاربة 
تضخم األسعار العالمية، ودعمًا لعمالئها، 
أكثر من 200 منتج  حيث تم تثبيت أسعار 
المنتجات  تــشــمــل  األصـــنـــاف،  جــمــيــع  مـــن 
الــضــروريــة،  التموينية  والــســلــع  الــطــازجــة 
التي تستخدم يوميًا، وتستمر هذه األسعار 
العمالء  لمساعدة   2023 عــام  نهاية  حتى 

لتخطيط احتياجات معيشتهم«.
ال أدري إن كانت إدارة )الهايبر( ستطبق 
كذلك  هنا  عندنا  الترويجية  الحملة  هذه 
أم ال؟ لكننا أمام مبادرة حسنة، نتمنى أن 
تــجــد صـــدى وتــفــاعــال مــع بــاقــي المحالت 
في البالد، في ظل معاناة الناس من غالء 

األسعار.
الكثير منا صب جام غضبه على التجار 
والــمــحــالت، ووصـــف أصــحــاب الــمــؤســســات 
والــمــطــاعــم وغــيــرهــا بــأوصــاف ونــعــوت غير 
إيجابية.. ولكن ماذا عن أصحاب المحالت 
ــودون أن  ــ أنــفــســهــم الـــذيـــن يـــؤكـــدون أنــهــم يـ
ــار، ولـــكـــن الـــمـــورديـــن في  ــعــ تــنــخــفــض األســ
الخارج وحركة النقل والمالحة هي السبب، 
وإن هامش الربح لديهم أصبح أقل بكثير 
لم  ذلك  كل  من  الرغم  وعلى  قبل..؟؟  من 

يقتنع الناس بتلك األسباب والمبررات. 
مــاركــت«،  و»الــســوبــر  أصــحــاب المحالت 
البسطات في  والمطاعم، وحتى  والبرادات 
الــمــركــزي« ومــحــالت بيع الخضار  »الــســوق 
والفواكه، التي يتعامل معها الناس بشكل 
الــتــزامــات، ولــديــهــم ظــروف  يــومــي، عليهم 
وعمال، ورسوم وفواتير، يودون أن يسددوها، 
ــذا مـــن حــقــهــم- الــتــطــاول  ــ ويــزعــجــهــم -وهـ
تــنــالــهــم، ووصــفــهــم بأنهم  الــتــي  واإلســــــاءة 
أصحاب جشع وربح فقط، من دون النظر 

إلى حالة الناس والتضخم الحاصل.
أن  يــجــب  بالمستهلك  الــتــاجــر  عــالقــة 

ــى عـــالقـــة إيــجــابــيــة دائـــمـــا، وال  تــتــحــول إلــ
القبض على تاجر يتالعب في  أحد يسره 
األسعار، أو غلق محل وقطع األرزاق، ولربما 
كان من الجميل اليوم استثمار الوضع في 
في  االستهالكية  الجمعيات  دور  تنشيط 
الناس  أن  وخــاصــة  والــشــراء،  البيع  عملية 
مساهمين في تلك الجمعيات االستهالكية، 
فـــي مــــدن ومــنــاطــق ومــحــافــظــات الـــبـــالد.. 
وهـــذه مــســألــة يــجــب إحــيــاؤهــا مــن جــديــد، 
االستهالكية  الجمعيات  دور  تجميد  بعد 

وتجربتها المتميزة ذات يوم.
التجار  من  مجموعة  تبادر  أن  أتمنى 
الوطني  دورهــا  من  وانطالقا  والمحالت، 
ــأن تطلق  بــ الــمــجــتــمــعــيــة،  ومــســؤولــيــتــهــا 
مبادرة لمواجهة غالء األسعار والتضخم 
ــــالل مـــركـــزيـــة  ــ ــي، ســــــــواء مـــــن خـ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
ــارج، أو مــــن خـــالل  ــ ــخـ ــ ــيــــراد مــــن الـ ــتــ االســ
والمنتج  البحرينيين  المزارعين  تشجيع 
أو  الوطنية،  المشاريع  المحلي وأصحاب 
المنتجات  تثبيت أسعار بعض  من خالل 
األساسية والضرورية، لتكون سندا وعونا 
ــواد الـــتـــي تــدعــمــهــا الـــدولـــة  ــمــ لــلــســلــع والــ

مشكورة.
يتحرك  أن  التجار«  »بيت  مــن  أتمنى 
ــارج الــصــنــدوق( لــدعــم عملية  بــفــكــرة )خــ
ــراء، وتــخــفــيــف األعـــبـــاء على  ــشـ الــبــيــع والـ
التلويح  التجار كذلك، ألن  الناس، ودعم 
تكون  بــضــاعــة،  أو  تــاجــر  ألي  بالمقاطعة 

الخسائر وخيمة على الجميع. 
في  التجاري  القطاع  ومسيرة  تــاريــخ 
ــرواده ورجـــاالتـــه ومــؤســســاتــه،  الــبــحــريــن، بــ
شـــهـــد ســـجـــال مــــن الــــمــــبــــادرات الــوطــنــيــة 
وأوقات  في ظروف عصيبة  والمجتمعية، 
ــى شــهــر  ــلـ ــن مـــقـــبـــلـــون عـ شــــــديــــــدة.. ونــــحــ
رمضان الكريم، وهو موسم قد تزداد معه 
يتحرك  ال  فلماذا  نعيشها،  التي  الحالة 

التجار..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

غالء االأ�شعار.. ودور التجار

استقبل أسامة بن أحمد 
خلف العصفور وزير التنمية 
يوسف  حميد  االجــتــمــاعــيــة، 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  رحـــمـــة، 
جــمــعــيــة الــنــعــيــم الــخــيــريــة، 
ــاء  ــضـ ــــن أعـ ــور عــــــدد مـ ــضـ بـــحـ
سبل  لبحث  اإلدارة،  مجلس 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك 
لــــــــالرتــــــــقــــــــاء بـــــالـــــمـــــشـــــاريـــــع 

التنموية.
وأشــــــــــاد وزيـــــــــر الــتــنــمــيــة 
جمعية  بجهود  االجتماعية 
النعيم الخيرية في المجاالت 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اإلنـــســـانـــيـــة واالجـ

ــدًا دعــــم الــــــــوزارة لــكــافــة  ــؤكــ مــ
جــهــود الــمــنــظــمــات األهــلــيــة، 
ــات الــــتــــي  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـــــذلـــــيـــــل الـ
ــا، وذلــــــك وفـــقـــًا  ــد تـــواجـــهـــهـ قــ
لألنظمة والقوانين المعمول 
بـــهـــا، مـــنـــوهـــًا بــجــهــود تــعــزيــز 
المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــادئ 
ــتـــي تــحــقــقــت مــــن خــاللــهــا  الـ
ــن اإلنــــــــجــــــــازات  ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
ــة بـــيـــن مـــؤســـســـات  ــويـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
المنظمات  ومختلف  الدولة 
األهلية في مملكة البحرين.

وخـــــــــــــالل الـــــــلـــــــقـــــــاء، تـــم 
ــعـــراض أبـــــرز الــمــشــاريــع  ــتـ اسـ

ــادرات الــتــنــمــويــة الــتــي  ــبـ ــمـ والـ
تــنــفــذهــا الــجــمــعــيــة فــي إطــار 
تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات األســاســيــة 
والــمــخــتــلــفــة فـــي الــمــجــتــمــع، 
التكافل  مشاريع  جــانــب  إلــى 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، وبــــــــرامــــــــج 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــوى الـ ــتــ ــســ ــمــ رفـــــــع الــ
والــتــعــلــيــمــي لـــألفـــراد واألســـر 
البحرينية، كما تم استعراض 
أهــم الــتــحــديــات الــتــي تواجه 
جــمــعــيــة الــنــعــيــم الــخــيــريــة، 
وتـــســـهـــيـــل اإلجـــــــــــراءات الــتــي 
ــا  ــ ــزز دورهـ ــعـ تـ أن  مــــن شـــأنـــهـــا 

اإلنساني والخيري.

وزي��������ر ال���ت���ن���م���ي���ة: دع������م ك���اف���ة

ج�����ه�����ود ال���م���ن���ظ���م���ات االأه����ل����ي����ة

} وزير التنمية خالل لقاء مجلس إدارة جمعية النعيم الخيرية.

} اجتماع وزارة األشغال وأمانة العاصمة.
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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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لدى ا�شتقباله �شفري دولة الإمارات العربية ال�شقيقة.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعزيز التكامل الثنائي والعمل امل�شرتك مع الإمارات على خمتلف امل�شتويات

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

عمق  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

العالقات التي تربط بني مملكة البحرين ودولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة وما ت�سهده من تطور ومناء يف 

خمتلف املجالت، معرًبا �سمّوه عن العتزاز مبا و�سل اإليه 

الأ�سعدة  كل  على  تقدم  من  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 

بف�سل ما يحظى به من رعاية واهتمام من ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم 

نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.

اأم�س،  الق�سيبية  ق�سر  �سمّوه يف  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

بح�سور �سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد اآل خليفة 

التعليمي  �سلمان  بن  عي�سى  وقف  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

اآل  حمد  بن  �سلمان  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  اخلريي 

املالية  وزير  اآل خليفة  بن خليفة  �سلمان  وال�سيخ  خليفة 

زايد  بن  حمدان  بن  �سلطان  ال�سيخ  الوطني،  والقت�ساد 

حيث  ال�سقيقة،  العربية  الإمارات  دولة  �سفري  نهيان  اآل 

مملكة  بني  امل�سرتك  العمل  دعم  موا�سلة  على  �سمّوه  اأكد 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة  البحرين 

امل�ستويات حتقيًقا  على خمتلف  الثنائي  التكامل  وتعزيز 

الدفع  على  احلر�س  اإىل  �سمّوه  لفًتا  املرجوة،  لالأهداف 

التعاون  يدعم  مبا  اأرحب  اأفق  نحو  الأخوية  بالعالقات 

اأبناء  تطلعات  ويلبي  امل�سرتكة  امل�سالح  ويحقق  الثنائي 

ال�سقيقني. البلدين 

العربية  الإمارات  دولة  �سفري  اأعرب  جانبه،  ومن 

ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  ال�سقيقة  املتحدة 

يوليه  ما  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

�سمّوه من حر�س واهتمام بتعزيز العالقات بني البلدين.

خالل زيارتها العا�شمة ال�شعودية الريا�س

»الرميحي« ت�شتعر�س مع وزير الإ�شكان ال�شعودي التمويالت الإ�شكانية

ا�شتعر�س مع وزير الطاقة ال�شعودي الربامج امل�شرتكة.. وزير النفط:

تعزيز التعاون النفطي والبيئي مع ال�شعودية

الإ�سكان  وزيرة  عقدت 

بنت  اآمنة  العمراين  والتخطيط 

مع  ثنائًيا  لقاًء  الرميحي  اأحمد 

احلقيل  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور 

والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزير 

العربية  باململكة  والإ�سكان 

على  وذلك  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

العا�سمة  اإىل  زيارتها  هام�س 

ال�سعودية الريا�س.

الوزيرة  نّوهت  اللقاء  وخالل 

العالقات  بعمق  الرميحي  اآمنة 

مملكة  جتمع  التي  التاريخية 

العربية  باململكة  البحرين 

خمتلف  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية 

به  حتظى  ما  ظل  يف  املجالت، 

ح�سرة  لُدن  من  ورعاية  دعم  من 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأخيه 

اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

ورعاهما،  اهلل  حفظهما  �سعود، 

بني  املثمر  بالتعاون  منوهًة 

ال�سكن  خدمات  لتوفري  اململكتني 

ومعربة  للمواطنني،  الجتماعي 

عن تطلعاتها لتعزيز ذلك التعاون 

خالل املرحلة املقبلة.

الإ�سكان  وزيرة  اأ�سادت  كما 

اللقاء  خالل  العمراين  والتخطيط 

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  بجهود 

باململكة  والإ�سكان  والقروية 

العربية ال�سعودية، وما تنتهجه من 

برامج طموحة ترتكز على ال�سراكة 

مع القطاع اخلا�س ل�سرعة توفري 

للمواطنني،  الإ�سكانية  اخلدمات 

الذي  �سكني«  »برنامج  وخا�سة 

والتي  الرائدة،  الربامج  اأحد  ُيعد 

املواطنني  وتقدمي  دعم  ت�ستهدف 

متلك  ن�سبة  لرفع  ال�سعوديني 

العقارات ال�سكنية.

الوزيرة  ا�ستعر�ست  وقد 

الرميحي خالل اللقاء برامج وزارة 

العمراين  والتخطيط  الإ�سكان 

الجتماعي  ال�سكن  لتوفري خدمات 

يتم  والتي  باململكة،  للمواطنني 

امللكي  التوجيه  اإطار  يف  تنفيذها 

اخلطط  موا�سلة  ب�ساأن  ال�سامي 

التطويرية لقطاع الإ�سكان بحلولها 

ال�سخمة،  وا�ستثماراتها  املبتكرة 

اخلا�س؛  القطاع  مع  بال�سراكة 

واملالئم  الالئق  ال�سكن  لتاأمني 

برنامج  يف  ورد  وما  للمواطنني، 

ب�ساأن   2026-2023 احلكومة 

لئقة  اإ�سكانية  خدمات  توفري 

ومالئمة ومتميزة للمواطنني.

واأ�سارت الوزيرة اإىل اأن برنامج 

التمويالت الإ�سكانية اجلديدة ياأتي 

يف مقدمة اأولويات الوزارة لتوفري 

الفورية  الإ�سكانية  اخلدمات 

خدمتي  خالل  من  للمواطنني، 

بتوفريهما  و»مزايا«،  »ت�سهيل« 

متويالت متنوعة الأغرا�س، منوهة 

اإىل اأن هذا الربنامج اأ�سهم يف توفري 

اخلدمات الإ�سكانية لعدد كبري من 

املواطنني منذ تد�سينه يف اأغ�سط�س 

املا�سي، ويف وقت قيا�سي.

ماجد  الدكتور  اأثنى  من جهته 

بن عبد اهلل احلقيل وزير ال�سوؤون 

والإ�سكان  والقروية  البلدية 

بجهود اململكة يف توفري اخلدمات 

بال�سراكة  للمواطنني  الإ�سكانية 

موؤكًدا  اخلا�س،  القطاع  مع 

التعاون  تعزيز  على  احلر�س 

لتبادل  ال�سقيقني  البلدين  بني 

اخلربات والتجارب، مبا ي�سهم يف 

تطوير اخلدمات الإ�سكانية املقدمة 

للمواطنني.

والبيئة  النفط  وزير  التقى 

املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث 

مع  دينه،  بن  مبارك  بن  حممد 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بن  �سلمان  بن  عبدالعزيز 

عبدالعزيز اآل �سعود وزير الطاقة 

ال�سعودية  العربية  باململكة 

زيارته  خالل  وذلك  ال�سقيقة، 

احلالية اإىل الريا�س.

وزير  اأكد  اللقاء،  وخالل 

متانة  على  والبيئة  النفط 

تربط  التي  الأخوية  العالقات 

ال�سقيقني يف ظل حر�س  البلدين 

واهتمام ح�سرة �ساحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

خادم  واأخيه  املعظم،  البالد  ملك 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

ال�سعودية  العربية  اململكة 

ورعاهما،  اهلل  حفظهما  ال�سقيقة 

وامل�ساندة  الدعم  وبف�سل 

ال�سمو  �ساحب  من  امل�ستمرة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

رئي�س جمل�س  العهد  خليفة ويل 

ال�سمو  �ساحب  واأخيه  الوزراء، 

امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن 

العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

باململكة  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

حفظهما اهلل.

والبيئة  النفط  وزير  ونّوه 

اململكتان  اإليه  و�سلت  ما  اإىل 

وتن�سيق  تعاون  من  ال�سقيقتان 

�سيما  ول  املجالت  خمتلف  يف 

يعترب  الذي  النفطي  القطاع  يف 

م�سرًيا  عاملًيا،  القطاعات  اأهم  من 

بهدف  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  اإىل 

املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة 

النفطي  بالقطاع  املتعلقة 

امل�ستدامة  التنمية  وجمالت 

للطاقة.

وتناول اللقاء ا�ستعرا�س اآخر 

والأن�سطة  والربامج  امل�ستجدات 

التن�سيق  تعزيز  و�ُسبل  امل�سرتكة 

والتعاون لتحقيق ما ت�سبو اإليه 

ال�سقيقتان من تطلعات  اململكتان 

والزدهار  والنمو  التطور  نحو 

يف القطاع النفطي والبيئي ومبا 

حتقيق  يف  دورهما  من  يعزز 

�سعادته  مثمًنا  ال�ساملة،  التنمية 

�ساحب  يبذلها  التي  اجلهود 

الطاقة  وزير  امللكي  ال�سمو 

الربامج  خمتلف  وتعزيز  لدعم 

والأن�سطة القت�سادية والتنموية 

يف هذا املجال احليوي.

»البحرين الطبية« تنظم يوم تهيئة كلية التمري�س ل�شوق العمل

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  رعاية  حتت 

ال�سحية  املهن واخلدمات  الوطنية لتنظيم 

ا�ست�سافت  اجلالهمة،  مرمي   )NHRA(

 - اإيرلندا  يف  للجراحني  امللكية  الكلية 

جامعة البحرين الطبية )RCSI البحرين( 

جمموعة من الزوار وال�سيوف مبنا�سبة يوم 

تهيئة كلية التمري�س ل�سوق العمل، والذي 

ت�سعى من خالله اإىل تهيئة طالب التمري�س 

يف ال�سنة النهائية لاللتحاق الفوري ب�سوق 

املتاحة  الفر�س  على  واطالعهم  العمل 

نيابة  الفعالية  اأنف�سهم. وح�سرت  لتطوير 

الدكتورة  اجلالهمة،  مرمي  الدكتورة  عن 

الب�سري  الطب  ا�ست�ساري  ال�سيخ،  زبيدة 

ورئي�س ق�سم تنظيم املهن ال�سحية بالهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، 

بني  بالتعاون  �سنوًيا  اليوم  هذا  وينظم 

التوجيه  ومكتب  والقبالة  التمري�س  كلية 

باجلامعة،  اخلريجني  و�سوؤون  الوظيفي 

بهدف تزويد طالب التمري�س املقبلني على 

التخرج مبعلومات حول الوظائف املتاحة 

والفر�س  والقبالة  التمري�س  جمال  يف 

التعليمية امل�ستقبلية.

حمليات 06www.alayam.com

الأربعاء 3 رجب 1444 ـ العدد 12345

Wednesday 25th January 2023 - No. 12345

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

م�ستندة اإىل اأحكام قانون بلد الرجل الأجنبي املتوفى

املحكمة املدنية ت�ستجيب ل�سيدة اأجنبية بح�سر وتوزيع تركة زوجها

الكربى حل�صر  املدنية  املحكمة  ا�صتجابت 

وابنته  وابنه  لزوجته  اأجنبي  رجل  ورثة 

ن�صيب  بح�صب  تركته  بينهم  توزع  له  كورثة 

بلده،  قانون  وبح�صب  ال�صرعي  منهم  كل 

حيث اأكدت املحكمة اأن تعيني الورثة وحتديد 

اأن�صبة الورثة يف الإرث وانتقال اأموال الرتكة 

امل�صلمني  ال�صخ�صية لغري  الأحوال  يف م�صائل 

ت�صري يف �صاأنها اأحكام قانون بلد املتوفى.

الزوجة  اأن  اإىل  الواقعة  تفا�صيل  وتعود 

وابنها وابنتها رفعوا دعواهم واأو�صحوا فيها 

وهم  فيهم  اإرثه  وانح�صر  تويف  مورثهم  اأن 

زوجته وابنه وابنته؛ ولأن قانون اخلالفة يف 

الأرملة  الزوجة  ا�صتحقاق  على  ين�ص  بلدهم 

باقي  الأولد  باقي  وي�صتحق  الرتكة  ثلث 

اجلن�ص،  عن  النظر  بغ�ص  بالت�صاوي  الرتكة 

املتوفى  تركة  يرغبون يف ح�صر  املدعني  واأن 

من  �صوًرا  وقدما  ورثته  باعتبارهم  فيهم 

و�صهادة  هويته  وبطاقة  مورثهما  �صفر  جواز 

املعلومات  هيئة  عن  �صادرة  مورثهما  وفاة 

البحرين  مبملكة  الإلكرتونية  واحلكومة 

و�صهادة وراثة قانونية م�صدق عليها ثابت بها 

اأنهم ورثة املتويف. 

حيثيات  يف  املحكمة  قالت  جانبها  من 

قانون  من   10 املادة  بن�ص  املقرر  اإن  حكمها 

بالنظر  الكربى  املحكمة  اأن تخت�ص  املرافعات 

املتعلقة  املنازعات  جميع  يف  ابتدائية  ب�صفة 

امل�صلمني،  لغري  ال�صخ�صية  الأحوال  مب�صائل 

على  القانون  ذات  من   21 املادة  ن�صت  كما 

اأن تف�صل املحكمة الكربى يف م�صائل الأحوال 

الورثة  بتعيني  امل�صلمني  لغري  ال�صخ�صية 

اأموال  وانتقال  الإرث  يف  اأن�صبتهم  وحتديد 

قانون  اأحكام  �صاأنها  يف  ت�صري  اإليهم  الرتكة 

بلد املتوفى. 

يف  تتمثل  املدعني  طلبات  اأن  واأ�صافت 

ح�صر تركة املتوفى يف املدعية الأوىل زوجته 

واملدعي الثاين ابنه واملدعية الثانية ابنته. 

