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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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األمير  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
)5( لسنة 2023،  رقم  القرار  الــوزراء  مجلس 
ــام الــســلــطــة  ــ بــتــحــديــد الـــوزيـــر الـــمـــســـؤول أمـ
التشريعية عن هيئة جودة التعليم والتدريب، 
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ــؤون مــجــلــس الــــــوزراء هو  ــر شــ يــكــون وزيــ

التشريعية  السلطة  أمــام  الــمــســؤول  الــوزيــر 
ــئـــة جــــــــودة الــتــعــلــيــم  ــيـ بــمــجــلــســيــهــا عـــــن هـ

والتدريب.
المادة الثانية:

على وزير شؤون مجلس الوزراء والجهات 
هذا  تنفيذ  يخصه-  فيما  -ُكـــلٌّ  المختصة 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صــدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

فـي قرار لويل العهد رئي�س الوزراء

�أم��ام  م�س�ؤول  �ل����زر�ء  مجل�س  ���س���ؤون  وزي��ر 
�ل�سلطة �لت�سريعية عن ج�دة �لتعليم و�لتدريب

صدر عن صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
ــلــــس الــــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس مــــجــ
رقــم )4( لسنة 2023  الــقــرار 
بــتــحــديــد الـــوزيـــر الــمــســؤول 
أمام السلطة التشريعية عن 
العقاري،  التنظيم  مؤسسة 
مجلس  موافقة  بعد  وذلـــك 

الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
يـــــــكـــــــون وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 
البلديات والزراعة هو الوزير 
الــــمــــســــؤول أمـــــــام الــســلــطــة 
عن  بمجلسيها  التشريعية 

مؤسسة التنظيم العقاري.
 المادة الثانية:

 )68( رقـــم  الـــقـــرار  يلغى 
الوزير  بتحديد   2021 لسنة 
الــــمــــســــؤول أمـــــــام الــســلــطــة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــن مــؤســســة 
التنظيم العقاري.

 المادة الثالثة:
عـــــــلـــــــى وزيـــــــــــــــــر شــــــــــؤون 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات والـــــــــــزراعـــــــــــة 
ــلٌّ  ــ والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة -ُك
فــيــمــا يــخــصــه- تــنــفــيــذ هــذا 
تاريخ  به من  وُيعمل  القرار، 
صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

�ل�سلطة  �أم����ام  �ل��م�����س���ؤول  �ل����زي���ر  ت��ح��دي��د 
�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة ع���ن »�ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���ق���اري«

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن 
الــقــرار  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رقم )2( لسنة 2023 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة 
التشريعية عن المجلس األعلى للبيئة، وذلك بعد موافقة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

أمــام  الــمــســؤول  الــوزيــر  والبيئة هــو  النفط  وزيـــر  يــكــون 
السلطة التشريعية بمجلسيها عن المجلس األعلى للبيئة.

المادة الثانية:
الــوزيــر  بــتــحــديــد   2013 لسنة   )12( رقـــم  الـــقـــرار  يلغى 
األعلى  المجلس  عــن  التشريعية  السلطة  أمـــام  الــمــســؤول 

للبيئة.
المادة الثالثة:

على وزير النفط والبيئة والجهات المختصة -ُكلٌّ فيما 
تــاريــخ صـــدوره،  مــن  بــه  وُيعمل  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ  يخصه- 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

وزي�������ر �ل���ن���ف���ط م���������س�����ؤول �أم��������ام �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل���ت�������س���ري���ع���ي���ة ع�����ن »�لأع�������ل�������ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة«

صــــدر عـــن صـــاحـــب الــســمــو 
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
الــعــهــد  ــــي  حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
ــرار  رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء قــ
بتحديد   ،2023 لسنة   )3( رقــم 
السلطة  أمــام  المسئول  الــوزيــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــــن الـــمـــجـــلـــس 

ــــك بــعــد  ــلــــى لــلــصــحــة، وذلــ األعــ
مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء، جــاء 

فيه:
المادة األولى:

ــون وزيـــــــر الـــصـــحـــة هــو  ــكــ يــ
السلطة  أمــام  المسئول  الــوزيــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــجــلــســيــهــا عــن 

المجلس األعلى للصحة.
المادة الثانية:

على وزير الصحة والجهات 
يخصه  فيما  ــلٌّ  ُكـ  - المختصة 
به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا   -
ــدوره، وُيــنــَشــر في  مــن تــاريــخ صــ

الجريدة الرسمية.

وزي������ر �ل�����س��ح��ة م�������س����ؤول �أم�������ام �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل���ت�������س���ري���ع���ي���ة ع����ن »�لأع������ل������ى ل��ل�����س��ح��ة«

في إطار النسخة الخامسة من مسابقة االبتكار الحكومي 
للجمهور على  اإللكتروني  التصويت  باب  فتح  أمس  بدأ  »فكرة« 
مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« عبر الموقع اإللكتروني لمكتب 
رئيس مجلس الوزراء www.pmo.gov.bh حتى يوم السبت 
للمرحلة  فكرة   12 تأهل  بعد  وذلــك  الجاري،  فبراير   4 الموافق 
النهائية بعد االنتهاء من تقييم المقترحات األربعين من قبل 
التصويت  وتأتي مرحلة  واالختصاص،  الشأن  ذوي  4 لجان من 
سيتم  حيث  الجمهور«،  بـ»اختيار  الفائزة  الفكرة  اختيار  بهدف 
إعالن  الــوزراء لدى  تقّيم لجنة  نتائج  التصويت مع  نتائج  نشر 
المتأهلة  الـــ12  األفكار  وتشتمل  المسابقة.  في  الفائزة  األفكار 
الدكتور  عيسى،  علي  حمد  مــن  المقدمة  مــشــاتــل،  فــكــرة  عــلــى: 

الشيخ محمد بن حمد آل خليفة، وحصة بركات آل بن علي من 
عبدالعزيز  من  المقدمة  التشريعات،  ومختبر  الداخلية،  وزارة 
عبداهلل المعاودة من هيئة التشريع والرأي القانوني، ومنظومة 
نقل المعرفة )دّربني(، المقدمة من عبير علي مفتاح من وزارة 
عبداهلل  فاطمة  مــن  المقدمة  المتجولين،  والــســفــراء  اإلعـــالم، 
المقدمة   ،360 المعلمين  وتقييم  الخارجية،  وزارة  من  الظاعن 
من نورة إبراهيم الجودر، وشيخة سند الفضالة، ولطيفة خالد 
الدوي، ومحمد عبدالنبي العويناتي من وزارة التربية والتعليم، 
المقدمة من   ،National Statistics Repository و»نسر« 
أوناس ميرزا محمود من المستشفيات الحكومية، ود. أمين  د. 
عبدالكريم الساعاتي من المجلس األعلى للصحة. كما تتضمن 

التكافل  لتمكين  الــدائــري  االقتصاد  مــبــادرة  المتأهلة:  األفــكــار 
من  المقدمة  مضافة،  قيمة  إلى  المخلفات  وتحويل  الصناعي 
السيد علي ماجد كاظم من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذاكرة 
وزارة  مــن  إسماعيل  محمد  يــوســف  د.  مــن  المقدمة  البحرين، 
اإلعالم، والمنصة الوطنية للخدمات السريعة، المقدمة من ريم 
العقاري، ودراجة  أحمد المسلم من جهاز المساحة والتسجيل 
اإلسعاف الطبية )المستجيب السريع(، المقدمة من فايز بسام 
الشامخ من قوة دفاع البحرين، والبالستيك االخضر، المقدمة 
مــن ســعــيــد يــوســف ســــوار، وصــــادق صـــالح رحــمــة مــن المجلس 
نهى جمال  د.  المقدمة من  الصيانة،  للبيئة، ومحترف  األعلى 

الزياني من جامعة البحرين.

بدء ت�س�يت �لجمه�ر لختيار �لفكرة �لفائزة �سمن م�سابقة »فكرة«

أكد المهندس كمال بن احمد 
مـــحـــمـــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء 
والـــمـــاء عــلــى ان الــهــيــئــة مــاضــيــة 
التطوير  استراتيجية  تحقيق  في 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا خــــالل الــمــرحــلــة 
ــي تـــرتـــكـــز بــشــكــل  ــ ــتـ ــ الـــمـــقـــبـــلـــة والـ
رئـــيـــســـي عـــلـــى جـــعـــل الـــمـــشـــتـــرك 
خدماتها،  أســاســيــًا لــكــافــة  مــحــورًا 
ــهـــدف تــحــقــيــق تــطــلــعــات  ــك بـ ــ وذلــ
الــمــشــتــركــيــن، وإحـــــــداث الــتــحــول 
التي  الــخــدمــات  كافة  فــي  الرقمي 
خالل  ذلــك  جــاء  الهيئة،  تقدمها 
الزيارات التي قام بها الى كل من 
العمليات  وغــرفــة  االتــصــال،  مركز 
عن  لــالطــالع  بالمشروع  الخاصة 
كثب على آخــر االســتــعــدادات قبل 
المشتركين  نظام خدمات  اطــالق 
فبراير  مطلع  الــجــديــد  والــفــوتــرة 
المقبل. وأشار الى أن الهدف من 
جاهزية  مــن  للتأكد  جــاء  الــزيــارة 
ــة والــــــكــــــوادر  ــيــ ــمــ ــرقــ األنــــظــــمــــة الــ

ــلــــى تــــلــــك األنـــظـــمـــة  ــلــــة عــ الــــعــــامــ
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى انــتــقــال 
ســلــس لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، مــؤكــدًا 
ســتــكــون  الــمــقــبــلــة  الـــمـــرحـــلـــة  أن 
نقطة انطالق محورية في مجال 

خــــدمــــات الــمــشــتــركــيــن، مــضــيــفــًا 
الفترة  خـــالل  عملت  الهيئة  بـــأن 
الماضية على تدريب وتأهيل أكثر 
مختلف  مـــن  ــتـــدرب  مـ  1000 مـــن 
ذات  والــجــهــات  بــالــهــيــئــة  اإلدارات 

الـــعـــالقـــة، لــلــتــأهــب النــطــالقــتــهــا 
الرقمي  الــتــحــول  نــحــو  الــجــديــدة 
والماء  الكهرباء  ألنظمة  الكامل 
ــرة. وأضــــــــاف أن  ــوتــ ــفــ وأنـــظـــمـــة الــ
وشامل  متكامل  الجديد  النظام 

مــــــن خــــــــالل مــــواكــــبــــتــــه ألحــــــدث 
إضافة  والــمــســتــجــدات،  التقنيات 
إلى أنه سيوفر العديد من المزايا 
وتيرة  تسريع  أبرزها  للمشتركين 
تقديم  سهولة  يضمن  بما  العمل 
الخدمات للمشتركين ، إضافة إلى 
تغيير شكل الفاتورة لتكون فاتورة 
يضمن  بما  وضــوحــًا  أكثر  جديدة 
ــول الــمــعــلــومــات بـــصـــورة أدق  ــ وصـ
أن  بالذكر  الجدير  للمشتركين. 
مشروع نظام خدمات المشتركين 
يــعــتــبــر أول  ــد  ــديـ الـــجـ ــرة  ــوتــ ــفــ والــ
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــهــيــئــة 
كـــفـــاءة تقديم  إلـــى رفـــع  الــهــادفــة 
المشتركين،  لجميع  الــخــدمــات 
الهيئة ضمن سلسلة  تعمل  حيث 
بهدف  التطويرية  المشاريع  مــن 
ــمــــي فــي  ــرقــ ــول الــ ــحــ ــتــ إحـــــــــداث الــ
خـــدمـــات هــيــئــة الــكــهــربــاء والــمــاء 
وعالية  متكاملة  خدمات  لتقديم 

الجودة. 

رئي�س »�لكهرباء و�لماء« يتفقد �ل�ستعد�د�ت لإطالق نظام �لف�ترة �لجديد

لمركز  العام  المنسق  صرح 
بــتــلــكــو لـــرعـــايـــة حـــــاالت الــعــنــف 
ــأن  ــقـــوب بـ ــعـ األســــــــري أســــامــــه يـ
المركز  راجــعــت  الــتــي  الـــحـــاالت 
خــالل عــام 2022 تــجــاوزت 1635 
حــــــالــــــة، مـــنـــهـــا لـــلـــمـــحـــاضـــرات 
المركز  قــدمــهــا  الــتــي  الــتــوعــويــة 
لــهــا، ومــنــهــا الــحــاالت الــجــديــدة 
الــمــســتــفــيــدة مـــن االســـتـــشـــارات، 
ومــنــهــا االســـتـــشـــارات الــهــاتــفــيــة. 
ــلــــى هــــذا  وأضــــــــــــاف، تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
أنه  للمركز  والــنــجــاح  الــتــواصــل 

العاملين  إخـــالص  بفضل  جــاء 
التواصل  من  وتمكنهم  بالمركز 

الحقيقي مع المواطنين.
ــي  ــابــ ــهــ ــشــ وقــــــــــــدم حـــــمـــــد الــ
ــر الـــمـــركـــز الـــمـــؤقـــت فــائــق  ــديـ مـ
التنمية  لــوزيــر  وتــقــديــره  شــكــره 
االجــتــمــاعــيــة أســامــه بــن أحمد 
الــــعــــصــــفــــور عــــلــــى دائــــــــم دعـــمـــه 
ــغ بـــخـــدمـــة  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ واهــــتــــمــــامــــه الـ
ــل  الــــــــمــــــــواطــــــــن مــــــــن خـــــــــــالل كـ
الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة الــعــامــلــة، 
خصوصا الخدمية منها، لتظل 

ــذه الـــخـــدمـــة رمـــــــزا يــحــتــذى  ــ هــ
بـــــــه عـــــلـــــى جــــمــــيــــع األصــــــعــــــدة 
ــيــــا مــع  ــة، وتــــمــــاشــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
للمرأة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رؤيـــة 
جميع  ترابط  على  يحث  الــذي 
الــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــخــدمــيــة 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا بجميع  الـــتـــي 
ــا، ولــــلــــمــــرأة الــنــصــيــب  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
األوفر من هذه الخدمات، وقدم 
الشهابي شكره لجميع الجهات 
الرسمية والخاصة التي تعاونت 

مع المركز.