من  لديها  الثابت  اأن  املحكمة  وبينت 

املدعني  اأن  القانونية  الوراثة  �صهادة  مطالعة 

ما  وهو  غريهم  دون  من  املتوفى  ورثة  هم 

املتوفى  ورثة  بح�صر  للمحكمة  معه  تق�صي 

فيهم وتوزيع تركته فيما بينهم بح�صب ن�صيب 

حكمت  الأ�صباب  فلهذه  ال�صرعي،  منهم  كل 

املدعني  يف  املتوفى  ورثة  بح�صر  املحكمة 

ن�صيب  بح�صب  تركته  بينهم  توزع  له  كورثة 

واملدعى  املدعني  واألزمت  ال�صرعي،  منهم  كل 

عليها الثانية بامل�صاريف.

بعد اإخفاقه يف تنفيذ امل�سروع وتاأخره يف البدء باأعمال البناء 

اإلزام مقاول بتعوي�ض مواطن مببلغ 9 اآلف دينار عن عيوب البناء

الكربى  املحكمة  األزمت 

باأن  مقاولت  �صركة  املدنية 

توؤدي اإىل مواطن بحريني مبلًغا 

واأتعاب  ديناًرا،   7960 وقدره 

دينار   400 البالغة  اخلبري 

املحاماة  اأتعاب  اإىل  بالإ�صافة 

ور�صوم  دينار   300 البالغة 

الدعوى البالغة 366.5 دينار.

الدعوى،  وقائع  وحول 

الذوادي  حممد  املحامي  �صرح 

موكله  باأن   - املدعي  وكيل   -

تعاقد مع ال�صركة املدعى عليها 

بتاريخ  املقاولة  عقد  مبوجب 

مبلغ  باإجمايل   2021 /1 /14

وذلك  دينار،   61000 وقدره 

طابقني  من  اأ�صود  بناء  لإقامة 

له  اململوكة  الأر�ص  على 

وفًقا  جو،  منطقة  يف  والكائنة 

من  له  ال�صادرة  للرتاخي�ص 

قبل اجلهات املعنية.

موكله  اأن  الذوادي  وبنينّ 

مبلغ  ب�صداد  التزم  املدعي 

اإجمايل  من  دينار   22000

جدول  وفق  املقاولة  قيمة 

مع  عليه  املتفق  الدفعات 

اأن  اإل  عليها،  املدعى  ال�صركة 

اأخفقت  عليها  املدعى  ال�صركة 

وتاأخرت  امل�صروع  تنفيذ  يف 

وتنفيذ  البناء  باأعمال  البدء  يف 

بتوريد  تلتزم  ومل  امل�صروع، 

املعدات املتفق عليها، كما تفاجاأ 

جاءت  البناء  اأعمال  اأن  املدعي 

املقررة  للموا�صفات  باملخالفة 

ال�صت�صاري،  املهند�ص  قبل  من 

ومل تلتزم ال�صركة املدعى عليها 

باإ�صالح العيوب بالطرق ودية.

اأن  الذوادي  اأو�صح  كما 

ا�صتناًدا  اخلربة  اإىل  موكله جلاأ 

قانون  املادة )132( من  لن�ص 

املدنية  املواد  يف  الإثبات 

على:  ن�صت  والتي  والتجارية، 

اأنف�صهم  تلقاء  من  »للخ�صوم 

حق اللجوء اإىل اخلربة، ويجوز 

الدعوى...«.  رفع  قبل  ذلك  لهم 

اخلبري  با�صر  ذلك  �صوء  ويف 

املاأمورية  املعنينّ من قبل املدعي 

تقريره  وقدم  اإليه،  املوكلة 

الذي انتهى فيه اإىل وجود عدة 

البناء،  اأعمال  تنفيذ  يف  عيوب 

وقدنّر قيمة اإ�صالح هذه العيوب 

ديناًرا،   10963 قدره  مببلغ 

بـ30  اإ�صالحها  مدة  قدنّر  كما 

يوًما.

وعليه، رفع الذوادي دعوى 

املخت�صة  املحكمة  اإىل  موكله 

الأ�صرار  عن  تعوي�صه  طالًبا 

احتفاظه  مع  به  حلقت  التي 

بالتعوي�ص  املطالبة  يف  بحقه 

ا�صتناًدا  �صرر،  من  ي�صتجد  ا  عمنّ

ملا ورد يف ن�صو�ص املواد 586 

القانون  من  و589  و587 

جمعيها  اأكدت  والتي  املدين، 

املواد  بتقدمي  املقاول  التزام 

عليها  املتفق  املوا�صفات  وفق 

العيوب،  ب�صمان  التزامه  مع 

الأ�صول  مراعاة  و�صرورة 

اأعمال املقاولة،  الفنية يف تنفيذ 

باإجناز  التزامه  عن  ف�صاًل 

عليها  املتفق  املدة  يف  امل�صروع 

بتعوي�ص  املقاول  التزم  واإل 

�صاحب العمل.

يف  املحكمة  اأكدت  وقد 

ال�صركة  اإخالل  ثبوت  حكمها 

يف  بالتزاماتها  عليها  املدعى 

املتفق  بال�صروط  العمل  اإجناز 

م�صوؤولة  معه  تكون  ما  عليها، 

عن هذا الخالل، ومن ثم تثبت 

اأحقية املدعي يف املطالبة بقيمة 

خ�صم  بعد  العيوب  اإ�صالح 

ال�صركة. م�صتحقات 

املحامي حممد الذوادي

القب�ض على �سخ�ض بحوزته مواد خمّدرة بقيمة 38 األف دينار

اإدارة  متكنت  للقانون،  وتطبيًقا  اجلرمية  ومكافحة  النظام  حفظ  اإطار  يف 

على  القب�ص  من  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات  مكافحة 

�صخ�ص )30 عاًما( وبحوزته كمية من املواد املخدرة.

اإجراء عمليات  ال�صاأن، مت  بهذا  باأنه فور ورود معلومات  الإدارة  واأو�صحت 

البحث والتحري والتي اأ�صفرت عن حتديد هوية املذكور والقب�ص عليه وبحوزته 

كمية من مادتي احل�صي�ص وال�صبو املخدرتني، اإذ ُتقدر القيمة ال�صوقية للم�صبوطات 

باأكرث من 38 األف دينار.

حتريز  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  واأ�صارت 

امل�صبوطات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة متهيًدا لإحالة 

الق�صية اإىل النيابة العامة.

ويف اإطار العمل على تعزيز دور ال�صراكة املجتمعية حلماية املجتمع من اآفة 

املخدرات، تهيب اإدارة مكافحة املخدرات جميع املواطنني واملقيمني الإبالغ عن اأي 

على  املخدرات  مبكافحة  املتعلقة  امل�صاعدة  بطلبات  والتقدم  مالحظة  اأو  �صكوى 

اخلط ال�صاخن )996( على مدار ال�صاعة، مع �صمان ال�صرية التامة للمعلومات.

موؤماًل موا�سلة امل�ساريع الريادية التي حتقق اإ�سافة نوعية جلودة اخلدمات

رئي�ض »الأعلى لل�سحة« يفتتح تو�سعة دائرة احلوادث والطوارئ مبجمع ال�سلمانية

الذي  الرائد  امل�صروع  اليوم بافتتاح هذا  وقال: »نفخر 

جممع  يف  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات  تطوير  يف  ي�صب 

ال�صلمانية الطبي، هذا ال�صرح الطبي العريق الذي ي�صكل 

يف  ال�صحية  اخلدمات  منظومة  �صمن  اأ�صا�صية  ركيزة 

اململكة، واإننا ناأمل موا�صلة هذه امل�صاريع الريادية والتي 

حتقق اإ�صافة نوعية جلودة اخلدمات املقدمة«.

وعلى �صعيد مت�صل، اأكدت الدكتورة جليلة بنت ال�صيد 

تو�صعة  م�صروع  افتتاح  اأن  ال�صحة  وزيرة  ح�صن  جواد 

ونوعية  مهمة  اإ�صافة  ي�صكل  والطوارئ  احلوادث  دائرة 

الطبية  الكوادر  بجهود  منوهة  احلكومة،  مبادرات  �صمن 

النادرة  خا�صة  الطبية  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  املميزة 

منها، ودعم الكوادر الطبية امل�صاندة، وعملها الدوؤوب بهدف 

تطوير ال�صيا�صات وال�صرتاتيجيات ال�صحية �صعيا لتعزيز 

�صحية  خدمات  توفري  و�صمان  واملجتمع،  الفرد  �صحة 

�صاملة ومتطورة ذات جودة عالية ومتكاملة وم�صتدامة.

اآل خليفة  ال�صيخ ه�صام بن عبدالعزيز  اأكد  من جهته، 

الزخم  اأن  احلكومية  امل�صت�صفيات  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

والنجاح الذي حتققه خمتلف امل�صاريع اخلدمية والتنموية 

باملواطن  بالهتمام  احلكومة  لتوجيهات  تنفيًذا  تاأتي 

ولكل  وغايتها،  التنمية  حمور  هو  باعتباره  البحريني 

الأهداف  ال�صحية باململكة، مبا يحقق  من يتلقى اخلدمات 

اأن  اإىل  لفًتا  باململكة،  التنموية  لال�صرتاتيجية  الطموحة 

هذا النجاح يعزز من دور امل�صت�صفيات احلكومية ملوا�صلة 

جمل�ص  حر�ص  موؤكًدا  حتقق،  ما  على  والبناء  التطوير 

اأمناء امل�صت�صفيات احلكومية امل�صتمر على تطوير اخلدمات 

املقدمة للمواطنني واملقيمني.

الرئي�ص  الأن�صاري  اأحمد حممد  الدكتور  اأكد  ذلك،  اإىل 

وافتتاح  تد�صني  اأن  احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي 

تو�صعة دائرة احلوادث والطوارئ وغرف العمليات مبجمع 

املواطنني  خدمة  يف  نوعية  نقلة  ميثل  الطبي  ال�صلمانية 

الطاقة  رفع  التو�صعة  ت�صمل  حيث  باململكة،  واملقيمني 

�صريًرا،   120 اإىل  �صريًرا   80 من  لالأ�صرة  ال�صتيعابية 

اإنعا�ص،  وت�صمل التو�صعة 7 غرف ا�صت�صارة، و15 غرفة 

و5 غرف ت�صنيف اإىل جانب 3 غرف معاجلة. كما ت�صمل 

تت�صع  انتظار  لالأطفال، ومنطقة  منف�صلة  التو�صعة وحدة 

ا. اإىل 120 �صخ�صً

احلوادث  دائرة  اأن  اإىل  الأن�صاري  الدكتور  واأ�صار 

مراكز  اأحد  ُتعد  الطبي  ال�صلمانية  مبجمع  والطوارئ 

باهتمام  حتظى  والتي  احلكومية،  بامل�صت�صفيات  التميز 

نظًرا  ال�صرتاتيجية؛  ق�صوى �صمن اخلطط  واأولوية  بالغ 

للمر�صى  الطبية  الحتياجات  تلبية  يف  املحوري  لدورها 

الذين ي�صل عددهم اإىل 1300 مري�ص يومًيا.

حتت رعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، افتتح الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شحة م�شروع تو�شعة دائرة احلوادث والطوارئ يف جممع ال�شلمانية الطبي، بح�شور الدكتورة جليلة ال�شيد جواد ح�شن وزيرة ال�شحة، وال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل 

خليفة رئي�س جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية، والدكتور اأحمد حممد الأن�شاري الرئي�س التنفيذي للم�شت�شفيات احلكومية، وعدد من امل�شوؤولني.

وبهذه املنا�شبة اأ�شاد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبدهلل اآل خليفة بالتوجيهات ال�شديدة من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، ودعم 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، كما اأعرب عن تقديره جلميع القائمني على هذا امل�شروع الهام الذي يعك�س اهتمام اململكة 

وحكومتها بتطوير اخلدمات يف القطاع ال�شحي ويعزز ما تتمتع به من مقومات تكر�س دورها يف حتقيق اأهداف امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم.
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اإ�ضافة خدمات جديدة على التطبيق قريًبا

هيئة املعلومات تك�ضف عن اخلدمات واملميزات اجلديدة يف »تطبيق جمتمع واعي«
خديجة العرادي: 

اأعلنت هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية عن 

حت�ضني واجهة تطبيق »جمتمع واعي«، واإ�ضافة العديد 

من املميزات لت�ضهيل املعامالت اليومية على م�ضتخدمي 

التطبيق. 

الر�ضمي  الإلكرتوين  ح�ضابها  يف  الهيئة  وك�ضفت 

تطبيق  يف  اجلديدة  املميزات  تويرت»عن  من�ضة  على 

جمتمع واعي كبطاقاتي، بطاقاتي ال�ضحية ومواعيدي 

ال�ضحية.

وهو  »بطاقاتي«  هي  الوىل  اخلدمة  باأن  وبّينت 

وي�ضمل  احلكومي،  البتكار  م�ضابقة  يف  فائز  مقرتح 

تعنى  الإلكرتونية، وهي  امل�ضتندات احلكومية  حمفظة 

مل�ضتخدمي  الكرتونيا  ال�ضخ�ضية  امل�ضتندات  بعر�ض 

وجواز  الهوية،  وبطاقة  امليالد،  )ك�ضهادة  التطبيق 

ال�ضفر، رخ�ضة ال�ضياقة و�ضهادة ملكية املركبة(.

مت  فقد  اجلديد،  التطبيق  يف  الثانية  اخلدمة  واإما 

الطبية  مواعيدي  خدمة  وهي  جديدة  خدمة  اإ�ضافة 

التطبيق، )مواعيد  املواعيد مل�ضتخدمي  وتتميز بعر�ض 

ومواعيد  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز 

الطبي  ال�ضلمانية  مبجمع  الطبية  الو�ضفات  تو�ضيل 

ومواعيد فح�ض وتطعيم فريو�ض كورونا(.

ال�ضحي،  ال�ضجل  خدمة  فهي  الثالثة  امليزة  واإما 

ويتم من خاللها عر�ض ال�ضجالت وامل�ضتندات ال�ضحية 

ونتائج  التطعيمات  ك�ضجل  التطبيق«،  )مل�ضتخدمي 

فح�ض فريو�ض كورونا. 

التطبيق،  تطوير  مالمح  اأن  اإىل  الهيئة  وا�ضارت 

جائت لتح�ضني جتربة امل�ضتخدم واأداء التطبيق وعر�ض 

اخلدمات بواجهة حم�ضنة.

املواطنني  ا�ضتف�ضارات  على  ردودها  وذكرت خالل 

اأخرى  الكرتونية  باأن هناك مزايا وخدمات  عرب موقع 

قادمة، و�ضيتم عر�ضها قريبا يف املوقع، كخدمة توفري 

املعلومات  هيئة  وبح�ضب  للدفع،  الإلكرتونية  املحفظة 

واحلكومة الإلكرتونية فاإنه يتم النظر حاليا يف اإمكانية 

اعتماد حمفظة امل�ضتندات احلكومية الإلكرتونية كبديل 

عن امل�ضتندات الفعلية من قبل الفريق املخت�ض.

من  عدد  يوفر  التطبيق  هذا  اإن  بالذكر،  اجلدير 

هيئة  وهم  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  اخلدمات 

ال�ضحة،  وزارة  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

كورونا  لفريو�ض  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�ضية  �ضوؤون  )كوفيد-19(، 

والإدارة العامة للمرور.

العربية  باللغتني  خدماته  جميع  التطبيق  ويقدم 

املجتمع  فئات  على متكني جميع  ا  والإجنليزية، حر�ضً

يف مملكة البحرين من ا�ضتخدام التطبيق.

اخلدمات  امل�ضجلني  للم�ضتخدمني  التطبيق  ويتيح 

احلكومية  للم�ضتندات  حمفظة  )بطاقاتي:  التالية 

البطاقات  عر�ض  من  امل�ضتخدمني  متكن  الرقمية 

وامل�ضتندات الر�ضمية مثل: بطاقة الهوية وجواز ال�ضفر 

ملكية  و�ضهادة  ال�ضياقة  ورخ�ضة  امليالد  و�ضهادة 

عر�ض  للم�ضتخدمني  ميكن  الطبية:  مواعيدي  املركبة، 

احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز  مواعيد 

ال�ضلمانية  الطبية مبجمع  الو�ضفات  تو�ضيل  ومواعيد 

فريو�ض  وتطعيم  فح�ض  مواعيد  اإىل  بالإ�ضافة  الطبي 

امل�ضتخدمني  متكن  ال�ضحية:  بطاقاتي  وخدمة  كورونا 

الر�ضمية  ال�ضحية  وال�ضجالت  امل�ضتندات  عر�ض  من 

مثل:�ضجل التطعيمات لفريو�ض كورونا )كوفيد-19(، 

ميكن  )كوفيد-19(:  كورونا  فريو�ض  فحو�ض  نتائج 

املختربية  الفحو�ضات  وطباعة  عر�ض  للم�ضتخدمني 

احلجر  �ضهادات  وطباعة  وعر�ض  كورونا  لفريو�ض 

والتعايف لفريو�ض كورونا وجدري القردة.

بفريو�ض  املتعلقة  اخلدمات  التطبيق  يوفر  كما 

كورونا:  فريو�ض  لقاح  لأخذ  الت�ضجيل  وهي:  كورونا 

لأخذ  موعد  وحجز  الت�ضجيل  للم�ضتخدمني  ميكن 

لفريو�ض  امل�ضاد  التطعيم  و�ضهادة  املعتمدة،  اللقاحات 

كورونا: باإمكان امل�ضتخدمني اإ�ضدار �ضهادة التطعيم عرب 

التطبيق، اإىل جانب فح�ض الأج�ضام امل�ضادة لفريو�ض 

لفح�ض  موعد  حجز  امل�ضتخدمني  باإمكان  كورونا: 

الدرع ملدة ثالثة  امل�ضادة ويتم حتديث حالة  الأج�ضام 

اأو �ضتة اأ�ضهر وفقاً للنتيجة الإبالغ عن م�ضاكل متعلقة 

بال�ضجل ال�ضحي: باإمكان امل�ضتخدمني الإبالغ ومراجعة 

كورونا،  لفايرو�ض  ال�ضحي  بال�ضجل  املتعلقة  امل�ضاكل 

�ضهادة العزل: باإمكان امل�ضتخدمني عر�ض �ضهادة العزل 

خالل  من  كورونا  بفايرو�ض  الإ�ضابة  اأثناء  الذاتي 

التطبيق و �ضهادة التعايف: باإمكان امل�ضتخدمني عر�ض 

وطباعة �ضهادة التعايف من فايرو�ض كورونا، ا�ضتمارة 

املوافقة على لقاح فالنيفا: باإمكان امل�ضتخدمني املوافقة 

)كوفيد-19(  لفريو�ض  امل�ضاد  فالنيفا  لقاح  اأخذ  على 

امل�ضرح به من قبل مملكة البحرين لال�ضتخدام الطارئ.

لإجراء  امل�ضتخدمني  تنبيه  املخالطني:  اأثر  وتتبع 

الفح�ض عند خمالطتهم حلالة اإيجابية، نتائج و�ضهادة 

للم�ضتخدمني  ميكن  )كوفيد-19(:  كورونا  فريو�ض 

لفريو�ض كورونا  املختربية  الفحو�ضات  نتائج  عر�ض 

فور �ضدورها من مركز الفح�ض، و اإقرار مغادرة مملكة 

كن املواطنني من الإقرار على  البحرين: هذه اخلدمة متمُ

مغادرة  قبل  للخارج  ال�ضفر  على  املرتتبة  امل�ضوؤوليات 

البالد، كذلك اإقرار الو�ضول اإىل مملكة البحرين.

وزير الكهرباء: تطوير

 البنية التحتية للطاقة اأولوية دائمة

اأكد وزير �ضوؤون الكهرباء واملاء يا�ضر 

البنية  تطوير  اأن  حميدان  اإبراهيم  بن 

حمافظات  خمتلف  يف  للطاقة  التحتية 

اململكة اأولوية دائمة لدى الوزارة، منوًها 

لتواكب  لتهيئتها  اجلهود  تكامل  باأهمية 

با�ضتدامة  املتعلقة  العاملية  التحركات 

وكفاءة  جودة  من  يعزز  مبا  الطاقة، 

اخلدمات املقدمة للمجتمع.

جاء ذلك خالل ا�ضتقبال وزير �ضوؤون 

جمل�ض  واأع�ضاء  لرئي�ض  واملاء  الكهرباء 

عدد  اإىل  اللقاء  تطرق  اإذ  العا�ضمة،  اأمانة 

من امل�ضاريع واملبادرات التي تو�ضع اآفاق 

امل�ضرتكة  التطلعات  يحقق  مبا  التعاون 

والأهداف التنموية املن�ضودة.

والأع�ضاء  املجل�ض  رئي�ض  واأعرب 

للوزير  وتقديرهم  �ضكرهم  عن  احل�ضور 

ال�ضتقبال،  وحفاوة  ح�ضن  على  حميدان 

الإيجابية وموؤكدين  للمخرجات  متطلعني 

وتكاملها  الوطنية  اجلهود  تن�ضيق  اأهمية 

مبا يحقق امل�ضلحة الوطنية العامة ومبا 

يت�ضق مع الروؤى التنموية التي و�ضعتها 

حكومة مملكة البحرين.

تاأهل 12 فكرة للمرحلة النهائية مل�ضابقة االبتكار احلكومي »فكرة«
للمرحلة  فكرة   12 تاأهلت 

النهائية مل�ضابقة البتكار احلكومي 

اخلام�ضة،  ن�ضختها  يف  »فكرة« 

ثقافة  اإثراء  اإىل  تهدف  التي 

القطاع  يف  احلكومي  البتكار 

التطوير  م�ضرية  وموا�ضلة  العام، 

والتنمية من خالل ا�ضتمرار تطوير 

اآليات العمل احلكومي ودعم ورفع 

مبا  احلكومية  اخلدمات  م�ضتوى 

يلبي تطلعات املواطنني واملقيمني.