م��رك��ز  خ����دم����ات  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��د�   1635

ب��ت��ل��ك��� ل���رع���اي���ة ح�����الت �ل��ع��ن��ف �لأ����س���ري

البحرين  جمعية  أصــدرت 
ــر  ــلـ ــكـ ــسـ لـــــرعـــــايـــــة مــــــرضــــــى الـ
ضحايا  عن  السنوي  تقريرها 
المرض »مرض السكلر«، وهم 
الذين  والــمــريــضــات  الــمــرضــى 
ــمــــرض،  ــات الــ ــنـ ــيـ يـــحـــمـــلـــون جـ
المرض سببًا  وغالبًا ما يكون 
ــم، أو أحــد  ــهـ ــاتـ رئـــيـــســـًا فـــي وفـ
ــاب الـــثـــانـــويـــة، وتــعــمــل  ــ ــبـ ــ األسـ
ــة مـــــن خـــــــالل هــــذه  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ناقوس  دق  على  اإلحصائيات 
التقصير  مواضع  في  الخطر 
وتسعى  الصحية،  الرعاية  في 
ــع الــمــعــنــيــيــن بــعــالج  بـــذلـــك مـ
ــبــــاب  ــتـــعـــرف األســ الـــمـــرضـــى لـ
ــور حـــالـــة  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــررة لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــمـــــرضـــــى ودخــــــولــــــهــــــم إلــــى 
ــزة وفـــقـــدهـــم،  ــركـ ــمـ الـــعـــنـــايـــة الـ
حـــيـــث تــســعــى الــجــمــعــيــة مــن 
ــذه اإلحـــصـــائـــيـــات إلــى  نــشــر هــ
ممارسة دورها في رعاية شؤون 
المرضى. وصرح نائب األمين 
الـــــعـــــام لـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
لرعاية مرضى السكلر األستاذ 
بالتقرير  ثامر  يوسف  صــادق 
ــؤون  ــ ــن لـــجـــنـــة شــ ــ الــــــصــــــادر مــ
ــمـــرضـــى بــالــجــمــعــيــة بــشــأن  الـ
تبين  وقــــد   2022 ــام  عــ وفـــيـــات 
للمرض  ضــحــيــة   41 تــســجــيــل 
مــن  و20  الــــــذكــــــور،  ــن  ــ مـ  21(
ــاث(، وعــقــب ثــامــر بالقول  اإلنــ

»إنه من المحزن أن يرثي األخ 
الصعب  ومـــن  أخـــتـــه،  أو  ــاه  أخــ
مفارقة هذا العدد من إخوتنا 
يعد  إذ  ــمـــاضـــي،  الـ الـــعـــام  فـــي 
مــن الــمــعــدالت الــكــبــيــرة التي 
سجلتها البحرين في السنوات 
األخيرة. وأضاف ثامر: »عانى 
مريض السكلر خالل العامين 
ــات  ــعـ ــبـ ــيــــن مــــــن تـ ــرمــ ــنــــصــ ــمــ الــ
جــائــحــة كــورونــا والــقــصــور في 
مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ــيــــث الـــتـــزمـــت  والــــــرعــــــايــــــة، حــ
بأال  وأخالقيًا  أدبيًا  الجمعية 
لها تصريحات صحفية  يكون 
في تلك الفترة العصيبة التي 
مـــررنـــا بــهــا جــمــيــعــًا، مــقــدريــن 
ــة  ــذولـ ــبـ ــمـ ــود الـ ــهــ ــجــ ــًا الــ ــيــ ــالــ عــ

ــفــــوف  لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــصــ
كما  الجائحة،  إبــان  األمــامــيــة 
يكون  بـــأن  الجمعية  الــتــزمــت 
مباشرة  ومــالحــظــاتــهــا  عملها 
القطاع  الــمــســؤولــيــن عــن  إلـــى 

الصحي بالمملكة«.
واختتم نائب األمين العام 
حديثه  ثامر  صادق  للجمعية 
المشترك  الــعــمــل  بـــأن جــســور 
الــطــبــي مستمرة  الــقــطــاع  مــع 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــمــكــتــســبــات 

وتــنــمــيــتــهــا ورفـــــــع الـــخـــدمـــات 
ــة الــطــبــيــة لــلــمــرضــى  ــايـ ــرعـ والـ
فـــي قــســم الـــطـــوارئ ألخــواتــنــا 
افتتاح  بعد  وخصوصًا  اإلنــاث 
ــة الــــجــــديــــدة لــقــســم  ــعـ ــوسـ ــتـ الـ
الـــطـــوارئ، ولــإخــوة فــي مبنى 
أمـــراض الـــدم الــوراثــيــة. يذكر 
سجلت  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
بــالــمــرض في  41 حــالــة وفــــاة 
وفــاة في  عام 2020، و46 حالة 
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ــد نـــــــواف بــن  ــيـ ــسـ اســـتـــقـــبـــل الـ
ــر الـــعـــدل  ــ ــ مـــحـــمـــد الــــمــــعــــاودة وزيـ
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــاف، 
الــســفــيــر ستيفن  ــــس،  أمـ بــمــكــتــبــه 
ــريــــغ بــــونــــدي ســـفـــيـــر الــــواليــــات  كــ
مملكة  لــدى  األمريكية  المتحدة 

البحرين.
الــعــدل بمستوى  ــر  وزيـ ــاد  وأشــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــداقــ ــصــ عــــالقــــات الــ
البحرين  مملكة  بين  تربط  التي 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
في  تطور مستمر  تشهده من  وما 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، بــمــا يــخــدم 
الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
استعراض  اللقاء  خــالل  وتــم 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 

المشترك في المجال العدلي.
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حصلت الهيئة الوطنية لتنظيم 
ــات الــصــحــيــة على  ــدمـ ــخـ الــمــهــن والـ
الجمعية  قبل  من  الدولي  االعتراف 
ــي الـــخـــدمـــات  ــ ــلــــجــــودة فـ الــــدولــــيــــة لــ
الصحية وذلك عن برنامج االعتماد 
الوطني ومعايير تقييم المستشفيات 

والمراكز الصحية بالهيئة.
مـــن جــانــبــهــا صـــرحـــت الــرئــيــس 
مــريــم  الـــدكـــتـــورة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
االعتماد  هــذا  بــأن  الجالهمة  عذبي 
الـــدولـــي يــأتــي فـــي إطــــار اإلنـــجـــازات 
ــتـــي يــحــصــدهــا الـــقـــطـــاع الــصــحــي  الـ
الــزاهــر  العهد  ظــل  فــي  المملكة  فــي 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 

حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبـــالد الــمــعــظــم وبــــمــــؤازرة صــاحــب  الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
المستمر  والـــدعـــم  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الذي توليه القيادة لتطوير منظومة 

الخدمات الصحية في المملكة.
هــذا  أّن  الــجــالهــمــة  د.  وأكــــــدت 
البحرين مع  االعتراف يضع مملكة 
معايير  تقييم  في  المتقدمة  الــدول 
ــل االعــــتــــمــــاد الـــكـــنـــدي  ــثـ الـــــجـــــودة مـ
تعتبر  وبهذا  واالسترالي،  واألمريكي 
مملكة البحرين ثاني دولة خليجية 
ــتــــراف، وثـــالـــث دولـــة  تــحــرز هـــذا االعــ
حيث  واألردن،  السعودية  بعد  عربية 
وضــعــت الــهــيــئــة نــيــل هــــذا االعــتــمــاد 
الدولي الهام نصب أعينها للحصول 
على التميز واالعتراف الدولي ألحد 
من  األداء  لتحسين  الــمــبــادرات  أهــم 
بتوفير  الــهــيــئــة  رؤيــــة  تــحــقــيــق  أجــــل 

خدمات آمنة وذات جودة عالية.
وأشـــــــــارت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
برامج  تطبيق  بـــدأت  الهيئة  أّن  إلــى 
 ،2017 الــعــام  منذ  الوطني  االعتماد 
حيث وضعت معايير أساسية لجودة 
تقييمها  يــتــم  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
والــمــراكــز  المستشفيات  مــن  كــل  فــي 
ــة ويـــــتـــــم بـــــذلـــــك تــصــنــيــف  ــيــ ــبــ ــطــ الــ

الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز الــحــاصــلــة 
على التقييم بحسب نسبة األداء في 
الــجــودة  مــن حيث  الــخــدمــات  تقديم 
الهيئة  وتــضــع  والــكــفــاءة،  والــســالمــة 
أربعة تصنيفات، الماسي، البالتيني، 
الذهبي و الفضي وذلك حسب نسبة 
تقييم 93  الهيئة  واستطاعت  األداء. 
مؤسسة صحية منذ تنفيذ البرنامج.
فـــريـــق  الـــجـــالهـــمـــة  د.  ــأت  ــ ــنـ ــ وهـ
ــادة  ــيــ ــقــ االعــــــتــــــمــــــاد فـــــــي الــــهــــيــــئــــة بــ
ــربــــت  ــلـــك وأعــ ــة مـ ــنــ ــارة آمــ ــتـــشـ ــمـــسـ الـ
ــه عــن الــشــكــر لجميع  فــي الــوقــت ذاتـ
الــمــقــيــمــيــن الـــذيـــن بـــذلـــوا الــجــهــود 
الـــى هــذا  الــبــحــريــن  لــوصــول مملكة 
الـــمـــركـــز، كــمــا شـــكـــرت الـــشـــركـــاء من 
ــي الــقــطــاع  الــمــؤســســات الــصــحــيــة فـ
الصحي والذين ساهموا في مراجعة 
الــمــعــايــيــر وتــحــســيــنــهــا، حــيــث نــالــت 
النسخة  خــالل  من  االعتماد  الهيئة 
الـــمـــحـــدثـــة مــــن مـــعـــايـــيـــر االعـــتـــمـــاد 

لترتقي بذلك بجودة الخدمات.
هــو  االعــــتــــمــــاد  أّن  إلــــــى  يــــشــــار 
الخارجي  والتقييم  الذاتي  التقييم 
من  المستخدمة  المراجعة  وعملية 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ قـــبـــل مـــؤســـســـات الـ
أدائها  دقيق لمستوى  تقييم  إلجــراء 
بها  المعمول  بالمعايير  يتعلق  فيما 
المستمر  الــتــحــســيــن  ســبــل  وتــنــفــيــذ 

لنظام الرعاية الصحية.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية 
يعد االعتماد هو أحد الطرق المثلى 
الصحية  الــرعــايــة  نــوعــيــة  لتحسين 
الــمــقــدمــة. ويــأتــي بــرنــامــج االعــتــمــاد 

الــوطــنــي لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة في 
إطــــار حــــرص الــمــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــز 
مــنــظــومــة الــرقــابــة عــلــى الــمــؤســســات 
وفق  البحرين  مملكة  فــي  الصحية 

أعلى معايير الجودة العالمية.

رئي�س ي��ه��ن��ئ��ان  �ل������زر�ء  رئ��ي�����س  �ل��ع��ه��د  وول����ي  �ل��م��ل��ك 
جمه�رية �لت�س���يك بمنا�س���بة ف�زه ف���ي �لنتخابات �لرئا�س���ية

ــعـــث حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  بـ
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى 
فــخــامــة الــرئــيــس بــيــتــر بــافــيــل رئــيــس 
انتخابه  بمناسبة  التشيك  جمهورية 

رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.
وأعــــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عن 
لفخامته  متمنيًا  الــتــهــانــي،  خــالــص 

عمله  مهام  في  والــســداد  التوفيق  كل 
ــي لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــب  ــاسـ ــرئـ الـ
ــة الـــتـــشـــيـــك الــــصــــديــــق فــي  ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
والتطور  التقدم  من  المزيد  تحقيق 

واالزدهار.
أكـــد جــاللــتــه حـــرص مملكة  كــمــا 
البحرين على تنمية وتطوير عالقات 
الــتــعــاون والـــصـــداقـــة الــمــشــتــركــة بين 

التشيك  وجمهورية  البحرين  مملكة 
الــصــديــقــة عــلــى كــافــة األصـــعـــدة بما 
يــحــقــق مــصــالــحــهــمــا ويـــعـــود بــالــخــيــر 
الصديقين.   شعبيهما  عــلــى  والــنــفــع 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
بــافــيــل رئيس  الــرئــيــس بيتر  إلـــى فــخــامــة 

جــمــهــوريــة الــتــشــيــك بــمــنــاســبــة انــتــخــابــه 
رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.

أطيب  عن  البرقية  في  وأعــرب سموه 
التوفيق  كــل  لفخامته  متمنيًا  التهاني، 
والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق 
ــة الـــتـــشـــيـــك  ــوريــ ــهــ ــمــ ــعــــب جــ تـــطـــلـــعـــات شــ
التطور  من  المزيد  تحقيق  في  الصديق 

والنماء والتقدم.
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األمير  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
)5( لسنة 2023،  رقم  القرار  الــوزراء  مجلس 
ــام الــســلــطــة  ــ بــتــحــديــد الـــوزيـــر الـــمـــســـؤول أمـ
التشريعية عن هيئة جودة التعليم والتدريب، 
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ــؤون مــجــلــس الــــــوزراء هو  ــر شــ يــكــون وزيــ

التشريعية  السلطة  أمــام  الــمــســؤول  الــوزيــر 
ــئـــة جــــــــودة الــتــعــلــيــم  ــيـ بــمــجــلــســيــهــا عـــــن هـ

والتدريب.
المادة الثانية:

على وزير شؤون مجلس الوزراء والجهات 
هذا  تنفيذ  يخصه-  فيما  -ُكـــلٌّ  المختصة 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صــدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

فـي قرار لويل العهد رئي�س الوزراء

�أم��ام  م�س�ؤول  �ل����زر�ء  مجل�س  ���س���ؤون  وزي��ر 
�ل�سلطة �لت�سريعية عن ج�دة �لتعليم و�لتدريب

صدر عن صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
ــلــــس الــــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس مــــجــ
رقــم )4( لسنة 2023  الــقــرار 
بــتــحــديــد الـــوزيـــر الــمــســؤول 
أمام السلطة التشريعية عن 
العقاري،  التنظيم  مؤسسة 
مجلس  موافقة  بعد  وذلـــك 

الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
يـــــــكـــــــون وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 
البلديات والزراعة هو الوزير 
الــــمــــســــؤول أمـــــــام الــســلــطــة 
عن  بمجلسيها  التشريعية 

مؤسسة التنظيم العقاري.
 المادة الثانية:

 )68( رقـــم  الـــقـــرار  يلغى 
الوزير  بتحديد   2021 لسنة 
الــــمــــســــؤول أمـــــــام الــســلــطــة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــن مــؤســســة 
التنظيم العقاري.

 المادة الثالثة:
عـــــــلـــــــى وزيـــــــــــــــــر شــــــــــؤون 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات والـــــــــــزراعـــــــــــة 
ــلٌّ  ــ والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة -ُك
فــيــمــا يــخــصــه- تــنــفــيــذ هــذا 
تاريخ  به من  وُيعمل  القرار، 
صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

�ل�سلطة  �أم����ام  �ل��م�����س���ؤول  �ل����زي���ر  ت��ح��دي��د 
�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة ع���ن »�ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���ق���اري«

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن 
الــقــرار  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رقم )2( لسنة 2023 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة 
التشريعية عن المجلس األعلى للبيئة، وذلك بعد موافقة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

أمــام  الــمــســؤول  الــوزيــر  والبيئة هــو  النفط  وزيـــر  يــكــون 
السلطة التشريعية بمجلسيها عن المجلس األعلى للبيئة.

المادة الثانية:
الــوزيــر  بــتــحــديــد   2013 لسنة   )12( رقـــم  الـــقـــرار  يلغى 
األعلى  المجلس  عــن  التشريعية  السلطة  أمـــام  الــمــســؤول 

للبيئة.
المادة الثالثة:

على وزير النفط والبيئة والجهات المختصة -ُكلٌّ فيما 
تــاريــخ صـــدوره،  مــن  بــه  وُيعمل  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ  يخصه- 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

وزي�������ر �ل���ن���ف���ط م���������س�����ؤول �أم��������ام �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل���ت�������س���ري���ع���ي���ة ع�����ن »�لأع�������ل�������ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة«

صــــدر عـــن صـــاحـــب الــســمــو 
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
الــعــهــد  ــــي  حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
ــرار  رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء قــ
بتحديد   ،2023 لسنة   )3( رقــم 
السلطة  أمــام  المسئول  الــوزيــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــــن الـــمـــجـــلـــس 

ــــك بــعــد  ــلــــى لــلــصــحــة، وذلــ األعــ
مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء، جــاء 

فيه:
المادة األولى:

ــون وزيـــــــر الـــصـــحـــة هــو  ــكــ يــ
السلطة  أمــام  المسئول  الــوزيــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــجــلــســيــهــا عــن 

المجلس األعلى للصحة.
المادة الثانية:

على وزير الصحة والجهات 
يخصه  فيما  ــلٌّ  ُكـ  - المختصة 
به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا   -
ــدوره، وُيــنــَشــر في  مــن تــاريــخ صــ

الجريدة الرسمية.

وزي������ر �ل�����س��ح��ة م�������س����ؤول �أم�������ام �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل���ت�������س���ري���ع���ي���ة ع����ن »�لأع������ل������ى ل��ل�����س��ح��ة«

في إطار النسخة الخامسة من مسابقة االبتكار الحكومي 
للجمهور على  اإللكتروني  التصويت  باب  فتح  أمس  بدأ  »فكرة« 
مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« عبر الموقع اإللكتروني لمكتب 
رئيس مجلس الوزراء www.pmo.gov.bh حتى يوم السبت 
للمرحلة  فكرة   12 تأهل  بعد  وذلــك  الجاري،  فبراير   4 الموافق 
النهائية بعد االنتهاء من تقييم المقترحات األربعين من قبل 
التصويت  وتأتي مرحلة  واالختصاص،  الشأن  ذوي  4 لجان من 
سيتم  حيث  الجمهور«،  بـ»اختيار  الفائزة  الفكرة  اختيار  بهدف 
إعالن  الــوزراء لدى  تقّيم لجنة  نتائج  التصويت مع  نتائج  نشر 
المتأهلة  الـــ12  األفكار  وتشتمل  المسابقة.  في  الفائزة  األفكار 
الدكتور  عيسى،  علي  حمد  مــن  المقدمة  مــشــاتــل،  فــكــرة  عــلــى: 

الشيخ محمد بن حمد آل خليفة، وحصة بركات آل بن علي من 
عبدالعزيز  من  المقدمة  التشريعات،  ومختبر  الداخلية،  وزارة 
عبداهلل المعاودة من هيئة التشريع والرأي القانوني، ومنظومة 
نقل المعرفة )دّربني(، المقدمة من عبير علي مفتاح من وزارة 
عبداهلل  فاطمة  مــن  المقدمة  المتجولين،  والــســفــراء  اإلعـــالم، 
المقدمة   ،360 المعلمين  وتقييم  الخارجية،  وزارة  من  الظاعن 
من نورة إبراهيم الجودر، وشيخة سند الفضالة، ولطيفة خالد 
الدوي، ومحمد عبدالنبي العويناتي من وزارة التربية والتعليم، 
المقدمة من   ،National Statistics Repository و»نسر« 
أوناس ميرزا محمود من المستشفيات الحكومية، ود. أمين  د. 
عبدالكريم الساعاتي من المجلس األعلى للصحة. كما تتضمن 

التكافل  لتمكين  الــدائــري  االقتصاد  مــبــادرة  المتأهلة:  األفــكــار 
من  المقدمة  مضافة،  قيمة  إلى  المخلفات  وتحويل  الصناعي 
السيد علي ماجد كاظم من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذاكرة 
وزارة  مــن  إسماعيل  محمد  يــوســف  د.  مــن  المقدمة  البحرين، 
اإلعالم، والمنصة الوطنية للخدمات السريعة، المقدمة من ريم 
العقاري، ودراجة  أحمد المسلم من جهاز المساحة والتسجيل 
اإلسعاف الطبية )المستجيب السريع(، المقدمة من فايز بسام 
الشامخ من قوة دفاع البحرين، والبالستيك االخضر، المقدمة 
مــن ســعــيــد يــوســف ســــوار، وصــــادق صـــالح رحــمــة مــن المجلس 
نهى جمال  د.  المقدمة من  الصيانة،  للبيئة، ومحترف  األعلى 

الزياني من جامعة البحرين.

بدء ت�س�يت �لجمه�ر لختيار �لفكرة �لفائزة �سمن م�سابقة »فكرة«

أكد المهندس كمال بن احمد 
مـــحـــمـــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء 
والـــمـــاء عــلــى ان الــهــيــئــة مــاضــيــة 
التطوير  استراتيجية  تحقيق  في 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا خــــالل الــمــرحــلــة 
ــي تـــرتـــكـــز بــشــكــل  ــ ــتـ ــ الـــمـــقـــبـــلـــة والـ
رئـــيـــســـي عـــلـــى جـــعـــل الـــمـــشـــتـــرك 
خدماتها،  أســاســيــًا لــكــافــة  مــحــورًا 
ــهـــدف تــحــقــيــق تــطــلــعــات  ــك بـ ــ وذلــ
الــمــشــتــركــيــن، وإحـــــــداث الــتــحــول 
التي  الــخــدمــات  كافة  فــي  الرقمي 
خالل  ذلــك  جــاء  الهيئة،  تقدمها 
الزيارات التي قام بها الى كل من 
العمليات  وغــرفــة  االتــصــال،  مركز 
عن  لــالطــالع  بالمشروع  الخاصة 
كثب على آخــر االســتــعــدادات قبل 
المشتركين  نظام خدمات  اطــالق 
فبراير  مطلع  الــجــديــد  والــفــوتــرة 
المقبل. وأشار الى أن الهدف من 
جاهزية  مــن  للتأكد  جــاء  الــزيــارة 
ــة والــــــكــــــوادر  ــيــ ــمــ ــرقــ األنــــظــــمــــة الــ

ــلــــى تــــلــــك األنـــظـــمـــة  ــلــــة عــ الــــعــــامــ
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى انــتــقــال 
ســلــس لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، مــؤكــدًا 
ســتــكــون  الــمــقــبــلــة  الـــمـــرحـــلـــة  أن 
نقطة انطالق محورية في مجال 

خــــدمــــات الــمــشــتــركــيــن، مــضــيــفــًا 
الفترة  خـــالل  عملت  الهيئة  بـــأن 
الماضية على تدريب وتأهيل أكثر 
مختلف  مـــن  ــتـــدرب  مـ  1000 مـــن 
ذات  والــجــهــات  بــالــهــيــئــة  اإلدارات 

الـــعـــالقـــة، لــلــتــأهــب النــطــالقــتــهــا 
الرقمي  الــتــحــول  نــحــو  الــجــديــدة 
والماء  الكهرباء  ألنظمة  الكامل 
ــرة. وأضــــــــاف أن  ــوتــ ــفــ وأنـــظـــمـــة الــ
وشامل  متكامل  الجديد  النظام 

مــــــن خــــــــالل مــــواكــــبــــتــــه ألحــــــدث 
إضافة  والــمــســتــجــدات،  التقنيات 
إلى أنه سيوفر العديد من المزايا 
وتيرة  تسريع  أبرزها  للمشتركين 
تقديم  سهولة  يضمن  بما  العمل 
الخدمات للمشتركين ، إضافة إلى 
تغيير شكل الفاتورة لتكون فاتورة 
يضمن  بما  وضــوحــًا  أكثر  جديدة 
ــول الــمــعــلــومــات بـــصـــورة أدق  ــ وصـ
أن  بالذكر  الجدير  للمشتركين. 
مشروع نظام خدمات المشتركين 
يــعــتــبــر أول  ــد  ــديـ الـــجـ ــرة  ــوتــ ــفــ والــ
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــهــيــئــة 
كـــفـــاءة تقديم  إلـــى رفـــع  الــهــادفــة 
المشتركين،  لجميع  الــخــدمــات 
الهيئة ضمن سلسلة  تعمل  حيث 
بهدف  التطويرية  المشاريع  مــن 
ــمــــي فــي  ــرقــ ــول الــ ــحــ ــتــ إحـــــــــداث الــ
خـــدمـــات هــيــئــة الــكــهــربــاء والــمــاء 
وعالية  متكاملة  خدمات  لتقديم 

الجودة. 

رئي�س »�لكهرباء و�لماء« يتفقد �ل�ستعد�د�ت لإطالق نظام �لف�ترة �لجديد

لمركز  العام  المنسق  صرح 
بــتــلــكــو لـــرعـــايـــة حـــــاالت الــعــنــف 
ــأن  ــقـــوب بـ ــعـ األســــــــري أســــامــــه يـ
المركز  راجــعــت  الــتــي  الـــحـــاالت 
خــالل عــام 2022 تــجــاوزت 1635 
حــــــالــــــة، مـــنـــهـــا لـــلـــمـــحـــاضـــرات 
المركز  قــدمــهــا  الــتــي  الــتــوعــويــة 
لــهــا، ومــنــهــا الــحــاالت الــجــديــدة 
الــمــســتــفــيــدة مـــن االســـتـــشـــارات، 
ومــنــهــا االســـتـــشـــارات الــهــاتــفــيــة. 
ــلــــى هــــذا  وأضــــــــــــاف، تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
أنه  للمركز  والــنــجــاح  الــتــواصــل 

العاملين  إخـــالص  بفضل  جــاء 
التواصل  من  وتمكنهم  بالمركز 

الحقيقي مع المواطنين.
ــي  ــابــ ــهــ ــشــ وقــــــــــــدم حـــــمـــــد الــ
ــر الـــمـــركـــز الـــمـــؤقـــت فــائــق  ــديـ مـ
التنمية  لــوزيــر  وتــقــديــره  شــكــره 
االجــتــمــاعــيــة أســامــه بــن أحمد 
الــــعــــصــــفــــور عــــلــــى دائــــــــم دعـــمـــه 
ــغ بـــخـــدمـــة  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ واهــــتــــمــــامــــه الـ
ــل  الــــــــمــــــــواطــــــــن مــــــــن خـــــــــــالل كـ
الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة الــعــامــلــة، 
خصوصا الخدمية منها، لتظل 

ــذه الـــخـــدمـــة رمـــــــزا يــحــتــذى  ــ هــ
بـــــــه عـــــلـــــى جــــمــــيــــع األصــــــعــــــدة 
ــيــــا مــع  ــة، وتــــمــــاشــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
للمرأة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رؤيـــة 
جميع  ترابط  على  يحث  الــذي 
الــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــخــدمــيــة 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا بجميع  الـــتـــي 
ــا، ولــــلــــمــــرأة الــنــصــيــب  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
األوفر من هذه الخدمات، وقدم 
الشهابي شكره لجميع الجهات 
الرسمية والخاصة التي تعاونت 

مع المركز.

م��رك��ز  خ����دم����ات  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��د�   1635

ب��ت��ل��ك��� ل���رع���اي���ة ح�����الت �ل��ع��ن��ف �لأ����س���ري

البحرين  جمعية  أصــدرت 
ــر  ــلـ ــكـ ــسـ لـــــرعـــــايـــــة مــــــرضــــــى الـ
ضحايا  عن  السنوي  تقريرها 
المرض »مرض السكلر«، وهم 
الذين  والــمــريــضــات  الــمــرضــى 
ــمــــرض،  ــات الــ ــنـ ــيـ يـــحـــمـــلـــون جـ
المرض سببًا  وغالبًا ما يكون 
ــم، أو أحــد  ــهـ ــاتـ رئـــيـــســـًا فـــي وفـ
ــاب الـــثـــانـــويـــة، وتــعــمــل  ــ ــبـ ــ األسـ
ــة مـــــن خـــــــالل هــــذه  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ناقوس  دق  على  اإلحصائيات 
التقصير  مواضع  في  الخطر 
وتسعى  الصحية،  الرعاية  في 
ــع الــمــعــنــيــيــن بــعــالج  بـــذلـــك مـ
ــبــــاب  ــتـــعـــرف األســ الـــمـــرضـــى لـ
ــور حـــالـــة  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــررة لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــمـــــرضـــــى ودخــــــولــــــهــــــم إلــــى 
ــزة وفـــقـــدهـــم،  ــركـ ــمـ الـــعـــنـــايـــة الـ
حـــيـــث تــســعــى الــجــمــعــيــة مــن 
ــذه اإلحـــصـــائـــيـــات إلــى  نــشــر هــ
ممارسة دورها في رعاية شؤون 
المرضى. وصرح نائب األمين 
الـــــعـــــام لـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
لرعاية مرضى السكلر األستاذ 
بالتقرير  ثامر  يوسف  صــادق 
ــؤون  ــ ــن لـــجـــنـــة شــ ــ الــــــصــــــادر مــ
ــمـــرضـــى بــالــجــمــعــيــة بــشــأن  الـ
تبين  وقــــد   2022 ــام  عــ وفـــيـــات 
للمرض  ضــحــيــة   41 تــســجــيــل 
مــن  و20  الــــــذكــــــور،  ــن  ــ مـ  21(
ــاث(، وعــقــب ثــامــر بالقول  اإلنــ

»إنه من المحزن أن يرثي األخ 
الصعب  ومـــن  أخـــتـــه،  أو  ــاه  أخــ
مفارقة هذا العدد من إخوتنا 
يعد  إذ  ــمـــاضـــي،  الـ الـــعـــام  فـــي 
مــن الــمــعــدالت الــكــبــيــرة التي 
سجلتها البحرين في السنوات 
األخيرة. وأضاف ثامر: »عانى 
مريض السكلر خالل العامين 
ــات  ــعـ ــبـ ــيــــن مــــــن تـ ــرمــ ــنــــصــ ــمــ الــ
جــائــحــة كــورونــا والــقــصــور في 
مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ــيــــث الـــتـــزمـــت  والــــــرعــــــايــــــة، حــ
بأال  وأخالقيًا  أدبيًا  الجمعية 
لها تصريحات صحفية  يكون 
في تلك الفترة العصيبة التي 
مـــررنـــا بــهــا جــمــيــعــًا، مــقــدريــن 
ــة  ــذولـ ــبـ ــمـ ــود الـ ــهــ ــجــ ــًا الــ ــيــ ــالــ عــ

ــفــــوف  لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــصــ
كما  الجائحة،  إبــان  األمــامــيــة 
يكون  بـــأن  الجمعية  الــتــزمــت 
مباشرة  ومــالحــظــاتــهــا  عملها 
القطاع  الــمــســؤولــيــن عــن  إلـــى 

الصحي بالمملكة«.
واختتم نائب األمين العام 
حديثه  ثامر  صادق  للجمعية 
المشترك  الــعــمــل  بـــأن جــســور 
الــطــبــي مستمرة  الــقــطــاع  مــع 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــمــكــتــســبــات 

وتــنــمــيــتــهــا ورفـــــــع الـــخـــدمـــات 
ــة الــطــبــيــة لــلــمــرضــى  ــايـ ــرعـ والـ
فـــي قــســم الـــطـــوارئ ألخــواتــنــا 
افتتاح  بعد  وخصوصًا  اإلنــاث 
ــة الــــجــــديــــدة لــقــســم  ــعـ ــوسـ ــتـ الـ
الـــطـــوارئ، ولــإخــوة فــي مبنى 
أمـــراض الـــدم الــوراثــيــة. يذكر 
سجلت  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
بــالــمــرض في  41 حــالــة وفــــاة 
وفــاة في  عام 2020، و46 حالة 
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ت�سجيل 41 حالة وفاة بمر�س �ل�سكلر �لعام �لما�سي

} صادق يوسف ثامر.

{

ــد نـــــــواف بــن  ــيـ ــسـ اســـتـــقـــبـــل الـ
ــر الـــعـــدل  ــ ــ مـــحـــمـــد الــــمــــعــــاودة وزيـ
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــاف، 
الــســفــيــر ستيفن  ــــس،  أمـ بــمــكــتــبــه 
ــريــــغ بــــونــــدي ســـفـــيـــر الــــواليــــات  كــ
مملكة  لــدى  األمريكية  المتحدة 

البحرين.
الــعــدل بمستوى  ــر  وزيـ ــاد  وأشــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــداقــ ــصــ عــــالقــــات الــ
البحرين  مملكة  بين  تربط  التي 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
في  تطور مستمر  تشهده من  وما 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، بــمــا يــخــدم 
الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
استعراض  اللقاء  خــالل  وتــم 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 

المشترك في المجال العدلي.