على  مت  امل�ضابقة،  اإطار  ويف 

تقييم  املا�ضيني  اليومني  مدى 

املقرتحات املتاأهلة واملت�ضمنة 40 

امل�ضاركون  عر�ض  حيث  فكرة، 

جلان  اأربع  على  مقرتحاتهم 

اخلربة  ذوي  من  نخبة  ت�ضم 

كّل  اختار  اأن  بعد  والخت�ضا�ض، 

فريق اللجنة التي �ضيقدم العر�ض 

لكل  وخ�ض�ض  بالقرعة،  اأمامها 

اأمام  للعر�ض  دقائق  ثالث  فريق 

النتائج  واأ�ضفرت  التحكيم،  جلنة 

عن تاأهل 12 فكرة للمرحلة املقبلة 

جلائزة البتكار احلكومي »فكرة«، 

حيث تاأهل كل من:

حمد  من  املقدمة  م�ضاتل،   .1

علي عبداهلل عي�ضى، وال�ضيخ حممد 

خليفة،  اآل  عبداهلل  حممد  حمد 

بن علي  اآل  عبداهلل  بركات  وح�ضة 

من وزارة الداخلية.

2. خمترب الت�ضريعات، املقدمة 

را�ضد  عبداهلل  عبدالعزيز  من 

املعاودة من هيئة الت�ضريع والراأي 

القانوين.

املعرفة  نقل  منظومة   .3

علي  عبري  من  املقدمة  )دّربني(، 

مفتاح جوهر من وزارة الإعالم.

4. ال�ضفراء املتجولون، املقدمة 

الظاعن  فار�ض  عبداهلل  فاطمة  من 

من وزارة اخلارجية.

5. تقييم املعلمني 360، املقدمة 

ح�ضن  را�ضد  اإبراهيم  نورة  من 

اجلودر، و�ضيخة �ضند اإبراهيم �ضند 

علي الف�ضاله، ولطيفه خالد جمعه 

وحممد  الدوي،  جمعه  اإبراهيم 

العويناتي  اأحمد  �ضلمان  عبدالنبي 

من وزارة الرتبية والتعليم.

 National »ن�ضر«   .6

املقدمة   ،Statistics Repository
من د. اأونا�ض مريزا حبيب حممود 

و  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  من 

من  ال�ضاعاتي  عبدالكرمي  اأمني  د. 

املجل�ض الأعلى لل�ضحة.

الدائري  القت�ضاد  مبادرة   .7

لتمكني التكافل ال�ضناعي وحتويل 

اإىل قيمة م�ضافة، املقدمة  املخلفات 

من ال�ضيد علي ماجد جا�ضم علوي 

جمل�ض  رئي�ض  مكتب  من  كاظم 

الوزراء

املقدمة  البحرين،  ذاكرة   .8

من  ا�ضماعيل  يو�ضف حممد  د.  من 

وزارة الإعالم.

للخدمات  الوطنية  املن�ضة   .9

اأحمد  رمي  من  املقدمة  ال�ضريعة، 

جهاز  من  امل�ضلم  جرب  حممد 

امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري

الطبية  الإ�ضعاف  دراجة   .10

من  املقدمة   ،) ال�ضريع  )امل�ضتجيب 

فايز ب�ضام �ضامخ فايز ال�ضامخ من 

قوة دفاع البحرين.

الأخ�ضر،  البال�ضتيك   .11

علي  يو�ضف  �ضعيد  من  املقدمة 

من  رحمة  �ضالح  و�ضادق  �ضوار، 

املجل�ض الأعلى للبيئة.

12. حمرتف ال�ضيانة، املقدمة 

يو�ضف  حممد  جمال  نها  د.  من 

حممد الزياين من جامعة البحرين.

املتاأهلة  الأفكار  و�ضتعر�ض 

للمرحلة النهائية من امل�ضابقة اأمام 

من  جمموعة  ت�ضم  حتكيم  جلنة 

الأفكار  لختيار  الوزراء،  ال�ضادة 

الفائزة والإعالن عن الفكرة الفائزة 

بـ»اختيار اجلمهور«.

اخلريجون ي�ضهدون للجامعة واالأ�ضاتذة بالف�ضل ويجددون العزم على رفعة الوطن

جامعة البحرين تخّرج 1075 من حاملي بكالوريو�س املحا�ضبة والت�ضويق

الأعمال  اإدارة  كلية  احتفلت 

الثالثاء  ام�ض  البحرين  جامعة  يف 

بتخريج  2023م(،  يناير   24(

حملة  من  وخريجة  خريًجا   1075

البكالوريو�ض يف تخ�ض�ضي:  درجة 

اأ�ضل  من  والت�ضويق،  املحا�ضبة 

كلية  يف  وخريجة  خريجاً   2517

اإدارة الأعمال.

وي�ضهد حفل تخرج الفوج الرابع 

والع�ضرين - الذي يقام حتت رعاية 

الأمري �ضلمان  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حفظه اهلل - تخريج 

خريجي  من  فيه  امل�ضجلني  الطلبة 

العام اجلامعي 2017/ 2018م اإىل 

العام اجلامعي 2020/ 2021م.

الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  وقال 

الدكتور  الأ�ضتاذ  البحرين  بجامعة 

كلمة  امل�ضري، يف  بن حممود  حامت 

وجهها للخريجني: »لقد بنى اآباوؤكم 

خالل  حملتنا  التي  املوؤ�ض�ضات 

الع�ضرين،  القرن  من  الثاين  الن�ضف 

كثرًيا،  وحلموا  كثرًيا،  �ضحوا  لقد 

عاملاً  لنا  وتركوا  بجد،  وعملوا 

م�ضرًيا  وجدوه«.  مما  بكثري  اأف�ضل 

ل  يواجهونه  الذي  التحدي  اأن  اإىل 

التي  اخليارات  واأن  كثرًيا،  يختلف 

يتخذونها - كبرية كانت اأم �ضغرية 

- يف ال�ضنوات القليلة املقبلة �ضتقرر 

اأن  موؤكًدا  وعاملنا،  مملكتنا  م�ضتقبل 

�ضي�ضع  من  اأف�ضل  اجلديد  اجليل 

يف  ال�ضحيح  الطريق  على  اململكة 

للخريجني م�ضرية  امل�ضتقبل، متمنًيا 

يف  ال�ضدق  عنوانها:  عملية  حياة 

القوة والإخال�ض يف العمل.

عن  اخلريجون  عربرَّ  فيما 

اخلريج  األقاها  كلمة  يف  �ضعادتهم 

»اليوم  فيها:  قال  ح�ضن  نادر  اأمين 

م�ضرية  يف  رئي�ضاً  ف�ضالً  اأنهينا  قد 

يف  جديدة  م�ضرية  لنبداأ  حياتنا، 

جد  بكل  ولننطلق  العمل،  ميدان 

اأعيننا  ن�ضب  وا�ضعني  واجتهاد، 

على  الغايل  الوطن  هذا  خدمة 

احلا�ضمة  اللحظة  وهي  نفو�ضنا، 

قدر  على  اأننا  فيها  �ضنثبت  التي 

فيها«.  و�ضعنا  التي  امل�ضوؤولية 

ووا�ضل: »اإننا نقدم �ضهادة خال�ضة 

منا لهذه اجلامعة الوطنية العزيزة، 

التي بذلت كل ما ا�ضتطاعت بذله يف 

على  قادر  واع  جيل  تخريج  �ضبيل 

والتحديث،  البناء  م�ضرية  متابعة 

ومواكبة ما ت�ضهده اململكة من نقالت 

رئي�ضة  رعاية  حتت  واعدة،  نوعية 

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة 

وبجهود  امل�ضاحكة،  �ضاهني  بنت 

جبارة من العمداء وروؤ�ضاء الأق�ضام 

اجلامعة  منت�ضبي  وجميع  العلمية، 

من الهيئتني الأكادميية والإدارية«.

ال�ضباحية  الحتفالية  وخالل 

البكالوريو�ض  خريجو  ت�ضلم 

اجلامعية  لالأعوام  املحا�ضبة  يف 

و2018/ 2019   2018 /2017

من  �ضهاداتهم  و2019/ 2020 

تقنية  خلدمات  الرئي�ض  نائب 

الإدارية  وال�ضوؤون  املعلومات 

عبداهلل  اأ�ضامة  الدكتور  واملالية 

اجلودر.

 د. اجلالهمة: توفري بيئة اآمنة 

للقطاع الطبي للوقاية من العدوى

مرمي  الدكتورة  وح�ضور  رعاية  حتت 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلالهمة  عذبي 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية 

عمل  ور�ضة  فعاليات  اختتمت  »نهرا«، 

مكافحة العدوى وال�ضتق�ضاء الوبائي التي 

تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة احلر�ض 

ال�ضعودية  العربية  باململكة  الوطني 

العدوى،  ملكافحة  اخلليجي  واملركز 

بال�ض«  لـ»اأديوكي�ضن  التنظيمي  واجلانب 

من مملكة البحرين.

وقّدمت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

الور�ضة  يف  للمحا�ضرين  تذكارية  دروع 

م�ضت�ضار  رم�ضان  اأمين  الدكتور  وهم 

احلر�ض  وزارة  يف  الوبائي  ال�ضتق�ضاء 

من�ضق  الأمري  وخلود  ال�ضعودي،  الوطني 

الوطني  احلر�ض  بوزارة  العدوى  مكافحة 

العديد  الور�ضة  و�ضهدت  ال�ضعودي. 

العدوى  مبكافحة  املتعلقة  اجلوانب  من 

اهتمام  اإطار  يف  الوبائي  وال�ضتق�ضاء 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

ال�ضحية »نهرا« يف موا�ضلة م�ضرية تقدمي 

حيث  الطبي،  للقطاع  اخلدمات  اأف�ضل 

 4 مدار  على  اأقيمت  التي  الور�ضة  �ضهدت 

اأيام م�ضاركة وا�ضعة من الكوادر الطبية.

واأكدت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

حر�ض  اإطار  يف  تاأتي  الور�ضة  هذه  اأن 

الهيئة على توفري بيئة اآمنة للم�ضت�ضفيات 

العدوى  من  للوقاية  الطبي  والقطاع 

وال�ضتق�ضاء الوبائي.

حلل  تاأتي  الور�ضة  هذه  »اإن  وقالت: 

امل�ضاكل يف مكافحة العدوى يف امل�ضت�ضفيات 

لأنها تعترب ح�ضا�ضة على م�ضتوى العامل، 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ارتاأت  حيث 

هذه  تنظيم  على  ال�ضحية  واخلدمات 

الور�ضة لتكون كتدريب للمهنيني ال�ضحيني 

امل�ضارك  بحيث  مميز،  ب�ضكل  وتهيئتهم 

الذي �ضيخ�ضع لالمتحان ويجتازه بنجاح 

ات�ضال  �ضابط  يكون  اأن  موؤهالً  لي�ضبح 

يعمل  التي  املوؤ�ض�ضة  يف  العدوى  ملكافحة 

فيها«.
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اإ�ضافة خدمات جديدة على التطبيق قريًبا

هيئة املعلومات تك�ضف عن اخلدمات واملميزات اجلديدة يف »تطبيق جمتمع واعي«
خديجة العرادي: 

اأعلنت هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية عن 

حت�ضني واجهة تطبيق »جمتمع واعي«، واإ�ضافة العديد 

من املميزات لت�ضهيل املعامالت اليومية على م�ضتخدمي 

التطبيق. 

الر�ضمي  الإلكرتوين  ح�ضابها  يف  الهيئة  وك�ضفت 

تطبيق  يف  اجلديدة  املميزات  تويرت»عن  من�ضة  على 

جمتمع واعي كبطاقاتي، بطاقاتي ال�ضحية ومواعيدي 

ال�ضحية.

وهو  »بطاقاتي«  هي  الوىل  اخلدمة  باأن  وبّينت 

وي�ضمل  احلكومي،  البتكار  م�ضابقة  يف  فائز  مقرتح 

تعنى  الإلكرتونية، وهي  امل�ضتندات احلكومية  حمفظة 

مل�ضتخدمي  الكرتونيا  ال�ضخ�ضية  امل�ضتندات  بعر�ض 

وجواز  الهوية،  وبطاقة  امليالد،  )ك�ضهادة  التطبيق 

ال�ضفر، رخ�ضة ال�ضياقة و�ضهادة ملكية املركبة(.

مت  فقد  اجلديد،  التطبيق  يف  الثانية  اخلدمة  واإما 

الطبية  مواعيدي  خدمة  وهي  جديدة  خدمة  اإ�ضافة 

التطبيق، )مواعيد  املواعيد مل�ضتخدمي  وتتميز بعر�ض 

ومواعيد  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز 

الطبي  ال�ضلمانية  مبجمع  الطبية  الو�ضفات  تو�ضيل 

ومواعيد فح�ض وتطعيم فريو�ض كورونا(.

ال�ضحي،  ال�ضجل  خدمة  فهي  الثالثة  امليزة  واإما 

ويتم من خاللها عر�ض ال�ضجالت وامل�ضتندات ال�ضحية 

ونتائج  التطعيمات  ك�ضجل  التطبيق«،  )مل�ضتخدمي 

فح�ض فريو�ض كورونا. 

التطبيق،  تطوير  مالمح  اأن  اإىل  الهيئة  وا�ضارت 

جائت لتح�ضني جتربة امل�ضتخدم واأداء التطبيق وعر�ض 

اخلدمات بواجهة حم�ضنة.

املواطنني  ا�ضتف�ضارات  على  ردودها  وذكرت خالل 

اأخرى  الكرتونية  باأن هناك مزايا وخدمات  عرب موقع 

قادمة، و�ضيتم عر�ضها قريبا يف املوقع، كخدمة توفري 

املعلومات  هيئة  وبح�ضب  للدفع،  الإلكرتونية  املحفظة 

واحلكومة الإلكرتونية فاإنه يتم النظر حاليا يف اإمكانية 

اعتماد حمفظة امل�ضتندات احلكومية الإلكرتونية كبديل 

عن امل�ضتندات الفعلية من قبل الفريق املخت�ض.

من  عدد  يوفر  التطبيق  هذا  اإن  بالذكر،  اجلدير 

هيئة  وهم  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  اخلدمات 

ال�ضحة،  وزارة  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

كورونا  لفريو�ض  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�ضية  �ضوؤون  )كوفيد-19(، 

والإدارة العامة للمرور.

العربية  باللغتني  خدماته  جميع  التطبيق  ويقدم 

املجتمع  فئات  على متكني جميع  ا  والإجنليزية، حر�ضً

يف مملكة البحرين من ا�ضتخدام التطبيق.

اخلدمات  امل�ضجلني  للم�ضتخدمني  التطبيق  ويتيح 

احلكومية  للم�ضتندات  حمفظة  )بطاقاتي:  التالية 

البطاقات  عر�ض  من  امل�ضتخدمني  متكن  الرقمية 

وامل�ضتندات الر�ضمية مثل: بطاقة الهوية وجواز ال�ضفر 

ملكية  و�ضهادة  ال�ضياقة  ورخ�ضة  امليالد  و�ضهادة 

عر�ض  للم�ضتخدمني  ميكن  الطبية:  مواعيدي  املركبة، 

احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز  مواعيد 

ال�ضلمانية  الطبية مبجمع  الو�ضفات  تو�ضيل  ومواعيد 

فريو�ض  وتطعيم  فح�ض  مواعيد  اإىل  بالإ�ضافة  الطبي 

امل�ضتخدمني  متكن  ال�ضحية:  بطاقاتي  وخدمة  كورونا 

الر�ضمية  ال�ضحية  وال�ضجالت  امل�ضتندات  عر�ض  من 

مثل:�ضجل التطعيمات لفريو�ض كورونا )كوفيد-19(، 

ميكن  )كوفيد-19(:  كورونا  فريو�ض  فحو�ض  نتائج 

املختربية  الفحو�ضات  وطباعة  عر�ض  للم�ضتخدمني 

احلجر  �ضهادات  وطباعة  وعر�ض  كورونا  لفريو�ض 

والتعايف لفريو�ض كورونا وجدري القردة.

بفريو�ض  املتعلقة  اخلدمات  التطبيق  يوفر  كما 

كورونا:  فريو�ض  لقاح  لأخذ  الت�ضجيل  وهي:  كورونا 

لأخذ  موعد  وحجز  الت�ضجيل  للم�ضتخدمني  ميكن 

لفريو�ض  امل�ضاد  التطعيم  و�ضهادة  املعتمدة،  اللقاحات 

كورونا: باإمكان امل�ضتخدمني اإ�ضدار �ضهادة التطعيم عرب 

التطبيق، اإىل جانب فح�ض الأج�ضام امل�ضادة لفريو�ض 

لفح�ض  موعد  حجز  امل�ضتخدمني  باإمكان  كورونا: 

الدرع ملدة ثالثة  امل�ضادة ويتم حتديث حالة  الأج�ضام 

اأو �ضتة اأ�ضهر وفقاً للنتيجة الإبالغ عن م�ضاكل متعلقة 

بال�ضجل ال�ضحي: باإمكان امل�ضتخدمني الإبالغ ومراجعة 

كورونا،  لفايرو�ض  ال�ضحي  بال�ضجل  املتعلقة  امل�ضاكل 

�ضهادة العزل: باإمكان امل�ضتخدمني عر�ض �ضهادة العزل 

خالل  من  كورونا  بفايرو�ض  الإ�ضابة  اأثناء  الذاتي 

التطبيق و �ضهادة التعايف: باإمكان امل�ضتخدمني عر�ض 

وطباعة �ضهادة التعايف من فايرو�ض كورونا، ا�ضتمارة 

املوافقة على لقاح فالنيفا: باإمكان امل�ضتخدمني املوافقة 

)كوفيد-19(  لفريو�ض  امل�ضاد  فالنيفا  لقاح  اأخذ  على 

امل�ضرح به من قبل مملكة البحرين لال�ضتخدام الطارئ.

لإجراء  امل�ضتخدمني  تنبيه  املخالطني:  اأثر  وتتبع 

الفح�ض عند خمالطتهم حلالة اإيجابية، نتائج و�ضهادة 

للم�ضتخدمني  ميكن  )كوفيد-19(:  كورونا  فريو�ض 

لفريو�ض كورونا  املختربية  الفحو�ضات  نتائج  عر�ض 

فور �ضدورها من مركز الفح�ض، و اإقرار مغادرة مملكة 

كن املواطنني من الإقرار على  البحرين: هذه اخلدمة متمُ

مغادرة  قبل  للخارج  ال�ضفر  على  املرتتبة  امل�ضوؤوليات 

البالد، كذلك اإقرار الو�ضول اإىل مملكة البحرين.

وزير الكهرباء: تطوير

 البنية التحتية للطاقة اأولوية دائمة

اأكد وزير �ضوؤون الكهرباء واملاء يا�ضر 

البنية  تطوير  اأن  حميدان  اإبراهيم  بن 

حمافظات  خمتلف  يف  للطاقة  التحتية 

اململكة اأولوية دائمة لدى الوزارة، منوًها 

لتواكب  لتهيئتها  اجلهود  تكامل  باأهمية 

با�ضتدامة  املتعلقة  العاملية  التحركات 

وكفاءة  جودة  من  يعزز  مبا  الطاقة، 

اخلدمات املقدمة للمجتمع.

جاء ذلك خالل ا�ضتقبال وزير �ضوؤون 

جمل�ض  واأع�ضاء  لرئي�ض  واملاء  الكهرباء 

عدد  اإىل  اللقاء  تطرق  اإذ  العا�ضمة،  اأمانة 

من امل�ضاريع واملبادرات التي تو�ضع اآفاق 

امل�ضرتكة  التطلعات  يحقق  مبا  التعاون 

والأهداف التنموية املن�ضودة.

والأع�ضاء  املجل�ض  رئي�ض  واأعرب 

للوزير  وتقديرهم  �ضكرهم  عن  احل�ضور 

ال�ضتقبال،  وحفاوة  ح�ضن  على  حميدان 

الإيجابية وموؤكدين  للمخرجات  متطلعني 

وتكاملها  الوطنية  اجلهود  تن�ضيق  اأهمية 

مبا يحقق امل�ضلحة الوطنية العامة ومبا 

يت�ضق مع الروؤى التنموية التي و�ضعتها 

حكومة مملكة البحرين.

تاأهل 12 فكرة للمرحلة النهائية مل�ضابقة االبتكار احلكومي »فكرة«
للمرحلة  فكرة   12 تاأهلت 

النهائية مل�ضابقة البتكار احلكومي 

اخلام�ضة،  ن�ضختها  يف  »فكرة« 

ثقافة  اإثراء  اإىل  تهدف  التي 

القطاع  يف  احلكومي  البتكار 

التطوير  م�ضرية  وموا�ضلة  العام، 

والتنمية من خالل ا�ضتمرار تطوير 

اآليات العمل احلكومي ودعم ورفع 

مبا  احلكومية  اخلدمات  م�ضتوى 

يلبي تطلعات املواطنني واملقيمني.

على  مت  امل�ضابقة،  اإطار  ويف 

تقييم  املا�ضيني  اليومني  مدى 

املقرتحات املتاأهلة واملت�ضمنة 40 

امل�ضاركون  عر�ض  حيث  فكرة، 

جلان  اأربع  على  مقرتحاتهم 

اخلربة  ذوي  من  نخبة  ت�ضم 

كّل  اختار  اأن  بعد  والخت�ضا�ض، 

فريق اللجنة التي �ضيقدم العر�ض 

لكل  وخ�ض�ض  بالقرعة،  اأمامها 

اأمام  للعر�ض  دقائق  ثالث  فريق 

النتائج  واأ�ضفرت  التحكيم،  جلنة 

عن تاأهل 12 فكرة للمرحلة املقبلة 

جلائزة البتكار احلكومي »فكرة«، 

حيث تاأهل كل من:

حمد  من  املقدمة  م�ضاتل،   .1

علي عبداهلل عي�ضى، وال�ضيخ حممد 

خليفة،  اآل  عبداهلل  حممد  حمد 

بن علي  اآل  عبداهلل  بركات  وح�ضة 

من وزارة الداخلية.