وزير �لعدل ي�ستعر�س مع �ل�سفير �لأمريكي �لتعاون �لعدلي

»ت���ن���ظ���ي���م �ل���م���ه���ن �ل�������س���ح���ي���ة« ت����ن����ال �لع�����ت�����ر�ف 
�ل����دول����ي ل��م��ع��اي��ي��ر ت��ق��ي��ي��م �ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات و�ل���م���ر�ك���ز

حصلت الهيئة الوطنية لتنظيم 
ــات الــصــحــيــة على  ــدمـ ــخـ الــمــهــن والـ
الجمعية  قبل  من  الدولي  االعتراف 
ــي الـــخـــدمـــات  ــ ــلــــجــــودة فـ الــــدولــــيــــة لــ
الصحية وذلك عن برنامج االعتماد 
الوطني ومعايير تقييم المستشفيات 

والمراكز الصحية بالهيئة.
مـــن جــانــبــهــا صـــرحـــت الــرئــيــس 
مــريــم  الـــدكـــتـــورة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
االعتماد  هــذا  بــأن  الجالهمة  عذبي 
الـــدولـــي يــأتــي فـــي إطــــار اإلنـــجـــازات 
ــتـــي يــحــصــدهــا الـــقـــطـــاع الــصــحــي  الـ
الــزاهــر  العهد  ظــل  فــي  المملكة  فــي 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 

حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبـــالد الــمــعــظــم وبــــمــــؤازرة صــاحــب  الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
المستمر  والـــدعـــم  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الذي توليه القيادة لتطوير منظومة 

الخدمات الصحية في المملكة.
هــذا  أّن  الــجــالهــمــة  د.  وأكــــــدت 
البحرين مع  االعتراف يضع مملكة 
معايير  تقييم  في  المتقدمة  الــدول 
ــل االعــــتــــمــــاد الـــكـــنـــدي  ــثـ الـــــجـــــودة مـ
تعتبر  وبهذا  واالسترالي،  واألمريكي 
مملكة البحرين ثاني دولة خليجية 
ــتــــراف، وثـــالـــث دولـــة  تــحــرز هـــذا االعــ
حيث  واألردن،  السعودية  بعد  عربية 
وضــعــت الــهــيــئــة نــيــل هــــذا االعــتــمــاد 
الدولي الهام نصب أعينها للحصول 
على التميز واالعتراف الدولي ألحد 
من  األداء  لتحسين  الــمــبــادرات  أهــم 
بتوفير  الــهــيــئــة  رؤيــــة  تــحــقــيــق  أجــــل 

خدمات آمنة وذات جودة عالية.
وأشـــــــــارت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
برامج  تطبيق  بـــدأت  الهيئة  أّن  إلــى 
 ،2017 الــعــام  منذ  الوطني  االعتماد 
حيث وضعت معايير أساسية لجودة 
تقييمها  يــتــم  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
والــمــراكــز  المستشفيات  مــن  كــل  فــي 
ــة ويـــــتـــــم بـــــذلـــــك تــصــنــيــف  ــيــ ــبــ ــطــ الــ

الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز الــحــاصــلــة 
على التقييم بحسب نسبة األداء في 
الــجــودة  مــن حيث  الــخــدمــات  تقديم 
الهيئة  وتــضــع  والــكــفــاءة،  والــســالمــة 
أربعة تصنيفات، الماسي، البالتيني، 
الذهبي و الفضي وذلك حسب نسبة 
تقييم 93  الهيئة  واستطاعت  األداء. 
مؤسسة صحية منذ تنفيذ البرنامج.
فـــريـــق  الـــجـــالهـــمـــة  د.  ــأت  ــ ــنـ ــ وهـ
ــادة  ــيــ ــقــ االعــــــتــــــمــــــاد فـــــــي الــــهــــيــــئــــة بــ
ــربــــت  ــلـــك وأعــ ــة مـ ــنــ ــارة آمــ ــتـــشـ ــمـــسـ الـ
ــه عــن الــشــكــر لجميع  فــي الــوقــت ذاتـ
الــمــقــيــمــيــن الـــذيـــن بـــذلـــوا الــجــهــود 
الـــى هــذا  الــبــحــريــن  لــوصــول مملكة 
الـــمـــركـــز، كــمــا شـــكـــرت الـــشـــركـــاء من 
ــي الــقــطــاع  الــمــؤســســات الــصــحــيــة فـ
الصحي والذين ساهموا في مراجعة 
الــمــعــايــيــر وتــحــســيــنــهــا، حــيــث نــالــت 
النسخة  خــالل  من  االعتماد  الهيئة 
الـــمـــحـــدثـــة مــــن مـــعـــايـــيـــر االعـــتـــمـــاد 

لترتقي بذلك بجودة الخدمات.
هــو  االعــــتــــمــــاد  أّن  إلــــــى  يــــشــــار 
الخارجي  والتقييم  الذاتي  التقييم 
من  المستخدمة  المراجعة  وعملية 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ قـــبـــل مـــؤســـســـات الـ
أدائها  دقيق لمستوى  تقييم  إلجــراء 
بها  المعمول  بالمعايير  يتعلق  فيما 
المستمر  الــتــحــســيــن  ســبــل  وتــنــفــيــذ 

لنظام الرعاية الصحية.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية 
يعد االعتماد هو أحد الطرق المثلى 
الصحية  الــرعــايــة  نــوعــيــة  لتحسين 
الــمــقــدمــة. ويــأتــي بــرنــامــج االعــتــمــاد 

الــوطــنــي لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة في 
إطــــار حــــرص الــمــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــز 
مــنــظــومــة الــرقــابــة عــلــى الــمــؤســســات 
وفق  البحرين  مملكة  فــي  الصحية 

أعلى معايير الجودة العالمية.

رئي�س ي��ه��ن��ئ��ان  �ل������زر�ء  رئ��ي�����س  �ل��ع��ه��د  وول����ي  �ل��م��ل��ك 
جمه�رية �لت�س���يك بمنا�س���بة ف�زه ف���ي �لنتخابات �لرئا�س���ية

ــعـــث حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  بـ
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى 
فــخــامــة الــرئــيــس بــيــتــر بــافــيــل رئــيــس 
انتخابه  بمناسبة  التشيك  جمهورية 

رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.
وأعــــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عن 
لفخامته  متمنيًا  الــتــهــانــي،  خــالــص 

عمله  مهام  في  والــســداد  التوفيق  كل 
ــي لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــب  ــاسـ ــرئـ الـ
ــة الـــتـــشـــيـــك الــــصــــديــــق فــي  ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
والتطور  التقدم  من  المزيد  تحقيق 

واالزدهار.
أكـــد جــاللــتــه حـــرص مملكة  كــمــا 
البحرين على تنمية وتطوير عالقات 
الــتــعــاون والـــصـــداقـــة الــمــشــتــركــة بين 

التشيك  وجمهورية  البحرين  مملكة 
الــصــديــقــة عــلــى كــافــة األصـــعـــدة بما 
يــحــقــق مــصــالــحــهــمــا ويـــعـــود بــالــخــيــر 
الصديقين.   شعبيهما  عــلــى  والــنــفــع 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
بــافــيــل رئيس  الــرئــيــس بيتر  إلـــى فــخــامــة 

جــمــهــوريــة الــتــشــيــك بــمــنــاســبــة انــتــخــابــه 
رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.

أطيب  عن  البرقية  في  وأعــرب سموه 
التوفيق  كــل  لفخامته  متمنيًا  التهاني، 
والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق 
ــة الـــتـــشـــيـــك  ــوريــ ــهــ ــمــ ــعــــب جــ تـــطـــلـــعـــات شــ
التطور  من  المزيد  تحقيق  في  الصديق 

والنماء والتقدم.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16383/pdf/1-Supplime/16383.pdf?fixed9150
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322884
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322882
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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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األمير  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
)5( لسنة 2023،  رقم  القرار  الــوزراء  مجلس 
ــام الــســلــطــة  ــ بــتــحــديــد الـــوزيـــر الـــمـــســـؤول أمـ
التشريعية عن هيئة جودة التعليم والتدريب، 
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
ــؤون مــجــلــس الــــــوزراء هو  ــر شــ يــكــون وزيــ

التشريعية  السلطة  أمــام  الــمــســؤول  الــوزيــر 
ــئـــة جــــــــودة الــتــعــلــيــم  ــيـ بــمــجــلــســيــهــا عـــــن هـ

والتدريب.
المادة الثانية:

على وزير شؤون مجلس الوزراء والجهات 
هذا  تنفيذ  يخصه-  فيما  -ُكـــلٌّ  المختصة 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صــدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

فـي قرار لويل العهد رئي�س الوزراء

�أم��ام  م�س�ؤول  �ل����زر�ء  مجل�س  ���س���ؤون  وزي��ر 
�ل�سلطة �لت�سريعية عن ج�دة �لتعليم و�لتدريب

صدر عن صاحب السمو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
ــلــــس الــــــــــــوزراء  رئـــــيـــــس مــــجــ
رقــم )4( لسنة 2023  الــقــرار 
بــتــحــديــد الـــوزيـــر الــمــســؤول 
أمام السلطة التشريعية عن 
العقاري،  التنظيم  مؤسسة 
مجلس  موافقة  بعد  وذلـــك 

الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
يـــــــكـــــــون وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 
البلديات والزراعة هو الوزير 
الــــمــــســــؤول أمـــــــام الــســلــطــة 
عن  بمجلسيها  التشريعية 

مؤسسة التنظيم العقاري.
 المادة الثانية:

 )68( رقـــم  الـــقـــرار  يلغى 
الوزير  بتحديد   2021 لسنة 
الــــمــــســــؤول أمـــــــام الــســلــطــة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــن مــؤســســة 
التنظيم العقاري.

 المادة الثالثة:
عـــــــلـــــــى وزيـــــــــــــــــر شــــــــــؤون 
الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــات والـــــــــــزراعـــــــــــة 
ــلٌّ  ــ والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة -ُك
فــيــمــا يــخــصــه- تــنــفــيــذ هــذا 
تاريخ  به من  وُيعمل  القرار، 
صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

�ل�سلطة  �أم����ام  �ل��م�����س���ؤول  �ل����زي���ر  ت��ح��دي��د 
�ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة ع���ن »�ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل���ع���ق���اري«

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن 
الــقــرار  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
رقم )2( لسنة 2023 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة 
التشريعية عن المجلس األعلى للبيئة، وذلك بعد موافقة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
 المادة األولى:

أمــام  الــمــســؤول  الــوزيــر  والبيئة هــو  النفط  وزيـــر  يــكــون 
السلطة التشريعية بمجلسيها عن المجلس األعلى للبيئة.

المادة الثانية:
الــوزيــر  بــتــحــديــد   2013 لسنة   )12( رقـــم  الـــقـــرار  يلغى 
األعلى  المجلس  عــن  التشريعية  السلطة  أمـــام  الــمــســؤول 

للبيئة.
المادة الثالثة:

على وزير النفط والبيئة والجهات المختصة -ُكلٌّ فيما 
تــاريــخ صـــدوره،  مــن  بــه  وُيعمل  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ  يخصه- 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

وزي�������ر �ل���ن���ف���ط م���������س�����ؤول �أم��������ام �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل���ت�������س���ري���ع���ي���ة ع�����ن »�لأع�������ل�������ى ل��ل��ب��ي��ئ��ة«

صــــدر عـــن صـــاحـــب الــســمــو 
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــكـــي األمـ الـــمـ
الــعــهــد  ــــي  حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ
ــرار  رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء قــ
بتحديد   ،2023 لسنة   )3( رقــم 
السلطة  أمــام  المسئول  الــوزيــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــــــن الـــمـــجـــلـــس 

ــــك بــعــد  ــلــــى لــلــصــحــة، وذلــ األعــ
مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء، جــاء 

فيه:
المادة األولى:

ــون وزيـــــــر الـــصـــحـــة هــو  ــكــ يــ
السلطة  أمــام  المسئول  الــوزيــر 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــجــلــســيــهــا عــن 

المجلس األعلى للصحة.
المادة الثانية:

على وزير الصحة والجهات 
يخصه  فيما  ــلٌّ  ُكـ  - المختصة 
به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا   -
ــدوره، وُيــنــَشــر في  مــن تــاريــخ صــ

الجريدة الرسمية.

وزي������ر �ل�����س��ح��ة م�������س����ؤول �أم�������ام �ل�����س��ل��ط��ة 
�ل���ت�������س���ري���ع���ي���ة ع����ن »�لأع������ل������ى ل��ل�����س��ح��ة«

في إطار النسخة الخامسة من مسابقة االبتكار الحكومي 
للجمهور على  اإللكتروني  التصويت  باب  فتح  أمس  بدأ  »فكرة« 
مسابقة االبتكار الحكومي »فكرة« عبر الموقع اإللكتروني لمكتب 
رئيس مجلس الوزراء www.pmo.gov.bh حتى يوم السبت 
للمرحلة  فكرة   12 تأهل  بعد  وذلــك  الجاري،  فبراير   4 الموافق 
النهائية بعد االنتهاء من تقييم المقترحات األربعين من قبل 
التصويت  وتأتي مرحلة  واالختصاص،  الشأن  ذوي  4 لجان من 
سيتم  حيث  الجمهور«،  بـ»اختيار  الفائزة  الفكرة  اختيار  بهدف 
إعالن  الــوزراء لدى  تقّيم لجنة  نتائج  التصويت مع  نتائج  نشر 
المتأهلة  الـــ12  األفكار  وتشتمل  المسابقة.  في  الفائزة  األفكار 
الدكتور  عيسى،  علي  حمد  مــن  المقدمة  مــشــاتــل،  فــكــرة  عــلــى: 

الشيخ محمد بن حمد آل خليفة، وحصة بركات آل بن علي من 
عبدالعزيز  من  المقدمة  التشريعات،  ومختبر  الداخلية،  وزارة 
عبداهلل المعاودة من هيئة التشريع والرأي القانوني، ومنظومة 
نقل المعرفة )دّربني(، المقدمة من عبير علي مفتاح من وزارة 
عبداهلل  فاطمة  مــن  المقدمة  المتجولين،  والــســفــراء  اإلعـــالم، 
المقدمة   ،360 المعلمين  وتقييم  الخارجية،  وزارة  من  الظاعن 
من نورة إبراهيم الجودر، وشيخة سند الفضالة، ولطيفة خالد 
الدوي، ومحمد عبدالنبي العويناتي من وزارة التربية والتعليم، 
المقدمة من   ،National Statistics Repository و»نسر« 
أوناس ميرزا محمود من المستشفيات الحكومية، ود. أمين  د. 
عبدالكريم الساعاتي من المجلس األعلى للصحة. كما تتضمن 

التكافل  لتمكين  الــدائــري  االقتصاد  مــبــادرة  المتأهلة:  األفــكــار 
من  المقدمة  مضافة،  قيمة  إلى  المخلفات  وتحويل  الصناعي 
السيد علي ماجد كاظم من مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذاكرة 
وزارة  مــن  إسماعيل  محمد  يــوســف  د.  مــن  المقدمة  البحرين، 
اإلعالم، والمنصة الوطنية للخدمات السريعة، المقدمة من ريم 
العقاري، ودراجة  أحمد المسلم من جهاز المساحة والتسجيل 
اإلسعاف الطبية )المستجيب السريع(، المقدمة من فايز بسام 
الشامخ من قوة دفاع البحرين، والبالستيك االخضر، المقدمة 
مــن ســعــيــد يــوســف ســــوار، وصــــادق صـــالح رحــمــة مــن المجلس 
نهى جمال  د.  المقدمة من  الصيانة،  للبيئة، ومحترف  األعلى 

الزياني من جامعة البحرين.

بدء ت�س�يت �لجمه�ر لختيار �لفكرة �لفائزة �سمن م�سابقة »فكرة«

أكد المهندس كمال بن احمد 
مـــحـــمـــد رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء 
والـــمـــاء عــلــى ان الــهــيــئــة مــاضــيــة 
التطوير  استراتيجية  تحقيق  في 
الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا خــــالل الــمــرحــلــة 
ــي تـــرتـــكـــز بــشــكــل  ــ ــتـ ــ الـــمـــقـــبـــلـــة والـ
رئـــيـــســـي عـــلـــى جـــعـــل الـــمـــشـــتـــرك 
خدماتها،  أســاســيــًا لــكــافــة  مــحــورًا 
ــهـــدف تــحــقــيــق تــطــلــعــات  ــك بـ ــ وذلــ
الــمــشــتــركــيــن، وإحـــــــداث الــتــحــول 
التي  الــخــدمــات  كافة  فــي  الرقمي 
خالل  ذلــك  جــاء  الهيئة،  تقدمها 
الزيارات التي قام بها الى كل من 
العمليات  وغــرفــة  االتــصــال،  مركز 
عن  لــالطــالع  بالمشروع  الخاصة 
كثب على آخــر االســتــعــدادات قبل 
المشتركين  نظام خدمات  اطــالق 
فبراير  مطلع  الــجــديــد  والــفــوتــرة 
المقبل. وأشار الى أن الهدف من 
جاهزية  مــن  للتأكد  جــاء  الــزيــارة 
ــة والــــــكــــــوادر  ــيــ ــمــ ــرقــ األنــــظــــمــــة الــ

ــلــــى تــــلــــك األنـــظـــمـــة  ــلــــة عــ الــــعــــامــ
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى انــتــقــال 
ســلــس لــلــنــظــام الـــجـــديـــد، مــؤكــدًا 
ســتــكــون  الــمــقــبــلــة  الـــمـــرحـــلـــة  أن 
نقطة انطالق محورية في مجال 

خــــدمــــات الــمــشــتــركــيــن، مــضــيــفــًا 
الفترة  خـــالل  عملت  الهيئة  بـــأن 
الماضية على تدريب وتأهيل أكثر 
مختلف  مـــن  ــتـــدرب  مـ  1000 مـــن 
ذات  والــجــهــات  بــالــهــيــئــة  اإلدارات 

الـــعـــالقـــة، لــلــتــأهــب النــطــالقــتــهــا 
الرقمي  الــتــحــول  نــحــو  الــجــديــدة 
والماء  الكهرباء  ألنظمة  الكامل 
ــرة. وأضــــــــاف أن  ــوتــ ــفــ وأنـــظـــمـــة الــ
وشامل  متكامل  الجديد  النظام 

مــــــن خــــــــالل مــــواكــــبــــتــــه ألحــــــدث 
إضافة  والــمــســتــجــدات،  التقنيات 
إلى أنه سيوفر العديد من المزايا 
وتيرة  تسريع  أبرزها  للمشتركين 
تقديم  سهولة  يضمن  بما  العمل 
الخدمات للمشتركين ، إضافة إلى 
تغيير شكل الفاتورة لتكون فاتورة 
يضمن  بما  وضــوحــًا  أكثر  جديدة 
ــول الــمــعــلــومــات بـــصـــورة أدق  ــ وصـ
أن  بالذكر  الجدير  للمشتركين. 
مشروع نظام خدمات المشتركين 
يــعــتــبــر أول  ــد  ــديـ الـــجـ ــرة  ــوتــ ــفــ والــ
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــهــيــئــة 
كـــفـــاءة تقديم  إلـــى رفـــع  الــهــادفــة 
المشتركين،  لجميع  الــخــدمــات 
الهيئة ضمن سلسلة  تعمل  حيث 
بهدف  التطويرية  المشاريع  مــن 
ــمــــي فــي  ــرقــ ــول الــ ــحــ ــتــ إحـــــــــداث الــ
خـــدمـــات هــيــئــة الــكــهــربــاء والــمــاء 
وعالية  متكاملة  خدمات  لتقديم 

الجودة. 

رئي�س »�لكهرباء و�لماء« يتفقد �ل�ستعد�د�ت لإطالق نظام �لف�ترة �لجديد

لمركز  العام  المنسق  صرح 
بــتــلــكــو لـــرعـــايـــة حـــــاالت الــعــنــف 
ــأن  ــقـــوب بـ ــعـ األســــــــري أســــامــــه يـ
المركز  راجــعــت  الــتــي  الـــحـــاالت 
خــالل عــام 2022 تــجــاوزت 1635 
حــــــالــــــة، مـــنـــهـــا لـــلـــمـــحـــاضـــرات 
المركز  قــدمــهــا  الــتــي  الــتــوعــويــة 
لــهــا، ومــنــهــا الــحــاالت الــجــديــدة 
الــمــســتــفــيــدة مـــن االســـتـــشـــارات، 
ومــنــهــا االســـتـــشـــارات الــهــاتــفــيــة. 
ــلــــى هــــذا  وأضــــــــــــاف، تـــعـــقـــيـــبـــا عــ
أنه  للمركز  والــنــجــاح  الــتــواصــل 

العاملين  إخـــالص  بفضل  جــاء 
التواصل  من  وتمكنهم  بالمركز 

الحقيقي مع المواطنين.
ــي  ــابــ ــهــ ــشــ وقــــــــــــدم حـــــمـــــد الــ
ــر الـــمـــركـــز الـــمـــؤقـــت فــائــق  ــديـ مـ
التنمية  لــوزيــر  وتــقــديــره  شــكــره 
االجــتــمــاعــيــة أســامــه بــن أحمد 
الــــعــــصــــفــــور عــــلــــى دائــــــــم دعـــمـــه 
ــغ بـــخـــدمـــة  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ واهــــتــــمــــامــــه الـ
ــل  الــــــــمــــــــواطــــــــن مــــــــن خـــــــــــالل كـ
الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة الــعــامــلــة، 
خصوصا الخدمية منها، لتظل 

ــذه الـــخـــدمـــة رمـــــــزا يــحــتــذى  ــ هــ
بـــــــه عـــــلـــــى جــــمــــيــــع األصــــــعــــــدة 
ــيــــا مــع  ــة، وتــــمــــاشــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
للمرأة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رؤيـــة 
جميع  ترابط  على  يحث  الــذي 
الــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــخــدمــيــة 
تـــقـــدم خــدمــاتــهــا بجميع  الـــتـــي 
ــا، ولــــلــــمــــرأة الــنــصــيــب  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
األوفر من هذه الخدمات، وقدم 
الشهابي شكره لجميع الجهات 
الرسمية والخاصة التي تعاونت 

مع المركز.
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البحرين  جمعية  أصــدرت 
ــر  ــلـ ــكـ ــسـ لـــــرعـــــايـــــة مــــــرضــــــى الـ
ضحايا  عن  السنوي  تقريرها 
المرض »مرض السكلر«، وهم 
الذين  والــمــريــضــات  الــمــرضــى 
ــمــــرض،  ــات الــ ــنـ ــيـ يـــحـــمـــلـــون جـ
المرض سببًا  وغالبًا ما يكون 
ــم، أو أحــد  ــهـ ــاتـ رئـــيـــســـًا فـــي وفـ
ــاب الـــثـــانـــويـــة، وتــعــمــل  ــ ــبـ ــ األسـ
ــة مـــــن خـــــــالل هــــذه  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ناقوس  دق  على  اإلحصائيات 
التقصير  مواضع  في  الخطر 
وتسعى  الصحية،  الرعاية  في 
ــع الــمــعــنــيــيــن بــعــالج  بـــذلـــك مـ
ــبــــاب  ــتـــعـــرف األســ الـــمـــرضـــى لـ
ــور حـــالـــة  ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ ــررة لـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــمـــــرضـــــى ودخــــــولــــــهــــــم إلــــى 
ــزة وفـــقـــدهـــم،  ــركـ ــمـ الـــعـــنـــايـــة الـ
حـــيـــث تــســعــى الــجــمــعــيــة مــن 
ــذه اإلحـــصـــائـــيـــات إلــى  نــشــر هــ
ممارسة دورها في رعاية شؤون 
المرضى. وصرح نائب األمين 
الـــــعـــــام لـــجـــمـــعـــيـــة الـــبـــحـــريـــن 
لرعاية مرضى السكلر األستاذ 
بالتقرير  ثامر  يوسف  صــادق 
ــؤون  ــ ــن لـــجـــنـــة شــ ــ الــــــصــــــادر مــ
ــمـــرضـــى بــالــجــمــعــيــة بــشــأن  الـ
تبين  وقــــد   2022 ــام  عــ وفـــيـــات 
للمرض  ضــحــيــة   41 تــســجــيــل 
مــن  و20  الــــــذكــــــور،  ــن  ــ مـ  21(
ــاث(، وعــقــب ثــامــر بالقول  اإلنــ

»إنه من المحزن أن يرثي األخ 
الصعب  ومـــن  أخـــتـــه،  أو  ــاه  أخــ
مفارقة هذا العدد من إخوتنا 
يعد  إذ  ــمـــاضـــي،  الـ الـــعـــام  فـــي 
مــن الــمــعــدالت الــكــبــيــرة التي 
سجلتها البحرين في السنوات 
األخيرة. وأضاف ثامر: »عانى 
مريض السكلر خالل العامين 
ــات  ــعـ ــبـ ــيــــن مــــــن تـ ــرمــ ــنــــصــ ــمــ الــ
جــائــحــة كــورونــا والــقــصــور في 
مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 
ــيــــث الـــتـــزمـــت  والــــــرعــــــايــــــة، حــ
بأال  وأخالقيًا  أدبيًا  الجمعية 
لها تصريحات صحفية  يكون 
في تلك الفترة العصيبة التي 
مـــررنـــا بــهــا جــمــيــعــًا، مــقــدريــن 
ــة  ــذولـ ــبـ ــمـ ــود الـ ــهــ ــجــ ــًا الــ ــيــ ــالــ عــ

ــفــــوف  لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــــــي الــــصــ
كما  الجائحة،  إبــان  األمــامــيــة 
يكون  بـــأن  الجمعية  الــتــزمــت 
مباشرة  ومــالحــظــاتــهــا  عملها 
القطاع  الــمــســؤولــيــن عــن  إلـــى 

الصحي بالمملكة«.
واختتم نائب األمين العام 
حديثه  ثامر  صادق  للجمعية 
المشترك  الــعــمــل  بـــأن جــســور 
الــطــبــي مستمرة  الــقــطــاع  مــع 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــمــكــتــســبــات 

وتــنــمــيــتــهــا ورفـــــــع الـــخـــدمـــات 
ــة الــطــبــيــة لــلــمــرضــى  ــايـ ــرعـ والـ
فـــي قــســم الـــطـــوارئ ألخــواتــنــا 
افتتاح  بعد  وخصوصًا  اإلنــاث 
ــة الــــجــــديــــدة لــقــســم  ــعـ ــوسـ ــتـ الـ
الـــطـــوارئ، ولــإخــوة فــي مبنى 
أمـــراض الـــدم الــوراثــيــة. يذكر 
سجلت  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  أن 
بــالــمــرض في  41 حــالــة وفــــاة 
وفــاة في  عام 2020، و46 حالة 
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ــد نـــــــواف بــن  ــيـ ــسـ اســـتـــقـــبـــل الـ
ــر الـــعـــدل  ــ ــ مـــحـــمـــد الــــمــــعــــاودة وزيـ
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــاف، 
الــســفــيــر ستيفن  ــــس،  أمـ بــمــكــتــبــه 
ــريــــغ بــــونــــدي ســـفـــيـــر الــــواليــــات  كــ
مملكة  لــدى  األمريكية  المتحدة 

البحرين.
الــعــدل بمستوى  ــر  وزيـ ــاد  وأشــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــداقــ ــصــ عــــالقــــات الــ
البحرين  مملكة  بين  تربط  التي 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
في  تطور مستمر  تشهده من  وما 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، بــمــا يــخــدم 
الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
استعراض  اللقاء  خــالل  وتــم 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز أوجــــــــــه الــــتــــعــــاون 

المشترك في المجال العدلي.
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حصلت الهيئة الوطنية لتنظيم 
ــات الــصــحــيــة على  ــدمـ ــخـ الــمــهــن والـ
الجمعية  قبل  من  الدولي  االعتراف 
ــي الـــخـــدمـــات  ــ ــلــــجــــودة فـ الــــدولــــيــــة لــ
الصحية وذلك عن برنامج االعتماد 
الوطني ومعايير تقييم المستشفيات 

والمراكز الصحية بالهيئة.
مـــن جــانــبــهــا صـــرحـــت الــرئــيــس 
مــريــم  الـــدكـــتـــورة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
االعتماد  هــذا  بــأن  الجالهمة  عذبي 
الـــدولـــي يــأتــي فـــي إطــــار اإلنـــجـــازات 
ــتـــي يــحــصــدهــا الـــقـــطـــاع الــصــحــي  الـ
الــزاهــر  العهد  ظــل  فــي  المملكة  فــي 
لــحــضــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 

حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
ــبـــالد الــمــعــظــم وبــــمــــؤازرة صــاحــب  الـ
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
المستمر  والـــدعـــم  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الذي توليه القيادة لتطوير منظومة 

الخدمات الصحية في المملكة.
هــذا  أّن  الــجــالهــمــة  د.  وأكــــــدت 
البحرين مع  االعتراف يضع مملكة 
معايير  تقييم  في  المتقدمة  الــدول 
ــل االعــــتــــمــــاد الـــكـــنـــدي  ــثـ الـــــجـــــودة مـ
تعتبر  وبهذا  واالسترالي،  واألمريكي 
مملكة البحرين ثاني دولة خليجية 
ــتــــراف، وثـــالـــث دولـــة  تــحــرز هـــذا االعــ
حيث  واألردن،  السعودية  بعد  عربية 
وضــعــت الــهــيــئــة نــيــل هــــذا االعــتــمــاد 
الدولي الهام نصب أعينها للحصول 
على التميز واالعتراف الدولي ألحد 
من  األداء  لتحسين  الــمــبــادرات  أهــم 
بتوفير  الــهــيــئــة  رؤيــــة  تــحــقــيــق  أجــــل 

خدمات آمنة وذات جودة عالية.
وأشـــــــــارت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
برامج  تطبيق  بـــدأت  الهيئة  أّن  إلــى 
 ،2017 الــعــام  منذ  الوطني  االعتماد 
حيث وضعت معايير أساسية لجودة 
تقييمها  يــتــم  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
والــمــراكــز  المستشفيات  مــن  كــل  فــي 
ــة ويـــــتـــــم بـــــذلـــــك تــصــنــيــف  ــيــ ــبــ ــطــ الــ

الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــراكـــز الــحــاصــلــة 
على التقييم بحسب نسبة األداء في 
الــجــودة  مــن حيث  الــخــدمــات  تقديم 
الهيئة  وتــضــع  والــكــفــاءة،  والــســالمــة 
أربعة تصنيفات، الماسي، البالتيني، 
الذهبي و الفضي وذلك حسب نسبة 
تقييم 93  الهيئة  واستطاعت  األداء. 
مؤسسة صحية منذ تنفيذ البرنامج.
فـــريـــق  الـــجـــالهـــمـــة  د.  ــأت  ــ ــنـ ــ وهـ
ــادة  ــيــ ــقــ االعــــــتــــــمــــــاد فـــــــي الــــهــــيــــئــــة بــ
ــربــــت  ــلـــك وأعــ ــة مـ ــنــ ــارة آمــ ــتـــشـ ــمـــسـ الـ
ــه عــن الــشــكــر لجميع  فــي الــوقــت ذاتـ
الــمــقــيــمــيــن الـــذيـــن بـــذلـــوا الــجــهــود 
الـــى هــذا  الــبــحــريــن  لــوصــول مملكة 
الـــمـــركـــز، كــمــا شـــكـــرت الـــشـــركـــاء من 
ــي الــقــطــاع  الــمــؤســســات الــصــحــيــة فـ
الصحي والذين ساهموا في مراجعة 
الــمــعــايــيــر وتــحــســيــنــهــا، حــيــث نــالــت 
النسخة  خــالل  من  االعتماد  الهيئة 
الـــمـــحـــدثـــة مــــن مـــعـــايـــيـــر االعـــتـــمـــاد 

لترتقي بذلك بجودة الخدمات.
هــو  االعــــتــــمــــاد  أّن  إلــــــى  يــــشــــار 
الخارجي  والتقييم  الذاتي  التقييم 
من  المستخدمة  المراجعة  وعملية 
ــة الــصــحــيــة  ــايـ ــرعـ قـــبـــل مـــؤســـســـات الـ
أدائها  دقيق لمستوى  تقييم  إلجــراء 
بها  المعمول  بالمعايير  يتعلق  فيما 
المستمر  الــتــحــســيــن  ســبــل  وتــنــفــيــذ 

لنظام الرعاية الصحية.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية 
يعد االعتماد هو أحد الطرق المثلى 
الصحية  الــرعــايــة  نــوعــيــة  لتحسين 
الــمــقــدمــة. ويــأتــي بــرنــامــج االعــتــمــاد 

الــوطــنــي لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة في 
إطــــار حــــرص الــمــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــز 
مــنــظــومــة الــرقــابــة عــلــى الــمــؤســســات 
وفق  البحرين  مملكة  فــي  الصحية 

أعلى معايير الجودة العالمية.

رئي�س ي��ه��ن��ئ��ان  �ل������زر�ء  رئ��ي�����س  �ل��ع��ه��د  وول����ي  �ل��م��ل��ك 
جمه�رية �لت�س���يك بمنا�س���بة ف�زه ف���ي �لنتخابات �لرئا�س���ية

ــعـــث حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  بـ
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى 
فــخــامــة الــرئــيــس بــيــتــر بــافــيــل رئــيــس 
انتخابه  بمناسبة  التشيك  جمهورية 

رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.
وأعــــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عن 
لفخامته  متمنيًا  الــتــهــانــي،  خــالــص 

عمله  مهام  في  والــســداد  التوفيق  كل 
ــي لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــب  ــاسـ ــرئـ الـ
ــة الـــتـــشـــيـــك الــــصــــديــــق فــي  ــوريـ ــهـ ــمـ جـ
والتطور  التقدم  من  المزيد  تحقيق 

واالزدهار.
أكـــد جــاللــتــه حـــرص مملكة  كــمــا 
البحرين على تنمية وتطوير عالقات 
الــتــعــاون والـــصـــداقـــة الــمــشــتــركــة بين 

التشيك  وجمهورية  البحرين  مملكة 
الــصــديــقــة عــلــى كــافــة األصـــعـــدة بما 
يــحــقــق مــصــالــحــهــمــا ويـــعـــود بــالــخــيــر 
الصديقين.   شعبيهما  عــلــى  والــنــفــع 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بعث  كما 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة 
بــافــيــل رئيس  الــرئــيــس بيتر  إلـــى فــخــامــة 

جــمــهــوريــة الــتــشــيــك بــمــنــاســبــة انــتــخــابــه 
رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.