2. خمترب الت�ضريعات، املقدمة 

را�ضد  عبداهلل  عبدالعزيز  من 

املعاودة من هيئة الت�ضريع والراأي 

القانوين.

املعرفة  نقل  منظومة   .3

علي  عبري  من  املقدمة  )دّربني(، 

مفتاح جوهر من وزارة الإعالم.

4. ال�ضفراء املتجولون، املقدمة 

الظاعن  فار�ض  عبداهلل  فاطمة  من 

من وزارة اخلارجية.

5. تقييم املعلمني 360، املقدمة 

ح�ضن  را�ضد  اإبراهيم  نورة  من 

اجلودر، و�ضيخة �ضند اإبراهيم �ضند 

علي الف�ضاله، ولطيفه خالد جمعه 

وحممد  الدوي،  جمعه  اإبراهيم 

العويناتي  اأحمد  �ضلمان  عبدالنبي 

من وزارة الرتبية والتعليم.

 National »ن�ضر«   .6

املقدمة   ،Statistics Repository
من د. اأونا�ض مريزا حبيب حممود 

و  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  من 

من  ال�ضاعاتي  عبدالكرمي  اأمني  د. 

املجل�ض الأعلى لل�ضحة.

الدائري  القت�ضاد  مبادرة   .7

لتمكني التكافل ال�ضناعي وحتويل 

اإىل قيمة م�ضافة، املقدمة  املخلفات 

من ال�ضيد علي ماجد جا�ضم علوي 

جمل�ض  رئي�ض  مكتب  من  كاظم 

الوزراء

املقدمة  البحرين،  ذاكرة   .8

من  ا�ضماعيل  يو�ضف حممد  د.  من 

وزارة الإعالم.

للخدمات  الوطنية  املن�ضة   .9

اأحمد  رمي  من  املقدمة  ال�ضريعة، 

جهاز  من  امل�ضلم  جرب  حممد 

امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري

الطبية  الإ�ضعاف  دراجة   .10

من  املقدمة   ،) ال�ضريع  )امل�ضتجيب 

فايز ب�ضام �ضامخ فايز ال�ضامخ من 

قوة دفاع البحرين.

الأخ�ضر،  البال�ضتيك   .11

علي  يو�ضف  �ضعيد  من  املقدمة 

من  رحمة  �ضالح  و�ضادق  �ضوار، 

املجل�ض الأعلى للبيئة.

12. حمرتف ال�ضيانة، املقدمة 

يو�ضف  حممد  جمال  نها  د.  من 

حممد الزياين من جامعة البحرين.

املتاأهلة  الأفكار  و�ضتعر�ض 

للمرحلة النهائية من امل�ضابقة اأمام 

من  جمموعة  ت�ضم  حتكيم  جلنة 

الأفكار  لختيار  الوزراء،  ال�ضادة 

الفائزة والإعالن عن الفكرة الفائزة 

بـ»اختيار اجلمهور«.

اخلريجون ي�ضهدون للجامعة واالأ�ضاتذة بالف�ضل ويجددون العزم على رفعة الوطن

جامعة البحرين تخّرج 1075 من حاملي بكالوريو�س املحا�ضبة والت�ضويق

الأعمال  اإدارة  كلية  احتفلت 

الثالثاء  ام�ض  البحرين  جامعة  يف 

بتخريج  2023م(،  يناير   24(

حملة  من  وخريجة  خريًجا   1075

البكالوريو�ض يف تخ�ض�ضي:  درجة 

اأ�ضل  من  والت�ضويق،  املحا�ضبة 

كلية  يف  وخريجة  خريجاً   2517

اإدارة الأعمال.

وي�ضهد حفل تخرج الفوج الرابع 

والع�ضرين - الذي يقام حتت رعاية 

الأمري �ضلمان  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حفظه اهلل - تخريج 

خريجي  من  فيه  امل�ضجلني  الطلبة 

العام اجلامعي 2017/ 2018م اإىل 

العام اجلامعي 2020/ 2021م.

الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  وقال 

الدكتور  الأ�ضتاذ  البحرين  بجامعة 

كلمة  امل�ضري، يف  بن حممود  حامت 

وجهها للخريجني: »لقد بنى اآباوؤكم 

خالل  حملتنا  التي  املوؤ�ض�ضات 

الع�ضرين،  القرن  من  الثاين  الن�ضف 

كثرًيا،  وحلموا  كثرًيا،  �ضحوا  لقد 

عاملاً  لنا  وتركوا  بجد،  وعملوا 

م�ضرًيا  وجدوه«.  مما  بكثري  اأف�ضل 

ل  يواجهونه  الذي  التحدي  اأن  اإىل 

التي  اخليارات  واأن  كثرًيا،  يختلف 

يتخذونها - كبرية كانت اأم �ضغرية 

- يف ال�ضنوات القليلة املقبلة �ضتقرر 

اأن  موؤكًدا  وعاملنا،  مملكتنا  م�ضتقبل 

�ضي�ضع  من  اأف�ضل  اجلديد  اجليل 

يف  ال�ضحيح  الطريق  على  اململكة 

للخريجني م�ضرية  امل�ضتقبل، متمنًيا 

يف  ال�ضدق  عنوانها:  عملية  حياة 

القوة والإخال�ض يف العمل.

عن  اخلريجون  عربرَّ  فيما 

اخلريج  األقاها  كلمة  يف  �ضعادتهم 

»اليوم  فيها:  قال  ح�ضن  نادر  اأمين 

م�ضرية  يف  رئي�ضاً  ف�ضالً  اأنهينا  قد 

يف  جديدة  م�ضرية  لنبداأ  حياتنا، 

جد  بكل  ولننطلق  العمل،  ميدان 

اأعيننا  ن�ضب  وا�ضعني  واجتهاد، 

على  الغايل  الوطن  هذا  خدمة 

احلا�ضمة  اللحظة  وهي  نفو�ضنا، 

قدر  على  اأننا  فيها  �ضنثبت  التي 

فيها«.  و�ضعنا  التي  امل�ضوؤولية 

ووا�ضل: »اإننا نقدم �ضهادة خال�ضة 

منا لهذه اجلامعة الوطنية العزيزة، 

التي بذلت كل ما ا�ضتطاعت بذله يف 

على  قادر  واع  جيل  تخريج  �ضبيل 

والتحديث،  البناء  م�ضرية  متابعة 

ومواكبة ما ت�ضهده اململكة من نقالت 

رئي�ضة  رعاية  حتت  واعدة،  نوعية 

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة 

وبجهود  امل�ضاحكة،  �ضاهني  بنت 

جبارة من العمداء وروؤ�ضاء الأق�ضام 

اجلامعة  منت�ضبي  وجميع  العلمية، 

من الهيئتني الأكادميية والإدارية«.

ال�ضباحية  الحتفالية  وخالل 

البكالوريو�ض  خريجو  ت�ضلم 

اجلامعية  لالأعوام  املحا�ضبة  يف 

و2018/ 2019   2018 /2017

من  �ضهاداتهم  و2019/ 2020 

تقنية  خلدمات  الرئي�ض  نائب 

الإدارية  وال�ضوؤون  املعلومات 

عبداهلل  اأ�ضامة  الدكتور  واملالية 

اجلودر.

 د. اجلالهمة: توفري بيئة اآمنة 

للقطاع الطبي للوقاية من العدوى

مرمي  الدكتورة  وح�ضور  رعاية  حتت 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلالهمة  عذبي 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية 

عمل  ور�ضة  فعاليات  اختتمت  »نهرا«، 

مكافحة العدوى وال�ضتق�ضاء الوبائي التي 

تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة احلر�ض 

ال�ضعودية  العربية  باململكة  الوطني 

العدوى،  ملكافحة  اخلليجي  واملركز 

بال�ض«  لـ»اأديوكي�ضن  التنظيمي  واجلانب 

من مملكة البحرين.

وقّدمت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

الور�ضة  يف  للمحا�ضرين  تذكارية  دروع 

م�ضت�ضار  رم�ضان  اأمين  الدكتور  وهم 

احلر�ض  وزارة  يف  الوبائي  ال�ضتق�ضاء 

من�ضق  الأمري  وخلود  ال�ضعودي،  الوطني 

الوطني  احلر�ض  بوزارة  العدوى  مكافحة 

العديد  الور�ضة  و�ضهدت  ال�ضعودي. 

العدوى  مبكافحة  املتعلقة  اجلوانب  من 

اهتمام  اإطار  يف  الوبائي  وال�ضتق�ضاء 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

ال�ضحية »نهرا« يف موا�ضلة م�ضرية تقدمي 

حيث  الطبي،  للقطاع  اخلدمات  اأف�ضل 

 4 مدار  على  اأقيمت  التي  الور�ضة  �ضهدت 

اأيام م�ضاركة وا�ضعة من الكوادر الطبية.

واأكدت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

حر�ض  اإطار  يف  تاأتي  الور�ضة  هذه  اأن 

الهيئة على توفري بيئة اآمنة للم�ضت�ضفيات 

العدوى  من  للوقاية  الطبي  والقطاع 

وال�ضتق�ضاء الوبائي.

حلل  تاأتي  الور�ضة  هذه  »اإن  وقالت: 

امل�ضاكل يف مكافحة العدوى يف امل�ضت�ضفيات 

لأنها تعترب ح�ضا�ضة على م�ضتوى العامل، 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ارتاأت  حيث 

هذه  تنظيم  على  ال�ضحية  واخلدمات 

الور�ضة لتكون كتدريب للمهنيني ال�ضحيني 

امل�ضارك  بحيث  مميز،  ب�ضكل  وتهيئتهم 

الذي �ضيخ�ضع لالمتحان ويجتازه بنجاح 

ات�ضال  �ضابط  يكون  اأن  موؤهالً  لي�ضبح 

يعمل  التي  املوؤ�ض�ضة  يف  العدوى  ملكافحة 

فيها«.
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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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اإ�ضافة خدمات جديدة على التطبيق قريًبا

هيئة املعلومات تك�ضف عن اخلدمات واملميزات اجلديدة يف »تطبيق جمتمع واعي«
خديجة العرادي: 

اأعلنت هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية عن 

حت�ضني واجهة تطبيق »جمتمع واعي«، واإ�ضافة العديد 

من املميزات لت�ضهيل املعامالت اليومية على م�ضتخدمي 

التطبيق. 

الر�ضمي  الإلكرتوين  ح�ضابها  يف  الهيئة  وك�ضفت 

تطبيق  يف  اجلديدة  املميزات  تويرت»عن  من�ضة  على 

جمتمع واعي كبطاقاتي، بطاقاتي ال�ضحية ومواعيدي 

ال�ضحية.

وهو  »بطاقاتي«  هي  الوىل  اخلدمة  باأن  وبّينت 

وي�ضمل  احلكومي،  البتكار  م�ضابقة  يف  فائز  مقرتح 

تعنى  الإلكرتونية، وهي  امل�ضتندات احلكومية  حمفظة 

مل�ضتخدمي  الكرتونيا  ال�ضخ�ضية  امل�ضتندات  بعر�ض 

وجواز  الهوية،  وبطاقة  امليالد،  )ك�ضهادة  التطبيق 

ال�ضفر، رخ�ضة ال�ضياقة و�ضهادة ملكية املركبة(.

مت  فقد  اجلديد،  التطبيق  يف  الثانية  اخلدمة  واإما 

الطبية  مواعيدي  خدمة  وهي  جديدة  خدمة  اإ�ضافة 

التطبيق، )مواعيد  املواعيد مل�ضتخدمي  وتتميز بعر�ض 

ومواعيد  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز 

الطبي  ال�ضلمانية  مبجمع  الطبية  الو�ضفات  تو�ضيل 

ومواعيد فح�ض وتطعيم فريو�ض كورونا(.

ال�ضحي،  ال�ضجل  خدمة  فهي  الثالثة  امليزة  واإما 

ويتم من خاللها عر�ض ال�ضجالت وامل�ضتندات ال�ضحية 

ونتائج  التطعيمات  ك�ضجل  التطبيق«،  )مل�ضتخدمي 

فح�ض فريو�ض كورونا. 

التطبيق،  تطوير  مالمح  اأن  اإىل  الهيئة  وا�ضارت 

جائت لتح�ضني جتربة امل�ضتخدم واأداء التطبيق وعر�ض 

اخلدمات بواجهة حم�ضنة.

املواطنني  ا�ضتف�ضارات  على  ردودها  وذكرت خالل 

اأخرى  الكرتونية  باأن هناك مزايا وخدمات  عرب موقع 

قادمة، و�ضيتم عر�ضها قريبا يف املوقع، كخدمة توفري 

املعلومات  هيئة  وبح�ضب  للدفع،  الإلكرتونية  املحفظة 

واحلكومة الإلكرتونية فاإنه يتم النظر حاليا يف اإمكانية 

اعتماد حمفظة امل�ضتندات احلكومية الإلكرتونية كبديل 

عن امل�ضتندات الفعلية من قبل الفريق املخت�ض.

من  عدد  يوفر  التطبيق  هذا  اإن  بالذكر،  اجلدير 

هيئة  وهم  اجلهات  من  عدد  مع  بالتعاون  اخلدمات 

ال�ضحة،  وزارة  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات 

كورونا  لفريو�ض  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�ضية  �ضوؤون  )كوفيد-19(، 

والإدارة العامة للمرور.

العربية  باللغتني  خدماته  جميع  التطبيق  ويقدم 

املجتمع  فئات  على متكني جميع  ا  والإجنليزية، حر�ضً

يف مملكة البحرين من ا�ضتخدام التطبيق.

اخلدمات  امل�ضجلني  للم�ضتخدمني  التطبيق  ويتيح 

احلكومية  للم�ضتندات  حمفظة  )بطاقاتي:  التالية 

البطاقات  عر�ض  من  امل�ضتخدمني  متكن  الرقمية 

وامل�ضتندات الر�ضمية مثل: بطاقة الهوية وجواز ال�ضفر 

ملكية  و�ضهادة  ال�ضياقة  ورخ�ضة  امليالد  و�ضهادة 

عر�ض  للم�ضتخدمني  ميكن  الطبية:  مواعيدي  املركبة، 

احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز  مواعيد 

ال�ضلمانية  الطبية مبجمع  الو�ضفات  تو�ضيل  ومواعيد 

فريو�ض  وتطعيم  فح�ض  مواعيد  اإىل  بالإ�ضافة  الطبي 

امل�ضتخدمني  متكن  ال�ضحية:  بطاقاتي  وخدمة  كورونا 

الر�ضمية  ال�ضحية  وال�ضجالت  امل�ضتندات  عر�ض  من 

مثل:�ضجل التطعيمات لفريو�ض كورونا )كوفيد-19(، 

ميكن  )كوفيد-19(:  كورونا  فريو�ض  فحو�ض  نتائج 

املختربية  الفحو�ضات  وطباعة  عر�ض  للم�ضتخدمني 

احلجر  �ضهادات  وطباعة  وعر�ض  كورونا  لفريو�ض 

والتعايف لفريو�ض كورونا وجدري القردة.

بفريو�ض  املتعلقة  اخلدمات  التطبيق  يوفر  كما 

كورونا:  فريو�ض  لقاح  لأخذ  الت�ضجيل  وهي:  كورونا 

لأخذ  موعد  وحجز  الت�ضجيل  للم�ضتخدمني  ميكن 

لفريو�ض  امل�ضاد  التطعيم  و�ضهادة  املعتمدة،  اللقاحات 

كورونا: باإمكان امل�ضتخدمني اإ�ضدار �ضهادة التطعيم عرب 

التطبيق، اإىل جانب فح�ض الأج�ضام امل�ضادة لفريو�ض 

لفح�ض  موعد  حجز  امل�ضتخدمني  باإمكان  كورونا: 

الدرع ملدة ثالثة  امل�ضادة ويتم حتديث حالة  الأج�ضام 

اأو �ضتة اأ�ضهر وفقاً للنتيجة الإبالغ عن م�ضاكل متعلقة 

بال�ضجل ال�ضحي: باإمكان امل�ضتخدمني الإبالغ ومراجعة 

كورونا،  لفايرو�ض  ال�ضحي  بال�ضجل  املتعلقة  امل�ضاكل 

�ضهادة العزل: باإمكان امل�ضتخدمني عر�ض �ضهادة العزل 

خالل  من  كورونا  بفايرو�ض  الإ�ضابة  اأثناء  الذاتي 

التطبيق و �ضهادة التعايف: باإمكان امل�ضتخدمني عر�ض 

وطباعة �ضهادة التعايف من فايرو�ض كورونا، ا�ضتمارة 

املوافقة على لقاح فالنيفا: باإمكان امل�ضتخدمني املوافقة 

)كوفيد-19(  لفريو�ض  امل�ضاد  فالنيفا  لقاح  اأخذ  على 

امل�ضرح به من قبل مملكة البحرين لال�ضتخدام الطارئ.

لإجراء  امل�ضتخدمني  تنبيه  املخالطني:  اأثر  وتتبع 

الفح�ض عند خمالطتهم حلالة اإيجابية، نتائج و�ضهادة 

للم�ضتخدمني  ميكن  )كوفيد-19(:  كورونا  فريو�ض 

لفريو�ض كورونا  املختربية  الفحو�ضات  نتائج  عر�ض 

فور �ضدورها من مركز الفح�ض، و اإقرار مغادرة مملكة 

كن املواطنني من الإقرار على  البحرين: هذه اخلدمة متمُ

مغادرة  قبل  للخارج  ال�ضفر  على  املرتتبة  امل�ضوؤوليات 

البالد، كذلك اإقرار الو�ضول اإىل مملكة البحرين.

وزير الكهرباء: تطوير

 البنية التحتية للطاقة اأولوية دائمة

اأكد وزير �ضوؤون الكهرباء واملاء يا�ضر 

البنية  تطوير  اأن  حميدان  اإبراهيم  بن 

حمافظات  خمتلف  يف  للطاقة  التحتية 

اململكة اأولوية دائمة لدى الوزارة، منوًها 

لتواكب  لتهيئتها  اجلهود  تكامل  باأهمية 

با�ضتدامة  املتعلقة  العاملية  التحركات 

وكفاءة  جودة  من  يعزز  مبا  الطاقة، 

اخلدمات املقدمة للمجتمع.

جاء ذلك خالل ا�ضتقبال وزير �ضوؤون 

جمل�ض  واأع�ضاء  لرئي�ض  واملاء  الكهرباء 

عدد  اإىل  اللقاء  تطرق  اإذ  العا�ضمة،  اأمانة 

من امل�ضاريع واملبادرات التي تو�ضع اآفاق 

امل�ضرتكة  التطلعات  يحقق  مبا  التعاون 

والأهداف التنموية املن�ضودة.

والأع�ضاء  املجل�ض  رئي�ض  واأعرب 

للوزير  وتقديرهم  �ضكرهم  عن  احل�ضور 

ال�ضتقبال،  وحفاوة  ح�ضن  على  حميدان 

الإيجابية وموؤكدين  للمخرجات  متطلعني 

وتكاملها  الوطنية  اجلهود  تن�ضيق  اأهمية 

مبا يحقق امل�ضلحة الوطنية العامة ومبا 

يت�ضق مع الروؤى التنموية التي و�ضعتها 

حكومة مملكة البحرين.

تاأهل 12 فكرة للمرحلة النهائية مل�ضابقة االبتكار احلكومي »فكرة«
للمرحلة  فكرة   12 تاأهلت 

النهائية مل�ضابقة البتكار احلكومي 

اخلام�ضة،  ن�ضختها  يف  »فكرة« 

ثقافة  اإثراء  اإىل  تهدف  التي 

القطاع  يف  احلكومي  البتكار 

التطوير  م�ضرية  وموا�ضلة  العام، 

والتنمية من خالل ا�ضتمرار تطوير 

اآليات العمل احلكومي ودعم ورفع 

مبا  احلكومية  اخلدمات  م�ضتوى 

يلبي تطلعات املواطنني واملقيمني.

على  مت  امل�ضابقة،  اإطار  ويف 

تقييم  املا�ضيني  اليومني  مدى 

املقرتحات املتاأهلة واملت�ضمنة 40 

امل�ضاركون  عر�ض  حيث  فكرة، 

جلان  اأربع  على  مقرتحاتهم 

اخلربة  ذوي  من  نخبة  ت�ضم 

كّل  اختار  اأن  بعد  والخت�ضا�ض، 

فريق اللجنة التي �ضيقدم العر�ض 

لكل  وخ�ض�ض  بالقرعة،  اأمامها 

اأمام  للعر�ض  دقائق  ثالث  فريق 

النتائج  واأ�ضفرت  التحكيم،  جلنة 

عن تاأهل 12 فكرة للمرحلة املقبلة 

جلائزة البتكار احلكومي »فكرة«، 

حيث تاأهل كل من:

حمد  من  املقدمة  م�ضاتل،   .1

علي عبداهلل عي�ضى، وال�ضيخ حممد 

خليفة،  اآل  عبداهلل  حممد  حمد 

بن علي  اآل  عبداهلل  بركات  وح�ضة 

من وزارة الداخلية.

2. خمترب الت�ضريعات، املقدمة 

را�ضد  عبداهلل  عبدالعزيز  من 

املعاودة من هيئة الت�ضريع والراأي 

القانوين.

املعرفة  نقل  منظومة   .3

علي  عبري  من  املقدمة  )دّربني(، 

مفتاح جوهر من وزارة الإعالم.

4. ال�ضفراء املتجولون، املقدمة 

الظاعن  فار�ض  عبداهلل  فاطمة  من 

من وزارة اخلارجية.

5. تقييم املعلمني 360، املقدمة 

ح�ضن  را�ضد  اإبراهيم  نورة  من 

اجلودر، و�ضيخة �ضند اإبراهيم �ضند 

علي الف�ضاله، ولطيفه خالد جمعه 

وحممد  الدوي،  جمعه  اإبراهيم 

العويناتي  اأحمد  �ضلمان  عبدالنبي 

من وزارة الرتبية والتعليم.