أطيب  عن  البرقية  في  وأعــرب سموه 
التوفيق  كــل  لفخامته  متمنيًا  التهاني، 
والسداد في مهام عمله الرئاسي لتحقيق 
ــة الـــتـــشـــيـــك  ــوريــ ــهــ ــمــ ــعــــب جــ تـــطـــلـــعـــات شــ
التطور  من  المزيد  تحقيق  في  الصديق 

والنماء والتقدم.
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أكد الدكتور علي أحمد الحداد عضو مجلس 
لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفد  ورئيس  الشورى، 
الــــدورة السابعة  الــبــحــريــن الــمــشــارك فــي أعــمــال 
الــــدول األعــضــاء  اتــحــاد مــجــالــس  عــشــرة لمؤتمر 
بمنظمة التعاون اإلسالمي أن العالقات الراسخة 
العربية  ــارات  ــ اإلمــ ودولــــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
تاريخية  أســس  على  ترتكز  الشقيقة،  المتحدة 
متينة، وروابط أخوية عميقة، وممتدة منذ عقود 
طويلة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
الــبــالد الــُمــعــظــم، وأخــيــه صــاحــب الــســمــو الشيخ 
رئــيــس دولـــة اإلمـــارات  آل نهيان،  زايـــد  بــن  محمد 
العربية المتحدة الشقيقة. جاء ذلك خالل لقاٍء 
االماراتي  االتحادي  المجلس  بوفد  ثنائي جمعه 
المشارك في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر 
التعاون  الدول األعضاء بمنظمة  اتحاد مجالس 
الفترة  خــالل  الــجــزائــر  فــي  المنعقدة  اإلســالمــي 
مــن 26-30 يــنــايــر الـــجـــاري بــرئــاســة عــائــشــة رضــا 

نائب  المعرفي  محمد  الــنــائــب  بحضور  الــبــيــرق، 
البحرين.   البرلمانية لمملكة  الشعبة  رئيس وفد 
وثمن الدكتور الحداد خالل اللقاء الجهود التي 
يــقــوم بــهــا الــمــجــلــس الــوطــنــي االتـــحـــادي بــدولــة 
أجل  مــن  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
والعربي،  الخليجي  البرلماني  بالعمل  النهوض 
من خالل المشاركة الفاعلة، والحضور المستمر 

االقتراحات  وتقديم  واللقاءات،  االجتماعات  في 
البّناءة التي تصب في مصلحة العمل التشريعي 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي. كــمــا تم 
التأكيد خالل اللقاء على ضرورة مواصلة العمل 
الــبــرلــمــانــي الخليجي  الــتــعــاون  بــمــســارات  لــلــدفــع 
قدمًا في جميع المحافل اإلقليمية والدولية، بما 

يحقق مصالح الشعوب الخليجية.

لقاء ثنائي بين وفدي البحرين والإمارات على هام�ش
اجتماعلات اتحلاد مجال�لش دول »التعاون الإ�سلامي«

كتب: محمد القصاص
الشمالية  بــلــدي  عــضــو  يسعى 
إلـــى إعـــادة  الـــدوســـري  محمد ســعــد 
طـــــرح مـــقـــتـــرح تــخــصــيــص مـــمـــرات 
ــذوي الــهــمــم في  ومـــواقـــع ســبــاحــة لــ
الــبــديــع والــجــســرة ومــديــنــة سلمان 
إلزالة العوائق بهدف تيسير حركتهم 
وإشراكهم بالدمج في المجتمع مع 
توفير كل االحتياجات الخاصة بهم 
لممارسة  الفنية  االشتراطات  وفــق 

األنشطة الترفيهية.
ــع  ــ ــواقـ ــ مـ ــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ إن  وقـــــــــــال 
مـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـبـــاحـــة بــمــمــراتــهــا 
لــــــــــذوي االحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــخــــاصــــة 
السالمة  وســائــل  بكافة  وتجهيزها 

الــبــحــريــة ســيــنــفــس عــنــهــم الــرتــابــة 
الــيــومــيــة وســيــتــيــح فــتــح بـــاب األمــل 
لدى الكثير منهم بما يعينهم على 
إسعاد أنفسهم ويخلصهم من أعباء 
فرص االستجمام وخاصة صعوبات 

الوصول إلى السواحل البحرية.
أصحاب  باعتبار  اقتراحه  وبرر 
المجتمع  مــن  مهما  ــزًءا  جــ الــهــمــم 
الخاصة  حقوقهم  لضمان  إضــافــة 
ــيـــرهـــم فــمــن  ــغـ ــؤ فـــرصـــهـــم بـ ــافــ ــكــ وتــ
بالصالحيات  يتمتعوا  ان  الــواجــب 

المرجوة لطموحاتهم.
يـــهـــدف  ــتــــرح  ــقــ ــمــ الــ أن  وبـــــّيـــــن 
ــات الـــخـــاصـــة  ــدمــ ــخــ ــر الــ ــيـ ــى تـــوفـ ــ إلــ
الـــتـــي تــســهــم فـــي حـــصـــول أصــحــاب 
بما  المالئمة  الــفــرص  على  الهمم 

االحــتــيــاجــات  مــع طبيعة  يــتــنــاســب 
الخاصة بهم كما يوضح بأن مفهوم 
أي  عن  التخلي  وعــدم  )الشمولية( 
أحد مفهومان أساسيان في تقديم 
الـــخـــدمـــات فـــي الــبــحــريــن إذ تــولــي 
حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا في 
االحتياجات  لــذوي  الــرعــايــة  توفير 

الخاصة بالمجتمع المحلي.
وخــــلــــص الـــــــدوســـــــري إلـــــــى أن 
أصــحــاب  تــجــاه  الــمــنــشــودة  مساعيه 
أهدافها  لتحقيق  مستمرة  الهمم 
بــمــا يــلــبــي تــطــلــعــاتــهــم ويـــؤمـــن لهم 
ــهــــم حــــيــــاة أيــــســــر لــدمــجــهــم  ولــــذويــ
كــون  وتــأهــيــلــيــًا  ونــفــســيــًا  مجتمعيًا 
مــشــددا  للجميع  مــكــانــا  المجتمع 
على المساواة بينهم وبين نظرائهم 

ــدم الــتــمــيــيــز بــســبــب  ــ ــاء وعــ ــحــ األصــ
احتياجاتهم الخاصة.

ع�سو بمجل�ش بلدي ال�سمالية: نتطلع اإلى تخ�سي�ش ممرات لذوي الهمم

} محمد سعد الدوسري.

صرحت المهندسة دانه مظفر 
بـــوزارة  الــبــنــاء  إدارة مــشــاريــع  مــديــر 
تنفيذ  حاليًا  يجري  بأنه  األشــغــال 
والتوسعة  التطوير  مــشــروع  أعــمــال 
ــبــــالد الـــقـــديـــم الــصــحــي،  بـــمـــركـــز الــ
حيث تم االنتهاء من هدم األجزاء 
ــري حــالــيــًا  ــجــ ــا، ويــ ــهــ ــتــ الــــمــــراد إزالــ
ــزاء  ــاء لــــأجــ ــنــ ــبــ ــال الــ ــ ــمـ ــ تـــنـــفـــيـــذ أعـ
المدنية  الصيانة  وأعمال  الجديدة 

والكهروميكانيكية.
وأشـــارت إلــى أن الــمــشــروع ُيعد 
الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  ــاريـــع  الـــمـــشـ أحـــــد 
الطابع الخدمي التي قامت الوزارة 
مع  يتماشى  بما  تصميمها  بــإعــادة 
ــز الـــرعـــايـــة  ــراكــ تـــطـــويـــر وتـــوســـعـــة مــ
وســتــقــوم الحــًقــا  األولـــيـــة،  الصحية 

باإلشراف على تنفيذها. كما أكدت 
الــبــنــاء سعيها  مــشــاريــع  إدارة  مــديــر 
الدائم لتقديم الدعم لكل الوزارات 
تتعامل  التي  الحكومية  والــجــهــات 
ــا دعــــم جـــهـــود مــراكــز  ــًضــ مــعــهــا، وأيــ
الرعاية الصحية األولية في تنفيذ 
االستراتيجية،  وخططها  برامجها 
مــراعــاة جميع  تــم  قــد  أنـــه  مضيفة 
المشروع،  تصميم  فــي  المتطلبات 
القياسية  المستويات  ألعلى  وفقًا 
التصميم  الهندسية، كما روعي في 
باالستدامة  المرتبطة  المواصفات 
والمباني الخضراء وتطبيق سياسة 
للحفاظ  الطاقة  استهالك  ترشيد 
الطبيعية.  والــــمــــوارد  الــبــيــئــة  عــلــى 
وأفادت المهندسة مظفر بأن أعمال 

التطوير والتجديد للمركز الصحي 
واإلداري  الــعــالجــي  الــقــســم  تــشــمــل 
الحالي وأقسام االستشارات الطبية 
إضافة مبنى  واشتملت كذلك على 
مـــكـــون مـــن طــابــقــيــن مـــن الــجــانــب 
الخلفي للمركز حيث تبلغ مساحة 
الـــبـــنـــاء الــكــلــيــة ألعـــمـــال الــتــوســعــة 

والصيانة 1106 أمتار مربعة.
ــــي من  ويــتــكــون الــطــابــق األرضـ
مــواقــف لــلــســيــارات، بــاإلضــافــة إلــى 
ــبـــاء  غــــرفــــة األشـــــعـــــة وغــــــــرف لـــأطـ
الطابق  يتكون  بينما  والــتــمــريــض. 
األول من قاعة لالجتماعات وقسم 
وللنساء  للرجال  الطبيعي  الــعــالج 
ــافــــة إلـــى  ومـــكـــاتـــب لـــــــــإدارة بــــاإلضــ
الكهروميكانيكية،  الخدمات  جميع 

الــتــي يحتاج  الــخــدمــيــة  والـــمـــرافـــق 
إليها المركز الصحي.

بدء اأعمال م�سروع التطوير والتو�سعة بمركز الباد القديم ال�سحي

} دانه مظفر.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــد  ــ ــ ــن راشـ ــ ــ ــيــــف بـ ــطــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
الـــزيـــانـــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
أمــــــــس بـــمـــقـــر الــــــــــــــــوزارة، د. 
خليفة  بنت  منيرة  الشيخة 
الـــعـــام  الـــمـــديـــر  خــلــيــفــة  آل 
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ألكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـ
للدراسات  خليفة  آل  مبارك 
وعبدالرحمن  الدبلوماسية، 
فؤاد ساتر اختصاصي تدريب 
فــي األكــاديــمــيــة، حيث تسلم 
الوزير شهادتي »اآليزو« التي 
األكاديمية  عليهما  حصلت 
ــار الـــتـــعـــلـــيـــم مـــدى  ــيـ ــعـ فــــي مـ
 ،29993:2017  ISO الــحــيــاة 
التعليمية  المؤسسات  وإدارة 

.21001:2018 ISO
ــاء، هــنــأ  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وخــــــــــالل الــ
الشيخة  د.  الخارجية  وزيـــر 
منيرة بنت خليفة آل خليفة 
المتميز  اإلنــجــاز  هـــذا  عــلــى 
الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه أكـــاديـــمـــيـــة 
محمد بن مبارك آل خليفة 
في  الدبلوماسية  للدراسات 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
ــلـــومـــاســـي، مـــنـــوًهـــا بــمــا  الـــدبـ
رعاية  مــن  األكاديمية  تلقاه 
ودعـــم واهــتــمــام مــن الــقــيــادة 

الحكيمة.

وأشــــــاد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بــــــالــــــجــــــهــــــود الــــمــــلــــمــــوســــة 
الــطــيــبــة الــتــي تــضــطــلــع بها 
ــــب  ــدريـ ــ ــي تـ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ األكــ
وزارة  ــــي  ــفـ ــ ــــوظـ مـ وتـــــأهـــــيـــــل 
ــة تـــأهـــيـــاًل عــالــًيــا  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم وتــطــويــر 
قــدراتــهــم الــدبــلــومــاســيــة بما 
يتواكب مع متطلبات العصر 
ويـــحـــقـــق أهـــــــداف الــســيــاســة 
الخارجية لمملكة البحرين، 

ــا الـــى مــواصــلــة الــبــنــاء  ــًيـ داعـ
على ما تحقق من مستويات 
التدريب  متقدمة في مجال 
الــدبــلــومــاســي، مــتــمــنــًيــا لها 
ولــكــل مــنــتــســبــي األكــاديــمــيــة 
ــاح  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والـ الــــتــــمــــيــــز  دوام 

والتوفيق.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ثـــمـــنـــت د. 
خليفة  بنت  منيرة  الشيخة 
المتواصل  الدعم  آل خليفة 
ِقبل  من  الحثيثة  والمتابعة 

وزيــــر الــخــارجــيــة واهــتــمــامــه 
الــــــدائــــــم بـــــاالرتـــــقـــــاء بـــــــأداء 
األكــــاديــــمــــيــــة فـــــي مـــجـــاالت 
التعليم والتدريب والتثقيف 
والتي تعد خارطة طريق نحو 
مزيد من التقدم واإلنجازات، 
ــا حــــرص  ــهــ ــادتــ ــعــ ــدة ســ ــ ــؤكــ ــ مــ
ــم عــلــى  ــ ــدائــ ــ األكــــاديــــمــــيــــة الــ
الدبلوماسية  الكوادر  تطوير 
ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية 

بكفاءة ومهنية عالية.

وزيلر الخارجيلة يت�سللم �سلهادتي الأيلزو التلي ح�سللت
عليها اأكاديمية محمد بن مبارك للدرا�سات الدبلوما�سية

أعلنت الجامعة الخليجية 
عــــــــن اســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــتــــــح بــــــاب 
الــتــســجــيــل لــلــفــصــل الـــدراســـي 
لخريجي   2023/2022 الربيعي 
الــثــانــويــة الــعــامــة والــمــحــولــيــن 
مــن جــامــعــات أخــــرى، مــع منح 
وبينت   %50 إلى  تصل  دراسية 
رئيس وحدة القبول والتسجيل 
األستاذة  الخليجية  بالجامعة 
الــمــنــح  أن  الــــســــامــــرائــــي  بـــــــراء 
الـــدراســـيـــة تـــقـــدم لــلــطــلــبــة في 
ــج الـــبـــكـــالـــوريـــوس  ــ ــرامـ ــ ــة بـ ــافــ كــ
المطروحة حالًيا في الجامعة 
وتعتمد نسبة المنحة على نوع 
التخصص ومعدل الطالب في 
الثانوية ومشاركته في األنشطة 
الــطــالبــيــة وذلـــــك بـــهـــدف دعــم 
المتفوقين  الــطــلــبــة  وتــشــجــيــع 
على مواصلة التميز األكاديمي 

والطالبي.
يـــمـــيـــز  ــا  ــ ــ مـ أن  وأضــــــــافــــــــت 
تقدمها  التي  الدراسية  المنح 
الـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة هــــو أن 
طــوال  للطالب  تــقــدم  المنحة 
وال  الجامعة  فــي  دراســتــه  فترة 
أو  دراســــي  فــصــل  عــلــى  تقتصر 

عام دراسي واحد.
وأوضـــــــحـــــــت الــــســــامــــرائــــي 
ــدًدا من  ــ عــ تــضــم  الــجــامــعــة  أن 
الــــتــــخــــصــــصــــات األكــــاديــــمــــيــــة 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  الـــمـــعـــتـــمـــدة مــ
التربية  ووزارة  العالي  التعليم 
البحرين،  مملكة  في  والتعليم 
كما أدرجت مؤخًرا وزارة التعليم 
في المملكة العربية السعودية 
الـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة ضــمــن 
المعترف  المصنفة  الجامعات 
بها والموصى بالتحاق الطلبة 
الـــســـعـــوديـــيـــن لــــلــــدراســــة بـــهـــا، 
ــــك لــبــرامــج الــبــكــالــوريــوس  وذلـ

والدراسات العليا التي تقدمها 
»الــخــلــيــجــيــة« مــمــا يــؤكــد على 
ـــودة الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ جـ
إضافة  الجامعة  تقدمها  التي 
الستيفاء المعايير الدولية إلى 
التحتية  الــبــنــيــة  تــطــّور  جــانــب 