 National »ن�ضر«   .6

املقدمة   ،Statistics Repository
من د. اأونا�ض مريزا حبيب حممود 

و  احلكومية،  امل�ضت�ضفيات  من 

من  ال�ضاعاتي  عبدالكرمي  اأمني  د. 

املجل�ض الأعلى لل�ضحة.

الدائري  القت�ضاد  مبادرة   .7

لتمكني التكافل ال�ضناعي وحتويل 

اإىل قيمة م�ضافة، املقدمة  املخلفات 

من ال�ضيد علي ماجد جا�ضم علوي 

جمل�ض  رئي�ض  مكتب  من  كاظم 

الوزراء

املقدمة  البحرين،  ذاكرة   .8

من  ا�ضماعيل  يو�ضف حممد  د.  من 

وزارة الإعالم.

للخدمات  الوطنية  املن�ضة   .9

اأحمد  رمي  من  املقدمة  ال�ضريعة، 

جهاز  من  امل�ضلم  جرب  حممد 

امل�ضاحة والت�ضجيل العقاري

الطبية  الإ�ضعاف  دراجة   .10

من  املقدمة   ،) ال�ضريع  )امل�ضتجيب 

فايز ب�ضام �ضامخ فايز ال�ضامخ من 

قوة دفاع البحرين.

الأخ�ضر،  البال�ضتيك   .11

علي  يو�ضف  �ضعيد  من  املقدمة 

من  رحمة  �ضالح  و�ضادق  �ضوار، 

املجل�ض الأعلى للبيئة.

12. حمرتف ال�ضيانة، املقدمة 

يو�ضف  حممد  جمال  نها  د.  من 

حممد الزياين من جامعة البحرين.

املتاأهلة  الأفكار  و�ضتعر�ض 

للمرحلة النهائية من امل�ضابقة اأمام 

من  جمموعة  ت�ضم  حتكيم  جلنة 

الأفكار  لختيار  الوزراء،  ال�ضادة 

الفائزة والإعالن عن الفكرة الفائزة 

بـ»اختيار اجلمهور«.

اخلريجون ي�ضهدون للجامعة واالأ�ضاتذة بالف�ضل ويجددون العزم على رفعة الوطن

جامعة البحرين تخّرج 1075 من حاملي بكالوريو�س املحا�ضبة والت�ضويق

الأعمال  اإدارة  كلية  احتفلت 

الثالثاء  ام�ض  البحرين  جامعة  يف 

بتخريج  2023م(،  يناير   24(

حملة  من  وخريجة  خريًجا   1075

البكالوريو�ض يف تخ�ض�ضي:  درجة 

اأ�ضل  من  والت�ضويق،  املحا�ضبة 

كلية  يف  وخريجة  خريجاً   2517

اإدارة الأعمال.

وي�ضهد حفل تخرج الفوج الرابع 

والع�ضرين - الذي يقام حتت رعاية 

الأمري �ضلمان  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حفظه اهلل - تخريج 

خريجي  من  فيه  امل�ضجلني  الطلبة 

العام اجلامعي 2017/ 2018م اإىل 

العام اجلامعي 2020/ 2021م.

الأعمال  اإدارة  كلية  عميد  وقال 

الدكتور  الأ�ضتاذ  البحرين  بجامعة 

كلمة  امل�ضري، يف  بن حممود  حامت 

وجهها للخريجني: »لقد بنى اآباوؤكم 

خالل  حملتنا  التي  املوؤ�ض�ضات 

الع�ضرين،  القرن  من  الثاين  الن�ضف 

كثرًيا،  وحلموا  كثرًيا،  �ضحوا  لقد 

عاملاً  لنا  وتركوا  بجد،  وعملوا 

م�ضرًيا  وجدوه«.  مما  بكثري  اأف�ضل 

ل  يواجهونه  الذي  التحدي  اأن  اإىل 

التي  اخليارات  واأن  كثرًيا،  يختلف 

يتخذونها - كبرية كانت اأم �ضغرية 

- يف ال�ضنوات القليلة املقبلة �ضتقرر 

اأن  موؤكًدا  وعاملنا،  مملكتنا  م�ضتقبل 

�ضي�ضع  من  اأف�ضل  اجلديد  اجليل 

يف  ال�ضحيح  الطريق  على  اململكة 

للخريجني م�ضرية  امل�ضتقبل، متمنًيا 

يف  ال�ضدق  عنوانها:  عملية  حياة 

القوة والإخال�ض يف العمل.

عن  اخلريجون  عربرَّ  فيما 

اخلريج  األقاها  كلمة  يف  �ضعادتهم 

»اليوم  فيها:  قال  ح�ضن  نادر  اأمين 

م�ضرية  يف  رئي�ضاً  ف�ضالً  اأنهينا  قد 

يف  جديدة  م�ضرية  لنبداأ  حياتنا، 

جد  بكل  ولننطلق  العمل،  ميدان 

اأعيننا  ن�ضب  وا�ضعني  واجتهاد، 

على  الغايل  الوطن  هذا  خدمة 

احلا�ضمة  اللحظة  وهي  نفو�ضنا، 

قدر  على  اأننا  فيها  �ضنثبت  التي 

فيها«.  و�ضعنا  التي  امل�ضوؤولية 

ووا�ضل: »اإننا نقدم �ضهادة خال�ضة 

منا لهذه اجلامعة الوطنية العزيزة، 

التي بذلت كل ما ا�ضتطاعت بذله يف 

على  قادر  واع  جيل  تخريج  �ضبيل 

والتحديث،  البناء  م�ضرية  متابعة 

ومواكبة ما ت�ضهده اململكة من نقالت 

رئي�ضة  رعاية  حتت  واعدة،  نوعية 

جواهر  الدكتورة  البحرين  جامعة 

وبجهود  امل�ضاحكة،  �ضاهني  بنت 

جبارة من العمداء وروؤ�ضاء الأق�ضام 

اجلامعة  منت�ضبي  وجميع  العلمية، 

من الهيئتني الأكادميية والإدارية«.

ال�ضباحية  الحتفالية  وخالل 

البكالوريو�ض  خريجو  ت�ضلم 

اجلامعية  لالأعوام  املحا�ضبة  يف 

و2018/ 2019   2018 /2017

من  �ضهاداتهم  و2019/ 2020 

تقنية  خلدمات  الرئي�ض  نائب 

الإدارية  وال�ضوؤون  املعلومات 

عبداهلل  اأ�ضامة  الدكتور  واملالية 

اجلودر.

 د. اجلالهمة: توفري بيئة اآمنة 

للقطاع الطبي للوقاية من العدوى

مرمي  الدكتورة  وح�ضور  رعاية  حتت 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  اجلالهمة  عذبي 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية 

عمل  ور�ضة  فعاليات  اختتمت  »نهرا«، 

مكافحة العدوى وال�ضتق�ضاء الوبائي التي 

تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة احلر�ض 

ال�ضعودية  العربية  باململكة  الوطني 

العدوى،  ملكافحة  اخلليجي  واملركز 

بال�ض«  لـ»اأديوكي�ضن  التنظيمي  واجلانب 

من مملكة البحرين.

وقّدمت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

الور�ضة  يف  للمحا�ضرين  تذكارية  دروع 

م�ضت�ضار  رم�ضان  اأمين  الدكتور  وهم 

احلر�ض  وزارة  يف  الوبائي  ال�ضتق�ضاء 

من�ضق  الأمري  وخلود  ال�ضعودي،  الوطني 

الوطني  احلر�ض  بوزارة  العدوى  مكافحة 

العديد  الور�ضة  و�ضهدت  ال�ضعودي. 

العدوى  مبكافحة  املتعلقة  اجلوانب  من 

اهتمام  اإطار  يف  الوبائي  وال�ضتق�ضاء 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

ال�ضحية »نهرا« يف موا�ضلة م�ضرية تقدمي 

حيث  الطبي،  للقطاع  اخلدمات  اأف�ضل 

 4 مدار  على  اأقيمت  التي  الور�ضة  �ضهدت 

اأيام م�ضاركة وا�ضعة من الكوادر الطبية.

واأكدت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

حر�ض  اإطار  يف  تاأتي  الور�ضة  هذه  اأن 

الهيئة على توفري بيئة اآمنة للم�ضت�ضفيات 

العدوى  من  للوقاية  الطبي  والقطاع 

وال�ضتق�ضاء الوبائي.

حلل  تاأتي  الور�ضة  هذه  »اإن  وقالت: 

امل�ضاكل يف مكافحة العدوى يف امل�ضت�ضفيات 

لأنها تعترب ح�ضا�ضة على م�ضتوى العامل، 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ارتاأت  حيث 

هذه  تنظيم  على  ال�ضحية  واخلدمات 

الور�ضة لتكون كتدريب للمهنيني ال�ضحيني 

امل�ضارك  بحيث  مميز،  ب�ضكل  وتهيئتهم 

الذي �ضيخ�ضع لالمتحان ويجتازه بنجاح 

ات�ضال  �ضابط  يكون  اأن  موؤهالً  لي�ضبح 

يعمل  التي  املوؤ�ض�ضة  يف  العدوى  ملكافحة 

فيها«.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/996638/News.html#.Y9CXwvG4s5o.whatsapp
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12345/PDF/INAF_20230125005431232.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/996640/News.html#.Y9CXrxeW_x4.whatsapp
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رفع الطاقة االستيعابية لألسرة إلى 120.. ووحدة منفصلة لألطفال

 تحت رعاية ولي العهد رئيس الوزراء..
رئيس األعلى للصحة يفتتح توسعة الطوارئ بالسلمانية

تح��ت رعاية صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
افتتح رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 
عبداهلل آل خليفة مش��روع توس��عة 
دائرة الح��وادث والطوارئ في مجمع 
الس��لمانية الطب��ي، بحض��ور وزيرة 
الس��يد،  جليل��ة  الدكت��ورة  الصح��ة 
ورئيس مجلس أمناء المستش��فيات 
ب��ن  هش��ام  الش��يخ  الحكومي��ة 
والرئي��س  خليف��ة،  آل  عبدالعزي��ز 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومية 

الدكتور أحمد األنصاري.
وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عب��داهلل بالتوجيه��ات الس��ديدة من 
ل��دن حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
أع��رب ع��ن تقدي��ره لجمي��ع  كم��ا 
القائمين على هذا المش��روع المهم 
المملك��ة  اهتم��ام  يعك��س  ال��ذي 
وحكومته��ا بتطوي��ر الخدم��ات في 
القط��اع الصح��ي ويع��زز م��ا تتمتع 
به م��ن مقومات تك��رس دورها في 
تحقي��ق أه��داف المس��يرة التنموية 
بقي��ادة حض��رة صاح��ب  الش��املة 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 

آل خليفة ملك البالد المعظم.
وق��ال: »نفخ��ر الي��وم بافتت��اح هذا 
المش��روع الرائ��د ال��ذي يص��ب في 
تطوي��ر الخدمات الصحي��ة المقدمة 
ف��ي مجمع الس��لمانية الطب��ي. هذا 
الص��رح الطبي العريق الذي يش��كل 
منظوم��ة  ضم��ن  أساس��ية  ركي��زة 
الخدم��ات الصحي��ة ف��ي المملك��ة، 
وإنن��ا نأمل مواصلة هذه المش��اريع 
الريادي��ة التي تحق��ق إضافة نوعية 

لجودة الخدمات المقدمة«.
فيما أكدت وزي��رة الصحة أن افتتاح 
مهم��ة  إضاف��ة  يش��كل  المش��روع 
الحكومة،  مب��ادرات  ونوعية ضم��ن 
الطبي��ة  الك��وادر  بجه��ود  منوه��ة 
الممي��زة ف��ي مختل��ف التخصصات 
الطبية وخاصة الن��ادرة منها، ودعم 
الك��وادر الطبية المس��اندة، وعملها 
ال��دؤوب به��دف تطوير السياس��ات 
س��عيًا  الصحي��ة؛  واإلس��تراتيجيات 

والمجتم��ع،  الف��رد  لتعزي��ز صح��ة 
وضمان توفير خدمات صحية شاملة 
ومتطورة ذات جودة عالية ومتكاملة 

ومستدامة.
من جهته، أك��د رئيس مجلس أمناء 
المستش��فيات الحكومي��ة أن الزخم 
والنج��اح اللذي��ن تحققهم��ا مختلف 
والتنموي��ة  الخدمي��ة  المش��اريع 
الحكومة  لتوجيهات  تنفي��ذًا  يأتيان 

البحرين��ي  بالمواط��ن  باالهتم��ام 
باعتباره ه��و محور التنمية وغايتها، 
ول��كل من يتلقى الخدم��ات الصحية 
األه��داف  يحق��ق  بم��ا  بالمملك��ة، 
التنموية  الطموح��ة لإلس��تراتيجية 

بالمملكة.
ولف��ت إل��ى أن ه��ذا النج��اح يع��زز 
م��ن دور المستش��فيات الحكومي��ة 
لمواصل��ة التطوي��ر والبن��اء على ما 

تحق��ق، مؤكدًا ح��رص مجلس أمناء 
المستش��فيات الحكومية المس��تمر 
المقدم��ة  الخدم��ات  عل��ى تطوي��ر 

للمواطنين والمقيمين.
إلى ذل��ك، أك��د الرئي��س التنفيذي 
للمستش��فيات الحكومية أن تدشين 
وافتت��اح توس��عة دائ��رة الح��وادث 
والط��وارئ وغ��رف العملي��ات يمثل 
نقلة نوعي��ة في خدم��ة المواطنين 

والمقيمين بالمملكة، حيث تش��مل 
التوس��عة رفع الطاقة االس��تيعابية 
لألس��رة م��ن 80 س��ريرًا إل��ى 120 
س��ريرًا، وتش��مل التوس��عة 7 غرف 
استش��ارة، و15 غرف��ة إنع��اش، و5 
غ��رف تصني��ف إل��ى جان��ب 3 غ��رف 
معالجة، كما تشمل التوسعة وحدة 
منفصل��ة لألطفال ومنطق��ة انتظار 

تتسع ل�120 شخصًا.

الح��وادث  دائ��رة  أن  إل��ى  وأش��ار 
والطوارئ بمجمع الس��لمانية الطبي 
تعد أحد مراكز التميز بالمستشفيات 
الحكومي��ة، والتي تحظ��ى باهتمام 
بالغ وأولوية قص��وى ضمن الخطط 
دوره��ا  إل��ى  نظ��رًا  اإلس��تراتيجية، 
االحتياج��ات  تلبي��ة  ف��ي  المح��وري 
الطبية للمرضى الذين يصل عددهم 

إلى 1300 مريض يوميًا.

عرض مقترحات المشاركين على 4 لجان من الخبرة واالختصاص

 تأهل 12 فكرة للمرحلة النهائية
لمسابقة االبتكار الحكومي »فكرة«

النهائي��ة  للمرحل��ة  فك��رة   12 تأهل��ت 
لمس��ابقة االبت��كار الحكومي »فك��رة« في 
نس��ختها الخامس��ة، التي ته��دف إلى إثراء 
ثقافة االبت��كار الحكومي في القطاع العام، 
ومواصل��ة مس��يرة التطوي��ر والتنمية من 
خالل استمرار تطوير آليات العمل الحكومي 
ودعم ورفع مستوى الخدمات الحكومية بما 

يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
وفي إطار المس��ابقة، تم على مدى اليومين 
الماضيي��ن تقيي��م المقترح��ات المتأهل��ة 
ع��رض  حي��ث  فك��رة،   40 والمتضمن��ة 
المشاركون مقترحاتهم على أربع لجان تضم 
نخب��ة من ذوي الخبرة واالختصاص، بعد أن 
اختار كّل فريق اللجنة التي س��يقدم العرض 
أمامها بالقرعة، وخص��ص لكل فريق ثالث 
دقائق للعرض أمام لجنة التحكيم، وأسفرت 
النتائج عن تأهل 12 فكرة للمرحلة المقبلة 
لجائ��زة االبت��كار الحكومي »فك��رة«، حيث 

تأهل كل من:
1- مش��اتل، المقدمة من حمد علي عبداهلل 
عيس��ى، والش��يخ محمد حمد محمد عبداهلل 
آل خليفة، وحصة بركات عبداهلل آل بن علي 

من وزارة الداخلية.
م��ن  المقدم��ة  التش��ريعات،  مختب��ر   -2
عبدالعزيز عبداهلل راشد المعاودة من هيئة 

التشريع والرأي القانوني.
3- منظومة نقل المعرفة )دّربني(، المقدمة 
من عبير علي مفتاح جوهر من وزارة اإلعالم.
المقدم��ة م��ن  المتجول��ون،  الس��فراء   -4
فاطم��ة عبداهلل ف��ارس الظاعن م��ن وزارة 

الخارجية.
5- تقيي��م المعلمي��ن 360، المقدم��ة من 
نورة إبراهيم راش��د حس��ن الجودر، وشيخة 
س��ند إبراهيم س��ند علي الفضالة، ولطيفه 
خالد جمعه إبراهي��م جمعه الدوي، ومحمد 
عبدالنبي سلمان أحمد العويناتي من وزارة 

التربية والتعليم.
 National Statistics »نس��ر«   -6

Repository، المقدمة من د. أوناس ميرزا 
حبيب محمود من المستشفيات الحكومية، 
ود. أمين عبدالكريم الساعاتي من المجلس 

األعلى للصحة.
لتمكي��ن  الدائ��ري  االقتص��اد  مب��ادرة   -7
التكاف��ل الصناعي وتحوي��ل المخلفات إلى 
قيم��ة مضاف��ة، المقدمة من الس��يد علي 

ماجد جاس��م علوي كاظم من مكتب رئيس 
مجلس الوزراء.

8- ذاكرة البحرين، المقدمة من د. يوس��ف 
محمد إسماعيل من وزارة اإلعالم.

9- المنص��ة الوطني��ة للخدمات الس��ريعة، 
المقدمة من ريم أحمد محمد جبر المس��لم 

من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

10- دراجة اإلس��عاف الطبية »المس��تجيب 
الس��ريع«، المقدمة من فايز بس��ام ش��امخ 

فايز الشامخ من قوة دفاع البحرين.
11- البالستيك األخضر، المقدمة من سعيد 
يوسف علي س��وار، وصادق صالح رحمة من 

المجلس األعلى للبيئة.
م��ن  المقدم��ة  الصيان��ة،  محت��رف   -12 

د. نها جمال محمد يوس��ف محم��د الزياني 
من جامعة البحرين.

للمرحل��ة  المتأهل��ة  األف��كار  وس��تعرض 
النهائية من المس��ابقة أم��ام لجنة تحكيم 
تض��م مجموعة من ال��وزراء، الختيار األفكار 
الفائ��زة  الفك��رة  ع��ن  واإلع��الن   الفائ��زة 

ب�»اختيار الجمهور«.
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7
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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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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »تنسيقي الجنوبية«:
اعتماد 79 توصية في 2022

ترأس س��مو الش��يخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي، اجتماع المجلس 
التنسيقي األول في دورته الثالثة للعام 2023، وذلك عبر تقنية 
االتص��ال المرئي، بحضور عدد من األعض��اء من ممثلي الجهات 
الحكومي��ة المختلف��ة. وفي مس��تهل االجتماع، رح��ب المحافظ 
بالحض��ور، مؤكدًا أن التواصل المس��تمر مع األهالي نهج راس��خ 
للوقوف على احتياجاته��م ومقترحاتهم وتحقيق تطلعاتهم في 
جملة من المش��اريع الرائدة، بالتنس��يق والتعاون المستمر مع 
الجهات المختصة، تنفيذًا للتوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب 
الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��اد المعظم، 
ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، س��عيًا لتوفي��ر كافة الخدمات 
بالتع��اون مع الجهات ذات العاقة وف��ق أعلى المعايير وتحقيق 

االستدامة لخدمة المحافظة وأهاليها.
وخ��ال االجتماع، أش��اد المحافظ بجهود جمي��ع ممثلي الجهات 
الحكومي��ة نظير م��ا حققه المجلس التنس��يقي من مخرجات في 

العام 2022 من خال إصدار المجلس 79 توصية.

 »سوق العمل«: 
 3 حمالت تفتيشية

في العاصمة والجنوبية

نف��ذت هيئ��ة تنظيم س��وق العمل ث��اث حمات تفتيش��ية 
ف��ي محافظتي العاصمة والجنوبية ش��ملت عددًا من المحال 

التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة في 
المحافظة الجنوبية، بالتنس��يق مع شؤون الجنسية والجوازات 
واإلقامة ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، كما نفذ قطاع 
الضبط القانوني حملتين في محافظتي العاصمة والجنوبية.
وقد أسفرت الحمات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات 
التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم س��وق العمل وقانون 

اإلقامة بمملكة البحرين.

 القبض على متهم بحيازة
 مواد مخدرة بـ38 ألف دينار

في إطار حف��ظ النظام ومكافحة الجريم��ة وتطبيقًا للقانون، 
تمكن��ت إدارة مكافحة المخ��درات باإلدارة العام��ة للمباحث 
واألدلة الجنائية من القبض على ش��خص )30 عامًا( وبحوزته 

كمية من المواد المخدرة.
وأوضح��ت اإلدارة بأنه ف��ور ورود معلومات بهذا الش��أن، تم 
إجراء عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت عن تحديد هوية 
المذكور والقبض عليه وبحوزته كمية من مادتي الحش��يش 
والش��بو المخدرتي��ن، وُتق��در القيمة الس��وقية للمضبوطات 

بأكثر من 38 ألف دينار.
وأش��ارت اإلدارة إل��ى أنه تم تحري��ز المضبوط��ات والتحفظ 
عليها، واتخ��اذ اإلج��راءات القانونية الازمة تمهي��دًا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.
وفي إطار العمل على تعزيز دور الش��راكة المجتمعية لحماية 
المجتم��ع من آفة المخدرات، أهاب��ت إدارة مكافحة المخدرات 
بكافة المواطنين والمقيمين اإلباغ عن أي شكوى أو ماحظة 
والتق��دم بطلبات المس��اعدة المتعلق��ة بمكافحة المخدرات 
عل��ى الخ��ط الس��اخن )996( على مدار الس��اعة، م��ع ضمان 

السرية التامة للمعلومات.

 ضبط متهمة
 بحوزة 14.5 كيلوغرامًا 

موادًا مخدرة في المطار
أك��د رئيس وحدة المخ��درات، أن النيابة العام��ة تلقت باغًا 
م��ن إدارة مكافحة المخدرات بتمكن ضب��اط الجمارك بمطار 
البحري��ن الدولي من ضب��ط متهمة من الجنس��ية األفريقية 
لمحاولته��ا تهري��ب 14.5 كيلوغ��رام م��ن نب��ات المارجوانا 
المخ��درة مخبأة بطريق��ة فنية بداخل حقائب س��فرها وذلك 

بقصد ترويجها واالتجار فيها بالباد.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها الباغ واستجوبت 
المتهم��ة والتي اعترفت بما نس��ب إليها م��ن جلبها المواد 
المخ��درة بقص��د ترويجه��ا واالتج��ار فيها بالب��اد، ومن ثم 
أم��رت بحبس��ها احتياطي��ًا على ذم��ة التحقيق، فيم��ا ندبت 
الخب��راء المختصين لفحص المضبوطات، وال تزال التحقيقات 
مس��تمرة بس��ماع ش��هود الواقعة وورود التحريات النهائية 
تمهي��دًا لتقديم المتهمة ومن يثبت اش��تراكه في الجريمة 

للمحاكمة.

 آمنة الرميحي تبحث مع وزير اإلسكان 
السعودي التعاون في »السكن االجتماعي«

عقدت وزيرة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني آمنة 
بن��ت أحمد الرميحي لق��اًء ثنائيًا مع وزير الش��ؤون 
البلدي��ة والقروي��ة واإلس��كان بالمملك��ة العربية 
الس��عودية الش��قيقة الدكت��ور ماجد ب��ن عبد اهلل 
الحقي��ل، وذلك على هامش زيارته��ا إلى العاصمة 

السعودية الرياض.
ونوهت الرميح��ي بعمق العاق��ات التاريخية التي 
تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية 
الش��قيقة في مختلف المجاالت، ف��ي ظل ما تحظى 
ب��ه من دعم ورعاية من لُدن حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
وأخي��ه خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 
بن عبد العزيز آل س��عود، حفظهم��ا اهلل ورعاهما، 
منوهًة بالتع��اون المثمر بي��ن المملكتين لتوفير 
خدم��ات الس��كن االجتماع��ي للمواطني��ن، معربة 
عن تطلعاتها لتعزي��ز ذلك التعاون خال المرحلة 

المقبلة.
كما أش��ادت بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلس��كان بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية، وم��ا 
تنتهجه من برامج طموحة ترتكز على الشراكة مع 
القطاع الخاص لس��رعة توفير الخدمات اإلس��كانية 
للمواطنين، وخاصة »برنامج سكني« الذي يعد أحد 
البرام��ج الرائدة، التي تس��تهدف دع��م المواطنين 

السعوديين لرفع نسبة تملك العقارات السكنية.

واس��تعرضت الوزيرة الرميحي برامج وزارة اإلسكان 
والتخطي��ط العمران��ي لتوفي��ر خدم��ات الس��كن 
االجتماع��ي للمواطني��ن بالمملك��ة، والت��ي يت��م 
تنفيذها في إطار التوجيه الملكي الس��امي بش��أن 
مواصل��ة الخط��ط التطويري��ة لقط��اع اإلس��كان 
الضخم��ة،  واس��تثماراتها  المبتك��رة  بحلوله��ا 
بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأمين السكن الائق 
والمائ��م للمواطنين، وما ورد في برنامج الحكومة 
2023-2026 بش��أن توفير خدمات إسكانية الئقة 

ومائمة ومتميزة للمواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج التمويات اإلسكانية 
الجديدة يأت��ي في مقدمة أولويات ال��وزارة لتوفير 

الخدمات اإلس��كانية الفورية للمواطنين، من خال 
خدمتي »تس��هيل« ومزاي��ا«، بتوفيرهما تمويات 
متنوع��ة األغ��راض، منوهة إل��ى أن ه��ذا البرنامج 
ساهم في توفير الخدمات اإلسكانية لعدد كبير من 
المواطنين منذ تدشينه في أغسطس الماضي، وفي 

وقت قياسي.
م��ن جهته أثنى الحقي��ل على جه��ود المملكة في 
توفير الخدمات اإلسكانية للمواطنين بالشراكة مع 
القطاع الخاص، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون 
بين البلدين الش��قيقين لتبادل الخبرات والتجارب، 
بما يسهم في تطوير الخدمات اإلسكانية المقدمة 

للمواطنين.

 رنا بنت عيسى: توفير الكفاءات 
المدربة لمواكبة تطورات سوق العمل

قامت األمين الع��ام لمجلس التعليم 
العال��ي نائ��ب رئي��س مجل��س أمناء 
مجل��س التعلي��م العال��ي الدكت��ورة 
 الش��يخة رن��ا بنت عيس��ى ب��ن دعيج 
آل خليف��ة، بزي��ارة إل��ى مق��ر معهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية 

 .BIBF
وخال الزيارة، اطلعت س��عادة األمين 
الع��ام عل��ى البرام��ج الت��ي يقدمها 
معهد البحرين للدراس��ات المصرفية 
والمالي��ة للطلب��ة والموظفي��ن ف��ي 
القطاع��ات المالي��ة والمصرفي��ة بما 
يتناس��ب مع احتياجات س��وق العمل، 
التدريبي��ة  ال��دورات  إل��ى  إضاف��ة 
متطلب��ات  توائ��م  الت��ي  والعملي��ة 

السوق المحلي والخليجي. 
كم��ا اطلع��ت عل��ى أب��رز التقني��ات 

الحديث��ة والتكنولوجية المس��تخدمة 
في العملية التعليمية بما يتاءم مع 
التطور التقني الحديث، وما يتناس��ب 
والمتدربين  الطلب��ة  احتياج��ات  م��ع 
ف��ي المعه��د والعم��ل على تس��خير 

ف��ي  المتوف��رة  اإلمكاني��ات  جمي��ع 
التعليمية  المخرجات  سبيل تحس��ين 

واألكاديمية في المعهد. 
وأكدت األمين العام لمجلس التعليم 
العال��ي، عل��ى أهمية وض��ع الخطط 

والبرام��ج الحديث��ة بما يتناس��ب مع 
والخليج��ي،  المحل��ي  العم��ل  س��وق 
وتوفير الم��وارد البش��رية والكفاءات 
الوطنية المدربة والقادرة على مواكبة 

تطورات سوق العمل. 
وأش��ادت خال زياته��ا للمعهد، بما 
ومنتس��بيه  المعه��د  إدارة  تولي��ه 
توفي��ر  ف��ي  واهتم��ام  ح��رص  م��ن 
المناس��بة للطلبة  التعليمية  البيئ��ة 
والموظفين الراغبين في الحصول على 
التخصصات  ف��ي  احترافية  ش��هادات 
المالي��ة والمصرفي��ة وم��ن مختل��ف 
ال��دول، الفتة إل��ى أن األمانة العامة 
لمجل��س التعلي��م العال��ي حريص��ة 
عل��ى توفير جمي��ع احتياجات المعهد 
ودعمه في تقديم الخدمات التعليمة 

بجودة عالية وبمستويات عالمية. 

افتتاح مهرجان »طبق الخير 24« 

 لولوة بنت خليفة: الملك الداعم 
األول لألعمال الخيرية واإلنسانية في البحرين

 أشادت سمو الش��يخة لولوة بنت خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة، كريم��ة رئيس ال��وزراء الراحل طيب اهلل 
ث��راه، الرئيس الفخ��ري لجمعية الن��ور للبر، بدعم 
 حض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل الباد المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه 
لمختلف األعمال الخيرية واإلنس��انية، ودور جالته 
الرائ��د ف��ي رعاي��ة العم��ل الخيري واإلنس��اني في 
مملك��ة البحرين، وال��ذي ينعكس م��ن خال حجم 
الجه��ود الحكومية في إقامة العديد من المش��اريع 
التنموي��ة التي تس��هم في توفي��ر الرعاية والدعم 
للمواط��ن البحرين��ي بمختل��ف ش��رائحه، مؤك��دة 
أن جالت��ه ه��و األب للجميع والداع��م األول لجميع 
األعم��ال الخيرية ف��ي مملكتن��ا الغالي��ة، متمنية 
لمملك��ة البحري��ن قي��ادة وحكوم��ة وش��عبًا دوام 
االس��تقرار في ظل حضرة صاح��ب الجالة المعظم 

 وصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت سموها أن دعم األعمال الخيرية والتطوعية 
ف��ي البحري��ن هو واجب ومس��ؤولية يمليه��ا علينا 
جميعا االنتم��اء لهذا الوطن الغال��ي، موضحة، أن 
دعم العمل الخيري هي مس��ؤولية حملناها جميعا 
من األجداد واآلباء وتربين��ا عليها حتى باتت صفة 
متأصل��ة فينا وف��ي أبنائن��ا، مبينة أن عم��ل الخير 
والعطاء مغروس فينا جميعا كبحرينيين استلهمناه 
م��ن قيادتن��ا وحكومتن��ا وما تق��وم ب��ه دوما من 
األعمال الخيرية من أجل رفع��ة وكرامة مواطنيها، 
مشيرة نحن نعمل جميعا تحت ظل هدف واحد وهو 

المشاركة كمواطنين في بناء هذا الوطن.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، خال إنابة سموها 
لكريمته��ا الش��يخة عائش��ة بنت راش��د آل خليفة 

الفتتاح مهرجان طبق الخير الرابع والعش��رين الذي 
تقيمه جمعي��ة النور للبر تحت رعايتها بمش��اركة 
 أكث��ر م��ن 50 جه��ة مختلف��ة، بمق��ر الجمعي��ة 

في الرفاع. 
وأعربت س��موها عن شكرها للقائمين على جمعية 
النور للبر وعلى رأس��هم رئيس��ة الجمعية الش��يخة 
لمي��اء بنت محم��د آل خليفة، والش��يخة لولوة بنت 
خليفة بن علي آل خليفة وجميع العضوات والجهات 
المش��اركة على جهودهم المبارك��ة في عمل الخير 
وإقام��ة الفعالي��ات الخيرية الت��ي تصب في خدمة 

المجتمع.
وأكدت س��موها أن دعمها لفعالي��ات الجمعية هو 
ترجم��ة الس��تمرارها في دع��م األعم��ال الخيرية، 
معربة عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها في أعمال 

الخير والعطاء التي تقام في البحرين.

 »حمد الجامعي« يقيم
المؤتمر السنوي للحاالت الحرجة

نظم مستش��فى الملك حمد الجامعي المؤتمر الس��نوي للحاالت الحرجة وذلك 
يومي 20 و21 يناير في قاعة المحاضرات الرئيسة بالمستشفى.

ويأت��ي المؤتمر في إطار حرص المستش��فى على تحدي��ث معلومات المحتوى 
الطب��ي وتطبي��ق أحدث المعايي��ر الدولية في طرائق تش��خيص وعاج الحاالت 
الحرج��ة، وق��د تضم��ن المؤتمر مجموع��ة من المح��اور، كان أبرزه��ا طرائق 
عاج الفش��ل الكلوي لدى الح��االت الحرجة المصابة بااللتهاب��ات البكتيرية أو 
الفيروس��ية الشديدة والحادة.  وأكد استش��اري العناية القصوى الدكتور أنيس 
الش��عري أن المؤتم��ر يعد نقل��ة نوعية وحدث��ًا علميًا في مجال ط��ب العناية 
الحرج��ة، حيث تم تقديم العديد من المحاور العلمية األساس��ية من قبل نخبة 
كبي��رة من األكاديميين والمتخصصين في ه��ذا المجال والتي تضمنت الجانب 

النظري والتطبيقي خال يومين متتاليين بهدف تبادل المعرفة والخبرات.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/17/watan-20220417.pdf?1650173676
https://alwatannews.net/digital/25012023
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

أعلنـــت القيـــادة العامة لقـــوة دفاع 
البحريـــن أنهـــا بـــدأت في الســـابعة 
مـــن صبـــاح أمـــس الثالثـــاء بتنفيذ 
فـــي  الحيـــة  بالذخيـــرة  رمايـــة 
لقـــوة  الرمايـــة  مياديـــن  منطقـــة 
دفاع البحريـــن بالمنطقة الجنوبية 
الغربية وساحلها الغربي، وذلك في 
جنوب رأس المّطلـــة إلى رأس البر 
ولمســـافة 5 كيلومتـــر داخـــل البحر 

من ساحل المنطقة المذكورة. 
الرمايـــة  تنفيـــذ  أن  إلـــى  وأشـــارت 
يســـتمر حتى الساعة الثانية عشرة 
ظهـــًرا مـــن اليـــوم األربعـــاء، داعية 
مـــن يهمهم األمـــر إلـــى االبتعاد عن 
منطقـــة الرمايـــة المذكـــورة حفاًظا 

على سالمتهم.

رماية بالذخيرة 
الحية بالمنطقة 

الجنوبية الغربية 
وساحلها الغربي
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مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  أكـــد 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة على عمق 
العالقـــات التـــي تربـــط بيـــن مملكـــة 
البحريـــن ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة ومـــا تشـــهده من 
تطور ونماء فـــي مختلف المجاالت، 
معرًبا ســـمّوه عن االعتـــزاز بما وصل 
إليه التعاون الثنائي بين البلدين من 
تقـــدم على كافة األصعـــدة بفضل ما 
يحظـــى بـــه مـــن رعاية واهتمـــام من 
ملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وأخيه رئيس دولة اإلمارات العربية 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  المتحـــدة 

محمد بن زايد آل نهيان.
جـــاء ذلك لدى لقاء ســـمّوه في قصر 
رئيـــس  بحضـــور  أمـــس،  القضيبيـــة 
مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان 
التعليمي الخيري سمو الشيخ عيسى 
بن ســـلمان بن حمد آل خليفة، وسمو 
الشـــيخ محمـــد بن ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة ووزيـــر المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 

اإلمـــارات  دولـــة  ســـفير  خليفـــة،  آل 
العربية الشـــقيقة الشـــيخ سلطان بن 
حمـــدان بـــن زايـــد آل نهيـــان، حيـــث 
أكد ســـمّوه على مواصلة دعم العمل 

المشـــترك بين مملكة البحرين ودولة 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
وتعزيز التكامل الثنائي على مختلف 
لألهـــداف  تحقيقـــًا  المســـتويات 

المرجـــوة، الفتًا ســـمّوه إلـــى الحرص 
علـــى الدفع بالعالقـــات األخوية نحو 
أفق أرحب بما يدعم التعاون الثنائي 
ويحقـــق المصالح المشـــتركة ويلبي 

تطلعات أبناء البلدين الشقيقين.
دولـــة  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة 
عن شـــكره وتقديره لصاحب الســـمو 

الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه ســـمّوه من 
حرص واهتمام بتعزيز العالقات بين 

البلدين.

المنامة - بنا

مواصلة دعم العمل المشترك وتعزيز التكامل مع اإلمارات
الدفع بالعالقات األخوية نحو أفق أرحب... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

المنامة - بنا

تحـــت رعاية ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، افتتـــح 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة مشروع توسعة دائرة الحوادث 
والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، 
بحضـــور وزيرة الصحة جليلة الســـيد، 
ورئيـــس مجلـــس أمناء المستشـــفيات 
الحكومية الشـــيخ هشام بن عبدالعزيز 
التنفيـــذي  والرئيـــس  خليفـــة،  آل 
أحمـــد  الحكوميـــة  للمستشـــفيات 

األنصاري وعدد من المسؤولين.
وأشـــاد الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
بالتوجيهـــات  خليفـــة  آل  عبدللـــه  بـــن 
المعظـــم  البـــالد  ملـــك  مـــن  الســـديدة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، ودعـــم ولـــي العهـــد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، كما 
أعـــرب عـــن تقديـــره لجميـــع القائميـــن 
على هذا المشـــروع المهم الذي يعكس 
اهتمـــام المملكـــة وحكومتهـــا بتطويـــر 
الخدمـــات في القطـــاع الصحي ويعزز 
ما تتمتع به من مقومات تكرس دورها 
في تحقيق أهداف المســـيرة التنموية 

الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم.
وقـــال “نفخر بافتتاح المشـــروع الرائد 
الخدمـــات  فـــي تطويـــر  الـــذي يصـــب 
الصحية المقدمة في مجمع السلمانية 

الطبي، هذا الصرح الطبي العريق الذي 
يشـــكل ركيزة أساســـية ضمن منظومة 
الخدمـــات الصحية فـــي المملكة، وإننا 
نأمـــل مواصلة هذه المشـــاريع الريادية 
والتـــي تحقـــق إضافـــة نوعيـــة لجودة 

الخدمات المقدمة”.
بـــن  الشـــيخ هشـــام  أكـــد  مـــن جهتـــه، 
الزخـــم  أن  خليفـــة  آل  عبدالعزيـــز 
مختلـــف  تحققـــه  الـــذي  والنجـــاح 
المشـــاريع الخدميـــة والتنمويـــة تأتـــي 
تنفيذا لتوجيهـــات الحكومة باالهتمام 
بالمواطـــن باعتباره هو محـــور التنمية 
وغايتهـــا، ولكل مـــن يتلقـــى الخدمات 
الصحيـــة بالمملكة، بما يحقق األهداف 
التنمويـــة  لالســـتراتيجية  الطموحـــة 

بالمملكة.
إلـــى ذلـــك، أكـــد األنصـــاري أن تدشـــين 
الحـــوادث  دائـــرة  توســـعة  وافتتـــاح 
والطـــوارئ وغـــرف العمليـــات بمجمـــع 

السلمانية الطبي يمثل نقلة نوعية في 
خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، 
الطاقـــة  رفـــع  التوســـعة  تشـــمل  إذ 
االستيعابية لألسرة من 80 سريرا إلى 
120 ســـريرا، وتشمل التوسعة 7 غرف 
استشارة، و15 غرفة إنعاش، و5 غرف 
تصنيـــف إلـــى جانب 3 غـــرف معالجة. 
كمـــا تشـــمل التوســـعة وحـــدة منفصلة 
لألطفـــال ومنطقـــة انتظـــار تتســـع إلى 

120 شخصا.
الحـــوادث  دائـــرة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والطـــوارئ بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
تعد إحدى مراكز التميز بالمستشفيات 
باهتمـــام  تحظـــى  والتـــي  الحكوميـــة، 
بالـــغ وأولويـــة قصـــوى ضمـــن الخطط 
االســـتراتيجية؛ نظرا لدورها المحوري 
في تلبية االحتياجات الطبية للمرضى 
الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض 

يوميا.

محمد بن عبداهلل: مواصلة تنفيذ المشاريع الريادية لتعزيز جودة الخدمات الصحية

إضافة 120 سريرا و30 غرفة ووحدة لألطفال في توسعة طوارئ “السلمانية”

رئيس المجلس األعلى للصحة يفتتح توسعة دائرة الحوادث والطوارئ

المنامة - بنا

النهائيـــة  للمرحلـــة  فكـــرة   12 تأهلـــت 
لمســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( في 
إلـــى  تهـــدف  التـــي  الخامســـة،  نســـختها 
فـــي  الحكومـــي  االبتـــكار  ثقافـــة  إثـــراء 
القطاع العام، ومواصلة مســـيرة التطوير 
والتنمية من خالل استمرار تطوير آليات 
العمـــل الحكومـــي ودعـــم ورفع مســـتوى 
الخدمـــات الحكوميـــة بما يلبـــي تطلعات 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي إطـــار المســـابقة، تـــم علـــى مـــدى 
اليوميـــن الماضييـــن تقييـــم المقترحات 
إذ  فكـــرة،   40 والمتضمنـــة  المتأهلـــة 
علـــى  مقترحاتهـــم  المشـــاركون  عـــرض 
4 لجـــان تضـــم نخبـــة مـــن ذوي الخبـــرة 
واالختصـــاص، بعـــد أن اختـــار كّل فريق 
أمامهـــا  العـــرض  ســـيقدم  التـــي  اللجنـــة 
بالقرعـــة، وخصـــص لكل فريـــق 3 دقائق 
للعـــرض أمام لجنـــة التحكيم، وأســـفرت 
النتائـــج عـــن تأهـــل 12 فكـــرة للمرحلـــة 
المقبلة لجائزة االبتكار الحكومي )فكرة(، 

حيث تأهل كل من:
علـــي  حمـــد  مـــن  المقدمـــة  مشـــاتل،   .1
عبـــدهللا عيســـى، والشـــيخ محمـــد حمـــد 
محمـــد عبدهللا آل خليفة، وحصة بركات 

عبدهللا آل بن علي من وزارة الداخلية.
مـــن  المقدمـــة  التشـــريعات،  مختبـــر   .2
عبدالعزيـــز عبـــدهللا راشـــد المعـــاودة من 

هيئة التشريع والرأي القانوني.
)دّربنـــي(،  المعرفـــة  نقـــل  منظومـــة   .3
المقدمـــة من عبير علي مفتاح جوهر من 

وزارة اإلعالم.
مـــن  المقدمـــة  المتجوليـــن،  الســـفراء   .4
فاطمـــة عبدهللا فارس الظاعن من وزارة 

الخارجية.
5. تقييـــم المعلميـــن 360، المقدمـــة مـــن 
الجـــودر،  حســـن  راشـــد  إبراهيـــم  نـــورة 
وشيخة سند إبراهيم سند علي الفضالة، 
إبراهيـــم جمعـــة  ولطيفـــه خالـــد جمعـــة 
الـــدوي، ومحمـــد عبدالنبي ســـلمان أحمد 

العويناتي من وزارة التربية والتعليم.
National Statistics Reposi� ”6. “نسر

tory، المقدمـــة من أونـــاس ميرزا حبيب 
محمـــود مـــن المستشـــفيات الحكوميـــة، 
وأمين عبدالكريم الساعاتي من المجلس 

األعلى للصحة.
لتمكيـــن  الدائـــري  االقتصـــاد  مبـــادرة   .7
التكافـــل الصناعـــي وتحويـــل المخلفات 
إلـــى قيمـــة مضافـــة، المقدمـــة مـــن علـــي 
ماجـــد جاســـم علـــوي كاظـــم مـــن مكتب 

رئيس مجلس الوزراء.