والمرافق الجامعية.
البرامج  السامرائي  وبينت 
وهــي:  الــجــامــعــة  تقدمها  الــتــي 
»ماجستير اإلعالم، بكالوريوس 
القانون،  بــكــالــوريــوس  اإلعـــالم، 
ــة  ــبــ ــاســ ــحــ ــمــ ــوس الــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــكـ ــ ــ بـ
إدارة  بـــكـــالـــوريـــوس  والـــمـــالـــيـــة، 
وبكالوريوس  البشرية،  الموارد 
الــداخــلــي«.  التصميم  هــنــدســة 
إضـــافـــة لــبــرنــامــج بــكــالــوريــوس 
»الــــــهــــــنــــــدســــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
وااللــــكــــتــــرونــــيــــة« و»الـــهـــنـــدســـة 
الــمــيــكــانــيــكــيــة« بـــالـــتـــعـــاون مــع 
ــون فــي  ــتــ ــبــ ــامــ ــهــ ــورثــ ــة نــ ــعــ ــامــ جــ

المملكة المتحدة.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أكــــد 
الدكتور  الهندسة  كلية  عميد 
البرامج  أن هذه  الــراوي  أسامة 
على  للحصول  الــطــالــب  تــؤهــل 
ــادة مــــن جـــامـــعـــة مــرمــوقــة  ــهــ شــ
محلًيا  معتمدة  بريطانيا  مــن 
تعليم  لنظام  إضــافــة  وعــالــمــًيــا 
مشتركين  ــاتـــذة  وأسـ بــريــطــانــي 

ــة نـــورثـــهـــامـــبـــتـــون  ــعــ ــامــ مـــــن جــ
ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــع  ــعــ ــامــ ــجــ والــ
التعليمية  الــجــودة  ذات  ضمان 
ــرة فــي  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــرات الـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
وبتكلفة  لــلــخــارج  الــســفــر  حـــال 

مناسبة.
ــار الــقــائــم بــأعــمــال  كــمــا أشــ
وتقنيات  االتــصــال  كلية  عميد 
ــالم وعــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم  ــ اإلعــ
اإلداريــــــــــة والـــمـــالـــيـــة الـــدكـــتـــور 
شــريــف بــــدران إلـــى أن بــرنــامــج 
مــاجــســتــيــر اإلعـــــــالم يـــعـــد مــن 
الــبــرامــج الــمــمــيــزة الــتــي تــركــز 
عــلــى تــنــمــيــة مـــهـــارات الــطــالــب 
ــي آن  ــة فـ ــيـ الـــقـــيـــاديـــة واإلعـــالمـ
ــكـــل مـــغـــايـــر  واحــــــــد وذلــــــــك بـــشـ
بعيًدا عن األساليب التقليدية، 
ــة فــي بــرنــامــج  وأكــــد أن الـــدراسـ
مدار  على  ستكون  الماجستير 
ــة فـــصـــول دراســــيــــة وعــلــى  ثـــالثـ
ســـاعـــة   42 ــاز  ــيــ ــتــ اجــ ــب  ــالــ ــطــ الــ
برنامج  يتضمن  كما  دراســيــة. 
ــررات  ــ ــقــ ــ مــ  10 ــر  ــيــ ــتــ ــســ ــاجــ ــمــ الــ
إلى أطروحة  باإلضافة  دراسية 
الــمــاجــســتــيــر وتــركــز الــمــقــررات 
ــــى مــــــــهــــــــارات الـــتـــخـــطـــيـــط  ــلـ ــ عـ
والــــتــــفــــكــــيــــر االســــتــــراتــــيــــجــــي 
والـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــمـــؤســـســـات 
ــواء الــحــكــومــيــة  ــ اإلعـــالمـــيـــة ســ

ــى  إلـ بــــاإلضــــافــــة  الــــخــــاصــــة  أو 
ــيــــة فــي  ــمــ ــالــ ــعــ االتــــــجــــــاهــــــات الــ

المجال اإلعالمي.
ومــــن جــانــبــه أفـــــاد الــقــائــم 
بــأعــمــال عــمــيــد كــلــيــة الــقــانــون 
ــد أن  ــمـ ــحـ ــور فــــــــراس مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
بــرنــامــج الـــقـــانـــون يــرتــكــز على 
ــي بـــشـــكـــل  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــجــــــانــــــب الـ
كــبــيــر لــيــكــســب الـــطـــالـــب خــبــرة 
الــدراســة  فــتــرة  خـــالل  حقيقية 
فـــهـــو يــهــيــئ الـــطـــالـــب لــلــحــيــاة 
ــة واالكـــــاديـــــمـــــيـــــة فــي  ــيـ ــنـ ــهـ ــمـ الـ
تخصصات  مع  القانون  مجال 
العقارات،  التجارة،  وهي  أخرى 
ــلــــومــــات، حــيــث  ــعــ ــيـــة الــــمــ ــنـ وتـــقـ
ــارات الــمــطــلــوبــة  ــهــ ــمــ يـــدمـــج الــ
متطلبات  مــع  المجاالت  لهذه 
مجال القانون. مؤكًدا أنه وبناًء 
بها  قامت  التي  الدراسات  على 
أن  تبين  الخليجية  الــجــامــعــة 
ــمـــل الــــيــــوم بــحــاجــة  ــعـ ــوق الـ ــ ســ
على  القدرة  لديهم  لقانونيين 
إجراء وتنظيم وإدارة التعامالت 
بقطاعات  المرتبطة  القانونية 
وقطاع  المعلومات،  تكنولوجيا 
األعــــمــــال الـــمـــتـــنـــامـــي، وقـــطـــاع 
الــــذي تــوســع ليضم  الـــعـــقـــارات 

مفاهيم قانونية حديثة.

الجامعلة الخليجيلة تفتلح بلاب القبلول والت�سلجيل 

} د. طالل الميمان.

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ 
واألعصاب  المخ  جراح  بإشراف  واألعصاب 
ــور طــــالل الــمــيــمــان فـــي اســتــئــصــال  ــتـ ــدكـ الـ
كــانــا  لــمــريــضــيــن شــابــيــن،  الــعــيــن  أورام مـــن 
إثر  آخـــر،  مــن مستشفى  تحويلهما  تــم  قــد 
وانتفاخ  المستمر  الــصــداع  مــن  معاناتهما 

في العين واالزدواجية في النظر.
ــان ان  ــمــ ــيــ ــمــ وقــــــــال الــــدكــــتــــور طــــالل الــ
العملية تجرى للمرة األولى في مستشفى 
الملك حمد الجامعي وتطلبت درجة عالية 

من الدقة نظرا الى موقع األورام الحساس 
الجراحي  الــفــريــق  أن  موضحا  الــعــيــن،  فــي 
اســتــخــدم الــتــقــنــيــات الــمــجــهــريــة الــدقــيــقــة 

إلجرائها.
وأكد انه منذ استقبال المريضين وبعد 
إجراء الفحوصات الالزمة تبين وجود أورام 
وعليه  مــتــعــددة،  حميدة  ووريــديــة  شريانية 
فقد تقرر إجراء عملية جراحة الستئصال 
األورام بالكامل بدءا بالحالة األكثر خطورة، 
مشيرا الى أن الجهود الطبية تكللت بنجاح 

تماثل  مــضــاعــفــات،  أي  بــــدون  الــعــمــلــيــتــيــن 
النظر  واستعادا  للشفاء  المريضان  بعدها 
النظر مع  كليا كما تالشت االزدواجــيــة في 

عودة العينين إلى مكانهما الطبيعي.
الملك  في مستشفى  األطباء  أن  يذكر 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي يــعــمــلــون كـــفـــريـــق واحــــد 
لتشخيص حالة المريض وبالتالي تحديد 
العالج األمثل لكل مريض على حدة وذلك 
بطرق متقدمة وباستخدام أحدث األجهزة 

التي تضاهي المستويات العالمية.

لأول مرة فـي »حمد اجلامعي«..

ا�سلللتئ�سال اأورام دقيقلللة ملللن العيلللن لمري�سيلللن �سلللابين

أكد عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين، 
الجامعة  طلبة  أن  أحمد،  محمد  صــالح  الدكتور 
شقوا طريقهم نحو النجاح رغم الصعوبات التي 
العامين  خــالل  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  فرضتها 
الماضيين، مشيرًا إلى أن الخريجين تمكنوا من 

امتالك مهارات متفردة في التعلم عن بعد.
ــقــــوق، أمـــــس األحـــــد،  واحـــتـــفـــلـــت كـــلـــيـــة الــــحــ
بتخريج 960 طالبًا وطالبة في ختام حفل تخرج 
رعاية  تحت  يقام  الــذي  والعشرين،  الرابع  الفوج 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
آل خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــن خــريــجــي  ــي الــحــفــل مـ لــلــطــلــبــة الــمــســجــلــيــن فـ
الجامعي  العام  إلى  الجامعي 2018/2017م  العام 

2021/2020م.
وقال الدكتور صالح في الحفل، الذي شهده 
ــروي أن نقف  مــســؤولــو الــجــامــعــة: »مـــن دواعــــي سـ
ــزاز وتــكــريــم ألبــنــائــنــا الخريجين  إعــ الــيــوم وقــفــة 
وبناتنا الخريجات في هذا الحفل البهيج، الذي 
الملكي  السمو  صاحب  مــن  كريمة  برعاية  يأتي 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، بــمــا يــشــيــر بــوضــوح إلــى 
االهتمام بالعلم وبالمتعلمين، لنسطر في سجل 
وبناتنا  أبنائنا  َج  تخرُّ نور  من  بحروف  اليوم  هذا 

من جامعتنا الوطنية«.
تحصيل  فــي  الحافلة  الطلبة  بمسيرة  ونــوه 
الــعــلــم والــمــعــرفــة واكــتــســاب الــخــبــرات، مــؤكــدًا أن 
الــطــلــبــة كـــانـــوا عــلــى »قـــــدر الــثــقــة الـــتـــي أوالهــــم 
الــــدؤوب خــالل حياتهم  بنشاطهم  أهــلــهــم«  إيــاهــا 
الجامعية، معربًا عن فخره الشديد بالخريجين 

جميعًا.
إلى جانب ذلك؛ أشاد العميد بالنجاح الذي 
منظومتها  خــالل  مــن  البحرين  جامعة  حققته 
التعليمية  الــحــيــاة  نقل  فــي  الــمــتــطــورة،  التقنية 
إلى بر األمان خالل فترة الجائحة، حيث »حولت 
الــمــحــنــة إلـــى مــنــحــة« بــفــضــل الــدعــم الــمــتــواصــل 

للجامعة من قبل قيادة جاللة الملك المعظم.
تخرج  20 حفلة  الــبــحــريــن  جــامــعــة  وأقـــامـــت 
في  االحتفالية،  برنامج  في  المسجلين  لطلبتها 

الفترة من 19 إلى 29 يناير 2023م.
وخالل االحتفالية الصباحية، تسلم خريجو 
ــن نـــائـــب الــرئــيــس  الـــحـــقـــوق شــــهــــادات الـــتـــخـــرج مـ
الدكتور  الخريجين،  ــؤون  وشـ المجتمع  لخدمة 
محمد صالح األنصاري، في حين تسلم زمالؤهم 
في التخصص نفسه شهاداتهم من نائب الرئيس 
اإلداريــــة  والـــشـــؤون  الــمــعــلــومــات  لــخــدمــات تقنية 
والــمــالــيــة، الــدكــتــور أســامــة عــبــداهلل الـــجـــودر، في 

الفترة المسائية.
ـــر الــخــريــجــون عـــن ســعــادتــهــم وشــكــرهــم  وعـــبَّ
الشيخة  الــخــريــجــة  وأشــــارت  الــبــحــريــن،  لجامعة 
التي  الــســنــوات  إلـــى  آل خليفة،  بــنــت خــالــد  نـــوف 
تعلموه  ومــا  الجامعة،  أروقـــة  فــي  الطلبة  قضاها 
ما  كل  نحو  الدائم  واالرتقاء  »المحبة  دروس  من 
يجعل هذا الوطن شامخًا دائمًا في صروح العلم 

والتطوير«.
خليفة  آل  خالد  بنت  نوف  الشيخة  ووجهت 
التدريس،  هيئة  وأعــضــاء  األمـــور،  ألولــيــاء  الشكر 
إلى  ودعــم، وصــواًل  وتشجيع  بذلوه من جهد  لما 

ساعة جني الثمار وحصد األتعاب.
أما الخريجة حوراء علي عبداهلل، الحاصلة 
عــلــى جــائــزة أبـــي يــوســف الــقــاضــي فــي الــحــقــوق، 
فــي االحتفالية  الــخــريــجــيــن  كــلــمــة  ألــقــت  والــتــي 
المسائية؛ فأعربت عن غبطتها الكبيرة باإلنجاز 
جميعًا،  الطلبة  حققه  الــذي  المتميز  األكاديمي 
وقالت:  ودؤوب.  متواصل  وتعب  وعناء  جهد  بعد 
»إنـــهـــا لــلــحــظــات اســتــثــنــائــيــة فـــي جــمــالــهــا، حيث 
الــتــخــرج  الــيــوم بــشــرف تــســلــم شـــهـــادات  سنحظى 
وأوسمته«، مقدمة شكرها للجامعة، والمنتسبين 
إليها، واآلباء واألمهات الذين لم يألوا جهدًا في 

دعم الطلبة وتوجيههم«.

كلية  فلللي  طلللاللللب  األلللللف  تلللخلللرج  الللبللحللريللن  جللامللعللة 
اللللحلللقلللوق فلللي خلللتلللام احللتللفللاللليللة اللللفلللوج الللللل 24
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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

P  12

Link

P  4

Link

Link

P  3

Link

العدد )16383( - السنة السابعة واألربعون – اإلثنين 8 رجب 1444هـ - 30 يناير 2023م4

بن  الــدكــتــور محمد  تـــرأس 
مـــبـــارك جــمــعــة وزيـــــر الــتــربــيــة 
أمناء  مجلس  رئيس  والتعليم 
مجلس التعليم العالي اجتماع 
الـــمـــجـــلـــس الــــــذي عـــقـــد بــمــقــر 
وذلك  والتعليم،  التربية  وزارة 
بحضور أعضاء المجلس وعدد 

من المستشارين والمدعوين.
وفـــي بــدايــة االجــتــمــاع رفــع 
ــاء،  ــضــ رئـــيـــس الــمــجــلــس واألعــ
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
إلى حضرة صاحب  واالمتنان، 
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
السمو  صاحب  وإلــى  المعظم، 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بــمــنــاســبــة 
ــوم الـــمـــلـــكـــي  ــ ــرســ ــ ــمــ ــ صــــــــــدور الــ
بــــــإعــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــمـــجـــلـــس، 
بالثقة  اعــتــزازهــم  عــن  معربين 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة مــؤكــديــن 
حــرصــهــم عــلــى االســـتـــمـــرار في 
العالي  التعليم  قــطــاع  تطوير 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــنــفــيــذًا 
الــقــيــادة  وتــوجــيــهــات  لتطلعات 
الحكيمة، واالرتقاء بمخرجات 
منظومة التعليم الجامعي بما 
الممارسات  أفضل  مع  يتوافق 

كما  الحيوي.  القطاع  هــذا  في 
لرئيس  الشكر  المجلس  وجــه 
السابقين  وأعضائه  المجلس 
عــلــى مــا بــذلــوه مــن جــهــود في 
ــاع الــتــعــلــيــم  ــقــــطــ الــــنــــهــــوض بــ

العالي.
ونــــــــــوه رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس 
والتنسيق  الــعــمــل  ضــــرورة  إلـــى 
الــمــشــتــرك بــيــن كــافــة الــجــهــات 
وزارة  فــيــهــا  بــمــا  الـــعـــاقـــة  ذات 
ووزارة  والـــتـــعـــلـــيـــم،  الـــتـــربـــيـــة 
ــلــــس الــتــعــلــيــم  الــــعــــمــــل، ومــــجــ
التعليم  جـــودة  وهيئة  الــعــالــي، 
ــاز الــخــدمــة  ــهــ والــــتــــدريــــب، وجــ
الــمــدنــيــة، والـــقـــطـــاع الــخــاص، 
لمواءمة  تكاملي  للعمل بشكل 
ــات  ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ الـــــــبـــــــرامـــــــج والـ