8. ذاكـــرة البحرين، المقدمة من يوســـف 
محمد إسماعيل من وزارة اإلعالم.

9. المنصـــة الوطنية للخدمات الســـريعة، 
المقدمـــة مـــن ريـــم أحمـــد محمـــد جبـــر 
المســـلم من جهاز المســـاحة والتســـجيل 

العقاري.
10. دراجة اإلسعاف الطبية ) المستجيب 
الســـريع(، المقدمة من فايز بســـام شامخ 

فايز الشامخ من قوة دفاع البحرين.
11. البالســـتيك األخضـــر، المقدمـــة مـــن 
سعيد يوسف علي سوار، وصادق صالح 

رحمة من المجلس األعلى للبيئة.
12. محترف الصيانة، المقدمة من د. نها 
جمال محمد يوســـف محمـــد الزياني من 

جامعة البحرين.
للمرحلـــة  المتأهلـــة  األفـــكار  وســـتعرض 
النهائية من المســـابقة أمام لجنة تحكيم 
تضـــم مجموعـــة مـــن الـــوزراء، الختيـــار 
الفائـــزة واإلعـــالن عـــن الفكـــرة  األفـــكار 

الفائزة بـ “اختيار الجمهور”.

مجموعة من الوزراء يحكمون بالمرحلة النهائية الختيار الفائزين

تأهل 12 فكرة للمرحلة النهائية لمسابقة االبتكار الحكومي

أعداد كبيرة من المواطنين استفادوا من “التمويالت الجديدة” بوقت قياسي
تعزيز التعاون مع السعودية لتوفير خدمات السكن االجتماعي للمواطنين... الرميحي:

عقــدت وزيــرة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي آمنــة الرميحــي لقــاًء ثنائيــًا 
مــع وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان بالمملكة العربية الســعودية 
الشقيقة ماجد الحقيل، على هامش زيارتها إلى العاصمة السعودية الرياض. 

وخـــالل اللقـــاء نوهـــت الوزيـــرة آمنـــة 
الرميحـــي بعمـــق العالقـــات التاريخيـــة 
التـــي تجمـــع مملكـــة البحريـــن بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة في مختلف 
المجـــاالت، فـــي ظـــل ما تحظـــى به من 
دعـــم ورعايـــة من ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
الحرميـــن  خـــادم  وأخيـــه  خليفـــة  آل 
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
المثمـــر  بالتعـــاون  منوهـــًة  ســـعود،  آل 
بيـــن المملكتين لتوفير خدمات الســـكن 
االجتماعـــي للمواطنيـــن، ومعربـــة عـــن 
تطلعاتهـــا لتعزيـــز ذلـــك التعـــاون خالل 

المرحلة المقبلة.
كما أشادت وزيرة اإلسكان والتخطيط 
العمرانـــي خـــالل اللقـــاء بجهـــود وزارة 
الشـــؤون البلديـــة والقروية واإلســـكان 
ومـــا  الســـعودية،  العربيـــة  بالمملكـــة 
تنتهجـــه من برامج طموحة ترتكز على 
الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص لســـرعة 
توفير الخدمات اإلســـكانية للمواطنين، 
وخاصة “برنامج سكني” الذي يعد أحد 
البرامـــج الرائدة، والتي تســـتهدف دعم 
وتقديـــم المواطنيـــن الســـعوديين لرفع 

نسبة تملك العقارات السكنية.
الرميحـــي  الوزيـــرة  اســـتعرضت  وقـــد 

اإلســـكان  برامـــج وزارة  اللقـــاء  خـــالل 
والتخطيـــط العمراني لتوفيـــر خدمات 
السكن االجتماعي للمواطنين بالمملكة، 
والتـــي يتم تنفيذها فـــي إطار التوجيه 
الملكي الســـامي بشأن مواصلة الخطط 
التطويريـــة لقطـــاع اإلســـكان بحلولهـــا 

الضخمـــة،  واســـتثماراتها  المبتكـــرة 
بالشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص، لتأمين 
الســـكن الالئق والمالئم للمواطنين، وما 
ورد في برنامج الحكومة 2026�2023 
بشـــأن توفيـــر خدمـــات إســـكانية الئقة 

ومالئمة ومتميزة للمواطنين.

برنامـــج  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
التمويـــالت اإلســـكانية الجديـــدة يأتـــي 
فـــي مقدمـــة أولويـــات الـــوزارة لتوفيـــر 
الخدمات اإلسكانية الفورية للمواطنين، 
مـــن خالل خدمتـــي “تســـهيل” و”مزايا”، 
بتوفيرهما تمويالت متنوعة األغراض، 
منوهـــة إلـــى أن هـــذا البرنامـــج ســـاهم 
فـــي توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية لعدد 
كبيـــر مـــن المواطنين منذ تدشـــينه في 

أغسطس الماضي، وفي وقت قياسي.
من جهتـــه، أثنى وزير الشـــؤون البلدية 
والقروية واإلسكان بجهود المملكة في 
توفير الخدمات اإلســـكانية للمواطنين 
بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، مؤكدًا 
الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين 
الشـــقيقين لتبادل الخبرات والتجارب، 
الخدمـــات  تطويـــر  فـــي  يســـهم  بمـــا 

اإلسكانية المقدمة للمواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان

من زيارة وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني للمملكة العربية السعودية

باسمة مبارك

الصالح: مراكز شبابية في شقق صغيرة... باسمة: إلنشاء ناد نسائي

الرميحي: محسوبيات بين األندية

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مرســـوم بقانون 
يفضي بتعزيز اســـتقاللية اللجنة األولمبية البحرينية 

واعتبارها جهة مستقلة إداريا وماليا.
وتداخـــل العديـــد من النـــواب حول المشـــروع، إذ دعا 
رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية والقانونيـــة النائب هشـــام 

العشيري إلى تبني القدرات الوطنية من الالعبين.
ونصـــح النائـــب ممـــدوح الصالـــح أثنـــاء مداخلتـــه مع 
وزيرة الشباب روان توفيقي بالقيام بجوالت تفقدية 

علـــى المراكز الشـــبابية في مختلـــف مناطق البحرين، 
مبينا أن بعض تلك المراكز الشبابية ومقرها عبارة عن 
شـــقق صغيرة، وال تناســـب مع العصـــر الحديث وربما 
حتى العشـــرينات من القرن الماضـــي، مطالبا الوزيرة 

بدعم المراكز الشبابية ومحاولة حل مشاكلها.
مـــن جهتهـــا، طالبت النائب باســـمة مبارك بإنشـــاء ناد 
نسائي في البحرين، يعنى برياضة المرأة في مختلف 
األلعاب، كما دعت إلى تأسيس ناد رياضي في منطقة 

مدينة حمد. 
بـــدوره، قال النائب عبدهللا الرميحي إن فئة الشـــباب 
تمثل نصف المجتمع من الجنســـين، مشيرا إلى وجود 
محســـوبيات وتمييز بين األندية، األمر الذي يؤثر إلى 
عدم المنافســـة فيما بينهـــا. وذكر أن لديه فريقا هاويا 
اســـتجمعه مـــن بعـــض األنديـــة التـــي رفضتهـــم، وقام 
بتوفير مدرب لهم، وتطوروا فيما بعد إلى مســـتويات 

عالية.

مشاوراتمصافحة أمام الكاميرا

ضحية السكلر تحضر تحت القبة... و “التربية” تعاقب مدرسة رّوجت الشذوذ

تساؤالت عن إنشاء مستشفى األمراض المعدية 
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  مـــرر   ^
تقــريــــر لجـنــــة إعـــــداد مشــــروع الــــرد 
علــــى الخطــــاب الملكــــي السامـي التي 
ترأســـها النائب لولـــوة الرميحي. وأفاد 
تأسيســـا  حســـن  مـــال  جميـــل  النائـــب 
علـــى مضاميـــن الخطـــاب الملكـــي بأنه 
علـــى عاتق القطـــاع الرســـمي كالتعليم 
والصحة واإلعالم والسياحة مسئولية 
كبيـــرة انطالقـــا مـــن المضمـــون الـــذي 
جـــاء في الخطاب الملكـــي حول الغزو 

الثقافي.
وبـــدوره، تطرق النائـــب محمد األحمد 
الـــى “الغـــزو الثقافـــي” وهـــو يرفع أحد 
لمدرســـة  يعـــود  الـــذي  المنشـــورات 
خاصـــة فـــي المملكـــة تقـــوم بتدريـــس 
الشـــذوذ الجنســـي، فيما أصـــدر النائب 
بيانا بعد الجلســـة مباشـــرة ذكر فيه أن 
البعـــض فســـر مداخلته أنـــه تطرق إلى 

تقصيـــر وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي 
هـــذا الجانـــب، والصحيـــح أن الـــوزارة 
قامـــت باتخـــاذ اإلجـــراءات المناســـبة 

فـــور إبالغهـــا بالمخالفـــة لمنـــع تكرارها 
مجـــدد. فيما أكد النائب أحمد الســـلوم 
فـــي مداخلتـــه وجـــود فجـــوة كبيـــرة، 

متســـائال عن مشروع إنشاء مستشفى 
متخصص لألمراض المعدية، ومستدال 

بوفاة الفتاة ضحية السكلر قبل أيام.

حنان فردان

قراطة وسلمان

^على خلفية ســـماح الســـلطات السويدية بقيام متطرف ســـويدي بحرق نسخة 
من المصحف الشـــريف أمام الســـفارة التركية في الســـويد، مرر مجلس النواب أمس 
مقترحا بإصدار بيان استنكار.  كما وافق المجلس أيضا على مقترح بصفة االستعجال 
علـــى تنســـيق الحكومة بيـــن الجهـــات المعنية لبناء جامع الشـــيخ جاســـم المهزع في 
المنامـــة، حيـــث أفاد مقدم المقترح النائب أحمـــد قراطة إلى أن الجامع كان في عهدة 
هيئة الثقافة واآلثار من 12 عاما، ولكن تم استرجاعه من جديد لعهدة دائرة األوقاف 

السنية، وسيتم بناؤه عن طريق الشئون اإلسالمية.
كما مرر المجلس مقترحا بصفة االســـتعجال بشـــان قيام الحكومة من خالل “تمكين” 
بدعم المواطنين وأصحاب السجالت التجارية الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا.

سحب جامع المهزع من عهدة “الثقافة”

النـــواب  مجلـــس  وافـــق   ^
أمـــس علـــى اقتـــراح برغبـــة بصفة 
موظفـــي  لتثبيـــت  االســـتعجال 
القطـــاع  فـــي  المؤقتـــة  العقـــود 
النائـــب  والـــذي قدمـــه  الحكومـــي 
عبدالحكيم الشـــنو وعـــدد آخر من 

النواب. 
إنـــه  وقـــال الشـــنو فـــي مداخلتـــه 
مـــن   13 المـــادة  علـــى  “تأسيســـا 
يمـــس  المقتـــرح  فـــإن  الدســـتور 

شـــريحة كبيـــرة مـــن المواطنيـــن يعملـــون بعقـــود مؤقتـــة تصل ســـنوات عملهـــم لمدة 
5 ســـنوات”، موضحـــا أن العقـــود المؤقتـــة ال تـــؤدي لالســـتقرار الوظيفـــي، ومبـــررات 
االســـتعجال بســـبب قرب التصويـــت على الموازنة العامة، كمـــا أن بعض أصحاب تلك 

العقود ال يشملهم التأمين وقد تجاوز عمر بعضهم 30 عاما.

لتعجيل تثبيت “المؤقتين” بالحكومة

عبدالحكيم الشنو
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بابي مفتوح... والشباب أمانة في عنقي
^ شـــهدت الجلســـة االعتيادية السابعة في 
مجلس النواب أمس برئاسة أحمد المسلم، جدال 
بيـــن وزيـــر شـــئون المجلســـين غانـــم البوعينيـــن 
وبعـــض النواب عـــن قانونيـــة المداخالت بشـــأن 

المراكز الشبابية.
وقـــال البوعينيـــن إن التشـــريع موضـــوع النقاش 
بالجلســـة ال عالقـــة لـــه بالمراكـــز الشـــبابية حتى 
لـــو كانت الوزيرة مســـئولة عنهم، جـــاء ذلك على 
خلفية مداخلـــة النائب ممـــدوح الصالح بمطالبة 

الوزيرة باإلجابة على استفسارات النواب.
مـــن جهتهـــا، أكدت وزيرة شـــؤون الشـــباب روان 
ضـــرورة التعاون بين الســـلطتين مشـــيرة في أن 
بابهـــا مفتـــوح للجميع ومســـئولية الشـــباب أمانة 
في عنقها وستسعى جاهدة للنهوض بالمنظومة 

الوزيران البوعينين وتوفيقيالشبابية.

وزير المجلسين يثير جدال بشأن المراكز الشبابية... توفيقي:

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
رسول الحجيري

إيمان حسن شويطر
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

م للحرس الوطني “رؤية ملكية”... كتاب قيِّ
بعـــد اطالعـــي على كتاب “رؤية ملكية” الذي أهداني إيـــاه األخ العزيز الفريق 
الركـــن الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود آل خليفة مديـــر أركان الحرس الوطني، 
وهو من فكرة وإشـــراف الفريق أول ســـمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
رئيـــس الحـــرس الوطنـــي، والصـــادر بمناســـبة الذكـــرى السادســـة والعشـــرين 
لتأســـيس الحرس الوطني، وجدت أنه من الكتب المميزة والقيمة في رصده 
الدقيـــق بمختلف الدالالت والشـــمولية أهـــم المحطات واإلنجـــازات المضيئة 
التـــي تحققـــت في العقد الماضي على الرغم من التحديات المتعددة بتوفيق 
من هللا ثم بفضل حكمة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم حفظـــه هللا ورعاه، ثـــم جهود ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه 

هللا ورعاه.
الكتـــاب فـــي مجملـــه ينهـــل منه جمهـــور القارئيـــن فـــي ميادين العلـــم والفكر 
والتاريـــخ لحظات ومواقف ومنعطفـــات وأحداثا تاريخية تصب جميعها في 
بناء صرح مملكة البحرين بقيادة قائد المســـيرة ســـيدي جاللة الملك المعظم 
حفظـــه هللا ورعـــاه. إرث تاريخـــي ســـيكون لألجيـــال القادمة نبراســـا وتحفة 

ستنير رفوف وأروقة المكتبة المحلية والعربية والدولية قاطبة.
عبـــر ثمانيـــة عناويـــن هي “رؤيـــة العهـــد الزاهـــر”، “حكمة ملك ووالء شـــعب”، 
“خطابات ملكية وانطالقة متجددة نحو مستقبل مشرق”، “النهضة اإلنسانية 
والمجتمعية”، “المواطن محور النهضة التنموية”، االزدهار االقتصادي وتعزيز 
التنافســـية”، “خطـــوات نحـــو االحتـــراف الرياضـــي”، النمـــوذج البحرينـــي في 
جائحـــة كورونـــا.. ريادة عالمية”، ســـيطلع القارئ على النظرة الثاقبة لســـيدي 
جاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه ورؤيته السديدة التي تقود هذا الوطن 

الغالي إلى طرق التقدم واالزدهار وصياغة المستقبل المنشود بالخيرات.
ويختتـــم الكتـــاب بجملة وال أروع وهي “ســـتحمل تلك الرؤية الســـامية نهجا 
راسخا لألجيال القادمة لمواصلة البناء نحو وطن رائد في النهضة والتطور، 

بما يرتقي بتطلعات أبنائه ويحقق لهم ولألجيال القادمة مستقبال أفضل”.
كتـــاب “رؤية ملكية” يحتاج إلى وقفـــة طويلة ألنه عمل إبداعي وطني ممتع 

ومفيد للقراءة والدراسة.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

بعيـــدا عن أحداث الســـياقات السياســـية الخبرية الجارية التي تبـــدو وكأنها ماضية 
فـــي طريق محتوم، تشـــاغب العقل أفكار ذات طابع فكـــري، وبعضها موصول بفكرة 
النخـــب العربيـــة، ومدى أهميتها في هـــذه األوقات الحاضرة، تلـــك التي رأى البعض 
مـــن كبار المفكرين والجيواســـتراتيجيين، أنها تمثل قمـــة “عصر االضطراب”.. هل ال 
يـــزال عالمنـــا العربي يعرف طريقه إلى النخب النهضويـــة الحقيقية، وبعيدا عن تلك 
النخب النهبوية التي تبيع لآلخرين بضاعة مغشوشة، حتى إن كان ذلك على حساب 

كرامة األوطان؟
يمكـــن القطـــع بأن تعريف النخـــب الوطنية، أمـــر ال ينفصل أبدا عن مفهـــوم “المثقف 
العضوي”، عند المفكر اإليطالي الشـــهير، أنطونيو غرامشـــي، وفي أبسط الكلمات هو 
صاحـــب العقل المعذب بالوعي، المفارق للســـائد، المنتصر للحلم ال للواقع، والملدوغ 
بحـــب اإلبـــداع، ال خـــوف عليه، وال حـــزن يصيبه، يقـــول كلمته، وال يرحـــل، بل يظل 
رافعـــا رايـــة الحقيقة، أو يهلـــك دونها. تبدو أهمية النخب من حـــول صانع القرار في 
أي مـــكان أو زمـــان، قضيـــة واجبـــة الوجـــود، فقـــد رأينا أرســـطو علـــى رأس مرافقي 
اإلســـكندر المقدوني، وشـــاهدنا أندريه مالرو بجوار شـــارل ديغول، وجاك أتالي من 

حول ميتران.

وفـــي عالـــم اإلعالم، كانت هنـــاك صداقة بين الرئيـــس األميركي “وودرو ويلســـون”، 
والكاتب الصحافي “والتر ليبمان”، كما عرف العالم مقدار العالقة الفكرية والصداقة 
التـــي ربطت بين “ونســـتون تشرشـــل” و”بيفر بروك”، عطفا على ما نشـــأ من خطوط 
تواصل فكري بين جون كيندي، وجيمس رســـتون. مّثل هؤالء عقوال يانعة مزدهرة 
بالحكمـــة والقـــدرة علـــى تقديـــم الـــرأي والمشـــورة الخالصـــة، ضمـــن أطر مـــن الرؤى 

االستشرافية التي ُتقدر لألرجل قبل الخطو موضعها.
يحتـــاج عالمنـــا العربي إلى نخب تنحاز للنهضة الحقيقية، تلك التي عرفها أحد رواد 
التنويـــر فـــي بواكير تاريخ تجارب النهضة العربية، الشـــيخ رفاعـــة رافع الطهطاوي، 
صاحب الكتاب األشهر “تخليص اإلبريز في تلخيص باريز”، بأنها “االنحياز للمستقبل، 
والتمـــاس روح العصر، وتغليـــب العقالنية على الخرافة، وتحديـــد الموقع والموضع 
مـــن اآلخـــر”.. بـــل إلى أبعد مـــن ذلك يقطع بأن النهضة “ليســـت حفلة تنكرية يمشـــي 
فيها الغراب مشية الطاووس، فيصير مثله، بل مجتمعا يصنع أساسه الوعي، ويعلي 
قوائمه الجهد واإلصرار والجلد، ويدفع تطوره االنحياز غير المشـــروط للمســـتقبل”. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

العالم العربي والنخب النهضوية

انتهى كأس العالم 2022 بتحديات ومفاجآت في بعض نتائج المباريات، فمع انتهاء 
عـــام وبداية آخـــر يحمل لنا في جعبته بيانات إضافية فـــي مجال كرة القدم تضاف 
لقواعد بيانات كأس العالم بشـــكل عام، وللفرق والالعبين المشاركين في المونديال 

بشكل خاص.
وشـــهد كأس العالم في نســـخته األخيرة اســـتخدامات متعددة للتكنولوجيا بشـــكل 
متطور ومتسارع، وبشكل أعمق وأكبر من أي وقت مضى وفي تطور مستمر ومؤثر، 
والذي عشناه بتفاصيله أثناء بطولة كأس العالم من خالل استخدام قواعد البيانات 
فـــي أدق التفاصيـــل فـــي مجال كـــرة القدم وفي مختلـــف المجاالت كما لـــم نتخيلها 
مـــن قبل، فأثناء كأس العالم شـــهدنا اســـتخداما واســـعا لمفهوم قواعـــد البيانات من 
خالل جمعها وتحليلها، والتي مكنتنا من معرفة أدق التفاصيل المتعلقة بالمباريات، 
وتوقع نتائجها، وتفاصيل الالعبين، باإلضافة إلى إحصائيات دقيقة عن كل مباراة.
ومن األمثلة األكثر تأثيرًا ما نشهده من قيام المواقع الرياضية بإعطاء اإلحصائيات 
مباشـــرة للمباريـــات، وبيانات دقيقة لكل الالعبين، وتقديرهـــا لنتائج المباريات وفق 
قواعـــد البيانـــات الضخمـــة التي تمتلكها، وهـــذه التجربة ال تنحصـــر فقط على كأس 

العالـــم، بـــل فـــي كل المحافل الرياضية العالميـــة. نعم قد ال تصيب! لكـــن من المؤكد 
أنها تثري محتوى قواعد البيانات من خالل تحليل تاريخ الفرق ونتائجها، ويمكنها 
كذلك الذهاب بشكل أعمق لبيانات تختص بكل العب وفريق، وغيرها من التفاصيل 
المعلنة لكل المستخدمين، ما يتيح للمستخدمين من الجماهير أو المختصين وحتى 
الشـــركات الراعية االســـتفادة من البيانات وتحليلها واالســـتفادة منها بشكل موسع، 
لمعرفـــة أخبـــار وتفاصيـــل الالعبيـــن والمباريات قبـــل انطالقها، ما يتيح االســـتفادة 

والمتعة للمطلعين على هذه البيانات.
هـــذا المثـــال نقطة من فيـــض هائل من الطرق التي من الممكن االســـتفادة منها ومن 
قـــوة قواعـــد البيانـــات التـــي يتـــم بناؤها بشـــكل صحيـــح وتحليلها وعرضها بشـــكل 
مالئـــم، ولنـــا أن نتخيل الفوائد المتعددة لقواعد البيانات عندما تكون على مســـتوى 
الدول أو المؤسســـات، والطرق العديدة لالســـتفادة منها في إنشـــاء التقارير واتخاذ 
القرارات المناسبة المبنية عليها، ضمن بيانات واقعية ومدروسة، ال قرارات أحادية 

ومتسرعة، ما يقلل نسبة الخطأ ويزيد فرص النجاح.

* كاتب وخبير تقني بحريني

*  عثمان العباسي

قواعد البيانات الضخمة في كأس العالم... الجانب اآلخر

الرجل المناسب في المكان المناسب
تذكـــرت هذه الجملة عندما رأيت قصة شـــاب ســـعودي ناجـــح يتداولها 
الناس بشـــكل واســـع على وســـائل التواصـــل االجتماعي، حيـــث اعتبره 
الناس نموذجا للشـــاب المســـتنير الذي يبتكر ويفكر خارج الصندوق من 

أجل النجاح في مهمته.
هذا الشـــاب كما ورد هو المهندس إبراهيـــم العمر خريج جامعة هافارد، 
والـــذي يعمـــل مديـــرا للخطوط الجوية الســـعودية ويتـــرأس حوالي ٣٠ 
ألـــف موظـــف.. فماذا فعـــل إبراهيم لينال كل هذا اإلعجـــاب؟ الذي فعله 
إبراهيم هو أنه ابتكر نظاما جديدا يضرب به أكثر من عصفور في وقت 
واحد، وحقق النجاح لقطاع الطيران وقطاع الســـياحة معا وشـــارك في 

صنع صورة طيبة للسعودية لدى من يرغب في السفر إليها.
إبراهيـــم ابتكر نظاما يقوم على منح تأشـــيرة مجانيـــة لمدة ٤ أيام لكل 
مـــن يحجـــز تذكرة على الخطوط الجوية الســـعودية دون أية إجراءات 
أو تعقيـــدات إضافيـــة لتصبح التذكرة هي التأشـــيرة تقريبا ويســـتطيع 
الشـــخص إن أراد قضاء أربعة أيام في المملكة دون أية تكلفة إضافية. 
هذا اإلجراء بال شـــك يحقق إيرادات أكثر لقطاعي الطيران والســـياحة 

في المملكة ويقدم نموذجا يحتذى في هذا المجال لدى دول أخرى.
وزبدة القول ان وضع الشـــخص المناســـب في المكان المناســـب في كل 
المجـــاالت مـــن أهـــم أســـس نجاح وتقـــدم أية دولـــة، والعكـــس بالعكس 
بطبيعـــة الحال، فالشـــخص المناســـب فـــي المكان غير المناســـب يدخل 
ضمـــن معـــاول الهدم التـــي تدمر مقـــدرات أية دولـــة. وقد قرأنـــا جميعا 
عـــن قصـــة الرجل الروســـي الـــذي كان يعمل مستشـــارا لرئيـــس االتحاد 
الســـوفييتي الســـابق وتم تجنيده من قبل الواليات المتحدة األميركية 
كجاســـوس لهـــا.. وعندما انكشـــف أمر الرجـــل وأرادوا محاكمته كان قد 
تقـــدم في الســـن وأصبح كهال، فســـألوه عن المهمة التـــي كان مكلفا بها، 
فقـــال: كنت أضع الرجل المناســـب في المكان غير المناســـب. فيالها من 

مهمة خطيرة ومدمرة لمقدرات تلك الدولة.

* كاتبة وأكاديمية بحرينية

B7747@hotmail.com

*  بثينة خليفة قاسم

الحاجة إلى اإلرشاد األسري
ال نختلـــف على أهمية األســـرة في حيـــاة األفراد كونهـــا المحطة األولى 
التي يقف فيها الفرد وينطلق منها لمواصلة مســـيرة الحياة، فهي المالذ 
األول التي يســـعى من خاللها األفراد إلشـــباع احتياجاتهم وبناء ذاتهم 
واكتســـاب القيم وغيرها من المهمات العظيمة التي تؤديها األسرة، لكن 
قد نختلف عند مســـتوى وعـــي األفراد بماهية معنى األســـرة وأهميتها، 
خصوصـــا لدى المقبلين علـــى تكوين وبناء عائلة ممـــن تنقصهم الخبرة 

في متطلبات بناء أسرة سليمة قادرة على االستمرار.
كمـــا أن الحيـــرة وقلة الخبـــرة تظهر أحيانـــًا في آلية تعامـــل األزواج مع 
المشـــكالت التي تحدث داخل النسق األســـري، والذي يتضمن العالقات 
األسرية ومهارات التواصل والقدرة على إدارة األزمات بنجاح، ومن هنا 
تظهر الحاجة إلى اإلرشاد األسري ودور المرشدين األسريين في العمل 
الجاد لدعم األسر منذ بداية تكوينها، كأن يتم تكثيف الدورات للمقبلين 
على الزواج من قبل المؤسســـات المعنية لنشـــر الوعـــي وتبصير األفراد 
بأدوارهم كأزواج ومن ثم آباء، مع التركيز على مهارات حل المشكالت 
التي تعترض مســـيرة الحياة الزوجيـــة، بل والبد من أن تؤخذ باالعتبار 
أهميـــة التثقيـــف الذي يســـبق مرحلة تكوين األســـرة، خصوصا مع تعدد 
مصـــادر المشـــكالت في الوقـــت الراهن والتي قد تظهر بصورة بســـيطة 
من خالل اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي التي قد تكون ســـببا 

لحدوث الكثير من اإلشكاليات المعقدة في العالقة الزوجية.
المســـؤولية الكبيـــرة تقع علـــى عاتـــق المتخصصين في مجال اإلرشـــاد 
األســـري والمؤهلين أكاديميًا وعمليًا، وممـــن يمتلكون خبرة في المجال 
اإلنســـاني لتقديم الدعم لألســـر وبناء برامج وقائية وعالجية والســـعي 
المســـتمر للتأكيـــد علـــى دور األســـرة فـــي بنـــاء شـــخصية الفرد الســـليم 

والالئق نفسيًا واجتماعيًا.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم

وقع النادي األهلي مع الالعب عباس العصفور لتدعيم خط وسط الفريق األول لكرة 
القدم قادما من نادي الرفاع، إذ يعول النســـور على الالعب لتعزيز صفوفه والمضي 
نحو المنافسة على المراكز المتقدمة بعد العروض الجيدة التي قدمها الفريق بقيادة 

المدرب الوطني علي صنقور هذا الموسم.

“األهلي” يضم عباس العصفور

79 جواًدا تتنافس على كؤوس “آل شريف” و “الجنوبية” و “كراون أندستريز”
ينظم نادي راشـــد للفروســـية وســـباق 
الخيـــل يـــوم الجمعـــة المقبل الســـباق 
الـــذي  الموســـم،  لهـــذا  عشـــر  الســـابع 
سيقام على كأس المحافظة الجنوبية 
وكؤوس مجموعة آل شـــريف وكأس 
شـــركة كـــراون أندســـتريز، وذلك على 
مضمـــار ســـباق النـــادي بمنطقـــة الرفة 

بالصخير.
وسيشـــهد السباق مشـــاركة 79 جواًدا 
بعـــد إجراء التداخيـــل النهائية للجياد 
أمس وسط توقعات بمنافسات قوية 
ومثيـــرة فـــي ظل تقارب المســـتويات 
بين أغلب الجياد المشاركة والمرشحة 
للمنافسة على الفوز بكؤوس السباق، 
للجيـــاد  النهائيـــة  القائمـــة  جـــاءت  إذ 

المشاركة على النحو التالي:
الشـــوط األول يقـــام لخيـــل البحريـــن 
العربيـــة األصيلـــة “ الواهـــو “ مســـافة 
1000مترمســـتقيم، وبمشاركة الجياد 
 1807 1811 – الصقـــالوي  “ مصنـــان 
– الحمدانـــي 1810 – الكـــروش 1823 
– الكـــروش 1854 – الصقالوية 1830 

– الصقالوي M859 – الشويمة 1815 
الصويتـــي   –  M926 الصويتيـــة   –
M887 – ملولشـــان 1865 – ملولشـــان 
عبيـــان   –  M908 مصنـــان   M779-

.”M863
كأس  علـــى  يقـــام  الثانـــي  الشـــوط 
مجموعـــة آل شـــريف لجيـــاد الدرجـــة 
الرابعة والمبتدئات “مستورد” مسافة 
1000 متر مستقيم، وبمشاركة الجياد 
“ عســـل – دايـــم – هـــوال – تورنـــا – 

ستايلش – ديكان واريور”.
كأس  علـــى  يقـــام  الثالـــث  الشـــوط 
مجموعة آل شـــريف للفئة الثانية من 
جيـــاد “ إنتـــاج محلي “ مســـافة 1200 
متـــر مســـتقيم، وبمشـــاركة الجيـــاد “ 

شامخ – قمري – خزامة – واقعه”.
الشـــوط الرابع يقام على كأس شـــركة 
كراون اندستريز لجياد سباق التوازن 
متـــر   1200 مســـافة   “ مســـتورد   “
مســـتقيم، وبمشـــاركة الجياد “ ســـهارا 
تولـــوس   – هاليـــك   – أمـــان   – ســـبير 
لـــي بلـــوت – بينـــدي ســـبيرت – روزا 

ميســـتيكا – التاي – األمـــارات اليوم – 
كودي تايم – دوكونو”. 

كأس  علـــى  يقـــام  الخامـــس  الشـــوط 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف  آل  مجموعـــة 

التوازن “ إنتاج محلي “ مسافة 1400 
متـــر، وبمشـــاركة الجياد “ أنـــد أنتي – 
مغاير – كيب هورن – شو طيبه – بات 
موبايـــل – هايـــل – خوافي – مبلش – 

وهاج – مدار – جباره”.
كأس  علـــى  يقـــام  الســـادس  الشـــوط 
للجيـــاد  أندســـتريز  كـــراون  شـــركة 
المبتدئـــات “ إنتـــاج محلـــي “ مســـافة 

1800 متر، وبمشـــاركة الجياد “ أي أم 
أ توف – ســـنيك آيز – وثاب – صخير 
ســـيكلون – ســـلي النتش – كيتي إلدر 

– بنت الجزيره – سبحة”. 
كأس  علـــى  يقـــام  الســـابع  الشـــوط 
ســـباق  لجيـــاد  شـــريف  ال  مجموعـــة 
 2200 التـــوازن “ مســـتورد “ مســـافة 
متر، وبمشاركة الجياد “ أبرس دارك – 
نويل مارك – ماستر بامبو – كنغ أوف 
ذي ثرون – لو أوف وان – ريترن أوف 
ذي ماك – فيفث فليت – ســـوبر شيف 
– بـــورت دوغـــالس – بـــور غاتـــوري – 

فارس السالم”. 
الشـــوط الثامـــن واألخيـــر يقـــام علـــى 
لجيـــاد  الجنوبيـــة  المحافظـــة  كأس 
مســـافة  “مســـتورد”  التـــوازن  ســـباق 
1600 متر، وبمشاركة الجياد “مهمنتو 
– مايســـتار – جوســـتينو – إن فيغل – 
تفاخر – يا ليل – تيمر لين – إنكورجد 
– إكـــس مينســـتر – رويال ســـيميتار – 
بـــل شـــوت – مياس – فوربـــدن الند – 

مارم أوف رسبكت – غوميس”.

الصخير - نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

كشـــف رئيـــس تحريـــر صحيفـــة “البـــالد” 
مبـــادرة  مالمـــح  عـــن  المـــردي  مؤنـــس 
االســـتفتاء الجماهيـــري الختيـــار أفضـــل 
ا لســـنة 2023،  11 العب كرة قدم بحرينيًّ
والـــذي تســـتعد الصحيفـــة إلطالقـــه فـــي 
لدعـــم  جهودهـــا  ضمـــن  المقبلـــة  الفتـــرة 
بالقطاعـــات  أســـوة  الرياضـــي  القطـــاع 

األخرى.
وأوضح المردي أنـــه بناء على مخرجات 
اإلثنيـــن  عقـــد  الـــذي  المثمـــر  االجتمـــاع 
لجهـــاز اإلدارة والتحريـــر بصحيفة البالد 
اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  ترأســـه  والـــذي 
عبدالنبـــي الشـــعلة، خصصـــت الصحيفـــة 
حيـــزا كبيـــًرا مـــن مبادراتهـــا المســـتقبلية 
للقطـــاع الرياضـــي، ومـــن ضمنهـــا مبادرة 
اســـتفتاء جماهيـــري الختيـــار “أفضل 11 
ـــا”، باإلضافة إلى  العب كـــرة قدم بحرينيًّ
إطالق بطولة “كأس صحيفة البالد لذوي 
الهمـــم”؛ لتنفيذهـــا في النصـــف األول من 
العـــام الجـــاري، وباشـــرت الصحيفـــة في 

اإلجراءات الالزمة.
من جانبه، أوضح رئيس القسم الرياضي 
بصحيفـــة البـــالد أحمـــد كريم، أن القســـم 
الرياضي بدأ في وضع التصورات لتحديد 
مســـتلزمات تنفيـــذ المشـــاريع المطلوبـــة 
فيما يتعلق باالستفتاء، إذ سيتم تشكيل 
لجنة مستقلة من خارج الصحيفة لحصر 
أسماء الالعبين المشاركين في مسابقتي 
كأس جاللة الملـــك المعظم ودوري ناصر 
بـــن حمد، وبعدها ســـتطرح األســـماء عبر 
موقـــع الصحيفـــة اإللكترونـــي لفتح باب 
التصويت من الجماهير بشفافية مطلقة.

وأضاف كريم أن صحيفة “البالد” تســـعى 

من المبادرة إلعطـــاء الالعبين المتميزين 
حقهم في البروز اإلعالمي كنوع من أنواع 
الدعـــم المعنـــوي والتشـــجيعي ليواصلـــوا 
باإلضافـــة  الكـــرة،  مالعـــب  فـــي  تألقهـــم 
إلـــى تحفيـــز الجماهيـــر علـــى التفاعل مع 
المســـابقات الكرويـــة التـــي يشـــكل فيهـــا 
الجمهـــور عنصرا مهمًا من عناصر النجاح، 

ويشـــكل دافعـــًا كبيـــرًا لالعبين ومشـــجعا 
لبـــذل مزيـــد مـــن المجهـــود والعطـــاء في 
ســـبيل تقديم األفضل مما ينعكس إيجابا 

على تطور اللعبة األكثر شعبية.
فـــي  بـــدأت  الصحيفـــة  أن  كريـــم  وتابـــع 
مســـتوى  علـــى  شـــخصيات  مراســـلة 
الرياضـــة البحرينية لتكـــون ضمن اللجنة 

المســـتقلة لوضع المعايير وحصر أســـماء 
االســـتفتاء  الذيـــن سيشـــملهم  الالعبيـــن 
الجماهيـــري، وأنـــه ســـيتم اإلعـــالن عـــن 

علـــى  الحصـــول  اكتمـــال  بعـــد  اللجنـــة 
الموافقات المطلوبة والمراسالت الالزمة 

مع الجهات المعنية.

ا ألفضل 11 العب كرة القدم ” تطلق استفتاًء جماهيريًّ “
لدعم مسابقتي كأس جاللة الملك ودوري ناصر بن حمد

في السباق الـ 17 للخيل

جانب من مباريات دوري ناصر لكرة القدم

أحمد كريم مؤنس المردي

 العلوي: نتطلع لتعزيز أداء 
المركز  الوطني للطب الرياضي والتأهيل

للطـــب  الوطنـــي  المركـــز  مديـــر  أعـــرب 
عـــن  العلـــوي  الرياضـــي والتأهيـــل مؤيـــد 
اعتـــزازه الكبيـــر بالثقـــة التـــي نالهـــا لتولي 
مهمـــة إدارة المركز التابـــع للجنة األولمبية 
أدائـــه  تطويـــر  علـــى  والعمـــل  البحرينيـــة 
واألنديـــة  المنتخبـــات  العبـــي  لخدمـــة 
الوطنية نظرا لما يشكله المركز من أهمية 
فـــي تشـــخيص وعـــالج وتأهيـــل مختلف 
اإلصابـــات الرياضيـــة وتقديـــم العديد من 
الخدمـــات العالجية والطبيـــة للرياضيين 

وسائر المواطنين.

الرياضـــي  الطـــب  أن  العلـــوي  وأضـــاف 
يشـــهد نمـــوا متســـارعا لما له مـــن دور في 
تعزيـــز األداء الرياضـــي وعـــالج اإلصابات 
العـــالج  وتوفيـــر  بالرياضـــة  المرتبطـــة 
لمنـــع  الرياضيـــة  التدريبـــات  وأنظمـــة 
المهنييـــن  وأن  المســـتقبلية،  اإلصابـــات 
المتخصصيـــن فـــي هـــذا المجـــال يعملون 
بشكل رئيســـي مع الرياضيين المحترفين 
والهواة، ويستخدمون معرفتهم وخبرتهم 
لمســـاعدة الرياضييـــن و مختلـــف األفـــراد 
ســـواء ذوي اإلعاقـــة أو األســـوياء لحـــل 

مشكالت الحركة واأللم المزمن.

وأشار إلى أن أهمية الطب الرياضي تكمن 
في األخـــذ باالعتبـــار تأثيـــر الرياضة على 
أجســـام الرياضييـــن ووضـــع خطط عالج 
فعالـــة ومصممـــة بشـــكل فـــردي وأنظمـــة 
تماريـــن لعـــالج اإلصابـــات الحالية وكذلك 
لمنع اإلصابات المســـتقبلية. مشيرا إلى أن 
المهنييـــن فـــي هذا المجـــال لديهم تدريب 
متخصـــص في فحص وتقييم الرياضيين 
و يمكنهـــم بعـــد ذلك التوصيـــة بالعالجات 
تـــؤدي  أن  قبـــل  لتصحيحهـــا  المناســـبة 
المشكالت الصحية البسيطة إلى إصابات 

أكبر أثناء فحص الرياضيين.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

مؤيد العلوي

لقطة من السباقات
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محرر الشؤون الرياضية

تشكيل لجنة 
مستقلة وبدء 
المراسالت مع 

الجهات المعنية

كشـــف رئيـــس االتحاديـــن الدولـــي والبحرينـــي للرياضـــة 
للجميـــع ورئيـــس اللجنة المنظمة لليـــوم الرياضي الوطني 
عيســـى عبدالرحيم عن أبرز فعاليات اليوم الرياضي الذي 
ستحتفل به مملكة البحرين يوم الخميس 2 فبراير القادم.
وقـــال عبدالرحيـــم لــــ “البـــالد ســـبورت” إن حلبـــة البحرين 
الدولية للفورموال 1 ســـتكون الوجهة الرئيســـية لالحتفال 
مـــن الســـاعة 2:00 م حتـــى 11:00 م واليوميـــن التالييـــن 
)الجمعة والســـبت( بنفس الفترة، بينما االحتفال الرئيســـي 
سيكون الخميس بحضور عدد من الشخصيات الرسمية.

وأشـــار إلـــى أن القرية الرياضيـــة بحلبة البحريـــن الدولية 

ســـتكون مفتوحة بالمجان للرياضييـــن وعامة المواطنين 
رياضيـــا  اتحـــادا   40 بمشـــاركة  واألطفـــال  العوائـــل  مـــن 
ســـينظمون برامـــج ترفيهيـــة وترويحيـــة وســـتكون هناك 
ألعـــاب لألطفـــال ومســـابقات وعـــروض فنيـــة ورياضيـــة 
والعديد من األنشـــطة الموســـيقية والغنائية األخرى فوق 

المسرح الرئيسي.
ولـــدى ســـؤاله عن أهـــم األنشـــطة الجديـــدة المغايـــرة عن 
نســـخة العام الماضي قال عبدالرحيـــم أن اللجنة المنظمة 
ســـتنظم معرضـــا ألبرز إنجـــازات الرياضـــة البحرينية على 
هامـــش اليـــوم الرياضـــي، كما ســـيتم ألول مرة اســـتخدام 

العالم االفتراضي المعزز والذي يمكن من خالله مشـــاهدة 
فعاليـــات القريـــة مـــن المنـــزل، وســـتكون هنـــاك مفاجـــآت 
ســـيتم اإلعالن عنها الحقا مع استضافة شخصية رياضية 
معروفـــة وســـيتم اإلعـــالن عن جميـــع تلـــك التفاصيل في 
المؤتمر الصحافي الذي ســـيعقد يـــوم الخميس القادم 26 

يناير 2023.
وذكـــر عبدالرحيـــم أن اليـــوم الرياضـــي الوطنـــي ســـيقام 
بمشـــاركة جميع الـــوزارات والهيئـــات الحكومية والخاصة 
ومـــن بينهـــا المحافظـــات التـــي ســـتقيم أنشـــطة رياضيـــة 

رئيسية في محافظاتها.

الدخول لجميع المواطنين مجانا

“تقنية العالم االفتراضي” ومفاجآت أخرى باليوم الرياضي

سمو الشيخ خالد بن حمد يطلق شارة انطالق احد السباقات باليوم الرياضي

حسن علي
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