مؤسسات  قبل  من  المطروحة 
التعليم العالي وما هو مطلوب 

في سوق العمل البحريني.
على  المجلس  اطــلــع  وقـــد 
تــقــريــر األمـــانـــة الــعــامــة بــشــأن 
الجلسة  قــرارات  تنفيذ  متابعة 
التقرير  على  واطلع  السابقة، 
متضمنًا   2022 للعام  السنوي 
المراسيم والتشريعات وقرارات 
الــمــجــلــس الــتــي صــــدرت خــال 
الــعــام، واإلنـــجـــازات الــتــي تمت 
في مجال مواءمة أهداف قطاع 
األولــويــات  مــع  العالي  التعليم 
التعليم  وإنــجــازات  الحكومية، 

العالي خال العام 2022.
ــاقـــش الــمــجــلــس مــذكــرة  ونـ
بــشــأن معادلة  الــعــامــة  األمــانــة 

ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــومــ ــادة الــــدبــ ــ ــهـ ــ شـ
الستكمال دراسة البكالوريوس، 
حيث أكد رئيس المجلس على 
ضرورة خلق المرونة الازمة في 
التعليم  مسارات  بين  االنتقال 
مــا بــعــد الــمــدرســي، بــمــا يخدم 
وقد  ومتطلباته،  العمل  ســوق 
الموضوع  إحالة  المجلس  قرر 
ــة الـــعـــامـــة لــوضــع  ــ ــانـ ــ إلـــــى األمـ
من  لانتقال  العامة  السياسة 
البرامج  إلــى  المهنية  البرامج 
األكــــاديــــمــــيــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــجــهــات ذات الــعــاقــة بــمــا في 
التقنية  الــبــحــريــن  كــلــيــة  ذلـــك 
وجهاز  البحرين(  )بوليتكنيك 
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، وعــرضــهــا 

على المجلس لاعتماد.
واطلع المجلس على دليل 
اإلطــــــــار الـــمـــوحـــد لــلــمــراجــعــة 
ــة واالعـــــــتـــــــمـــــــاد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ الــ
التعليم  لمؤسسات  األكاديمي 
الـــعـــالـــي بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
والــــــذي تـــم إعـــــــداده بــالــشــراكــة 
الــعــامــة لمجلس  بــيــن األمـــانـــة 
جــودة  وهــيــئــة  الــعــالــي  التعليم 
رئيس  وأكد  والتدريب،  التعليم 
ــيـــد  ــلــــس ضــــــــــــرورة تـــوحـ ــمــــجــ الــ
الجهود بما يخدم القطاع، وتم 
االتفاق على دراسة الدليل من 

والمستشارين،  األعــضــاء  قبل 
للخروج بالصيغة النهائية التي 
تــوضــح آلــيــات الــعــمــل واعــتــمــاد 
بالمراجعة  المتعلقة  التقارير 
ــة واالعـــــــتـــــــمـــــــاد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ الــ

األكاديمي المؤسسي.
كــمــا اطــلــع الــمــجــلــس على 
ــن مـــؤســـســـات  ــ طـــلـــبـــات عــــــدد مـ
ــة  ــاصـ ــخـ ــيـــم الــــعــــالــــي الـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
الســـتـــحـــداث بـــرامـــج أكــاديــمــيــة 
جـــديـــدة فـــي مــســتــوى الــشــهــادة 
ــة األولـــــــــى وكـــذلـــك  ــيـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
الــــدراســــات الــعــلــيــا، حــيــث قــرر 
ــلـــس إرجـــــــــاء الــــبــــت فــي  ــمـــجـ الـ
االنتهاء  لحين  الطلبات  هــذه 
المتعلقة  الـــدراســـة  إعــــداد  مــن 
ــات  ــتــــخــــصــــصــ بـــــالـــــبـــــرامـــــج والــ
التعليم  بمؤسسات  المطروحة 
في  مواءمتها  وإمكانية  العالي 

سوق العمل.
ــة االجــــتــــمــــاع،  ــايــ ــهــ وفـــــــي نــ
بالشكر  المجلس  رئيس  تقدم 
ــة الـــعـــامـــة،  ــانـ لـــأعـــضـــاء ولـــأمـ
ــى عــقــد  ــلـ ــــرص عـ ــــحـ مـــــؤكـــــدًا الـ
جــلــســات الــمــجــلــس وفـــق نظام 
ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــس لـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ عـــــمـــــل الـ
األولــــويــــة  ذات  الــــمــــوضــــوعــــات 
التعليم  بــمــنــظــومــة  لـــارتـــقـــاء 

العالي ومخرجاته.

محميد احملميد

لمملكة  المحلي  الــنــاتــج  »ارتــفــاع  خبر 
من  األولـــى  شهور  التسعة  خــال  البحرين 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى فـــي تــاريــخ  ــام 2022  عــ
إلـــى 12.55 مــلــيــار ديــنــار  لــيــصــل  الــمــمــلــكــة 
للفترة  دينار  مليارات   10.63 بنحو  مقارنة 
تبلغ  نــمــو  وبنسبة   ،2021 عـــام  مــن  نفسها 
يستحق  وإيــجــابــي،  مــفــرح  خبر  هــو   ..»%18
مضنية  جهودا  ويعكس  والتقدير،  اإلشــادة 
ومـــخـــلـــصـــة، قـــامـــت بــتــنــفــيــذ الــتــوجــيــهــات 
من  حثيثة  متابعة  مــع  السامية،  الملكية 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 
المنشودة  األهــــداف  تحقيق  اســتــمــرار  ظــل 

من خطة التعافي االقتصادي.
من  أكثر  في  األســعــار  »انخفاض  وخبر 
السلع  أســعــار  فــي  واالســتــقــرار  منتجا،   50
ــة الـــمـــحـــلـــّيـــة، بــنــســب  ــاريـ ــجـ ــتـ بـــــاألســـــواق الـ
مقارنًة  و%30   %10 بين  ما  تتراوح  متفاوتة 
بذات الفترة من العام الماضي كالمنتجات 
واألسماك،  والدجاج  اللحوم  من  الطازجة 
ــان والـــحـــبـــوب، والـــفـــواكـــه  ــبــ ومــنــتــجــات األلــ
المنتجات  إلـــى  بــاإلضــافــة  والـــخـــضـــراوات، 
ــرى«.. هــو خــبــر ثـــان مــفــرح وإيــجــابــي،  ــ األخــ
ــن الــحــكــومــة  ــــع مــ ــواسـ ــ ــتــــمــــام الـ يـــؤكـــد االهــ

الموقرة في هذا الشأن.
الخبر األول يصب في صالح االقتصاد 
الوطني بشكل مباشر، والخبر الثاني يصب 
في صالح المواطن بشكل مباشر، والخبران 
كاهما يعودان بالنفع والخير والنماء على 

الوطن والمواطن معا.
سمو  تفضل  تابعنا  الــقــريــب  وبــاألمــس 
بافتتاح  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
ــة  ــيــ ــالــ الـــمـــلـــك حـــمـــد - اإلرســ مـــســـتـــشـــفـــى 
ــي، والــــــذي يــعــّد  ــالـ األمـــريـــكـــيـــة بــمــنــطــقــة عـ
الصحية،  المنظومة  في  متطورا  مشروعا 
يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية، 

وخلق الفرص الواعدة أمام المواطنين.
افتتاح  كذلك  تابعنا  القريب  وباألمس 
الــوزراء مصنع  رئيس مجلس  نائب  معالي 
الحبوب  إنــتــاج  فــي  المتخصص  )بــافــكــو(، 
الـــغـــذائـــيـــة وتـــوزيـــعـــهـــا مــحــلــيــا وتــصــديــرهــا 

ــواكـــب الــــرؤيــــة الــمــلــكــيــة  ــذي يـ ــ عــالــمــيــا، والــ
السامية في تحقيق األمن الغذائي، ويؤكد 
التطلعات  تحقيق  على  الحكومة  حــرص 

المنشودة.
ــب أيـــــضـــــا تـــابـــعـــنـــا  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وبـــــــاألمـــــــس الـ
خــبــر انــخــفــاض نــســبــة الــبــطــالــة مــن %7.7 
 ،2022 ديــســمــبــر  فـــي   %5.4 إلــــى   2021 فـــي 
نــتــابــع يــومــيــا اســـتـــمـــرار وزارة  تــمــامــا كــمــا 
توزيع  فــي  العمراني  والتخطيط  اإلســكــان 
ــي الــمــدن  ــدات والـــشـــقـــق الــســكــنــيــة فـ ــوحــ الــ
الكهرباء  هيئة  استعداد  بجانب  الحديثة، 
المشتركين  خدمات  نظام  إلطــاق  والماء 
المقبل،  فــبــرايــر  الــجــديــد مطلع  والــفــوتــرة 
ــال اإلنــشــائــيــة والــتــطــويــريــة  ــمـ مـــع كـــل األعـ
الــبــلــديــات  وزارة  وجـــهـــود  األشـــغـــال،  ــوزارة  ــ لــ
ووزارات  مؤسسات  مــن  وغيرها  والـــزراعـــة.. 
حراكا  ثمة  أن  يعني  ما  وهيئاتها..  الدولة 
قائمة  متعددة،  مشاريع  وفق حزمة  فاعا، 
على تخطيط استراتيجي، تبذله الحكومة 

الموقرة. 
كل تلك األخبار، بمشاريعها ومبادراتها، 
وخدماتها وبرامجها، وفي تحقيق الشراكة 
ــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، تـــؤكـــد أن  الــفــاعــلــة مـ
واإلسكانية،  )الصحية،  العامة:  الخدمات 
والــتــوظــيــف، واألمـــن الــغــذائــي، واالقــتــصــاد، 
والــكــهــربــاء( وغــيــرهــا كثير، هي  واألشـــغـــال، 
سمو  برئاسة  الحكومة  لــدى  دائمة  أولــويــة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وكما أن اإلعام الوطني وكافة الوسائل 
ــيــــة الـــتـــي تـــخـــاطـــب الـــــــرأي الـــعـــام  اإلعــــامــ
ومسؤولياتها  وواجبها  دورهــا  تمارس  كانت 
النقد  وحتى  شكوى،  أو  أي ماحظة  تجاه 
الــمــســؤول فــي الــشــأن الــعــام، فمن الــواجــب 
والموضوعية  األمانة  منطلق  ومن  كذلك، 
كــذلــك  ــيـــد  ونـــشـ نـــشـــيـــر  أن  والـــمـــصـــداقـــيـــة 
يسعى  الجميع  ألن  اإليجابية،  بالتطورات 
ــن ورضـــــا الـــمـــواطـــن.. وألن  ــوطـ لــخــدمــة الـ
دائمة  أولوية  العامة يعد  الخدمات  تطوير 
يؤكد  وفــعــا،  قـــوال  الــبــحــريــن..  فــي مملكة 

ذلك الواقع بشكل إيجابي وملموس.

malmahmeed7@gmail.com

الخدمات العامة.. اأولوية دائمة
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أكد الدكتور علي أحمد الحداد عضو مجلس 
لمملكة  البرلمانية  الشعبة  وفد  ورئيس  الشورى، 
الــــدورة السابعة  الــبــحــريــن الــمــشــارك فــي أعــمــال 
الــــدول األعــضــاء  اتــحــاد مــجــالــس  عــشــرة لمؤتمر 
بمنظمة التعاون اإلسالمي أن العالقات الراسخة 
العربية  ــارات  ــ اإلمــ ودولــــة  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن 
تاريخية  أســس  على  ترتكز  الشقيقة،  المتحدة 
متينة، وروابط أخوية عميقة، وممتدة منذ عقود 
طويلة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
الــبــالد الــُمــعــظــم، وأخــيــه صــاحــب الــســمــو الشيخ 
رئــيــس دولـــة اإلمـــارات  آل نهيان،  زايـــد  بــن  محمد 
العربية المتحدة الشقيقة. جاء ذلك خالل لقاٍء 
االماراتي  االتحادي  المجلس  بوفد  ثنائي جمعه 
المشارك في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر 
التعاون  الدول األعضاء بمنظمة  اتحاد مجالس 
الفترة  خــالل  الــجــزائــر  فــي  المنعقدة  اإلســالمــي 
مــن 26-30 يــنــايــر الـــجـــاري بــرئــاســة عــائــشــة رضــا 

نائب  المعرفي  محمد  الــنــائــب  بحضور  الــبــيــرق، 
البحرين.   البرلمانية لمملكة  الشعبة  رئيس وفد 
وثمن الدكتور الحداد خالل اللقاء الجهود التي 
يــقــوم بــهــا الــمــجــلــس الــوطــنــي االتـــحـــادي بــدولــة 
أجل  مــن  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
والعربي،  الخليجي  البرلماني  بالعمل  النهوض 
من خالل المشاركة الفاعلة، والحضور المستمر 

االقتراحات  وتقديم  واللقاءات،  االجتماعات  في 
البّناءة التي تصب في مصلحة العمل التشريعي 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي. كــمــا تم 
التأكيد خالل اللقاء على ضرورة مواصلة العمل 
الــبــرلــمــانــي الخليجي  الــتــعــاون  بــمــســارات  لــلــدفــع 
قدمًا في جميع المحافل اإلقليمية والدولية، بما 

يحقق مصالح الشعوب الخليجية.

لقاء ثنائي بين وفدي البحرين والإمارات على هام�ش
اجتماعلات اتحلاد مجال�لش دول »التعاون الإ�سلامي«

كتب: محمد القصاص
الشمالية  بــلــدي  عــضــو  يسعى 
إلـــى إعـــادة  الـــدوســـري  محمد ســعــد 
طـــــرح مـــقـــتـــرح تــخــصــيــص مـــمـــرات 
ــذوي الــهــمــم في  ومـــواقـــع ســبــاحــة لــ
الــبــديــع والــجــســرة ومــديــنــة سلمان 
إلزالة العوائق بهدف تيسير حركتهم 
وإشراكهم بالدمج في المجتمع مع 
توفير كل االحتياجات الخاصة بهم 
لممارسة  الفنية  االشتراطات  وفــق 

األنشطة الترفيهية.
ــع  ــ ــواقـ ــ مـ ــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ إن  وقـــــــــــال 
مـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـبـــاحـــة بــمــمــراتــهــا 
لــــــــــذوي االحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــخــــاصــــة 
السالمة  وســائــل  بكافة  وتجهيزها 

الــبــحــريــة ســيــنــفــس عــنــهــم الــرتــابــة 
الــيــومــيــة وســيــتــيــح فــتــح بـــاب األمــل 
لدى الكثير منهم بما يعينهم على 
إسعاد أنفسهم ويخلصهم من أعباء 
فرص االستجمام وخاصة صعوبات 

الوصول إلى السواحل البحرية.
أصحاب  باعتبار  اقتراحه  وبرر 
المجتمع  مــن  مهما  ــزًءا  جــ الــهــمــم 
الخاصة  حقوقهم  لضمان  إضــافــة 
ــيـــرهـــم فــمــن  ــغـ ــؤ فـــرصـــهـــم بـ ــافــ ــكــ وتــ
بالصالحيات  يتمتعوا  ان  الــواجــب 

المرجوة لطموحاتهم.
يـــهـــدف  ــتــــرح  ــقــ ــمــ الــ أن  وبـــــّيـــــن 
ــات الـــخـــاصـــة  ــدمــ ــخــ ــر الــ ــيـ ــى تـــوفـ ــ إلــ
الـــتـــي تــســهــم فـــي حـــصـــول أصــحــاب 
بما  المالئمة  الــفــرص  على  الهمم 

االحــتــيــاجــات  مــع طبيعة  يــتــنــاســب 
الخاصة بهم كما يوضح بأن مفهوم 
أي  عن  التخلي  وعــدم  )الشمولية( 
أحد مفهومان أساسيان في تقديم 
الـــخـــدمـــات فـــي الــبــحــريــن إذ تــولــي 
حكومة البحرين اهتمامًا كبيرًا في 
االحتياجات  لــذوي  الــرعــايــة  توفير 

الخاصة بالمجتمع المحلي.
وخــــلــــص الـــــــدوســـــــري إلـــــــى أن 
أصــحــاب  تــجــاه  الــمــنــشــودة  مساعيه 
أهدافها  لتحقيق  مستمرة  الهمم 
بــمــا يــلــبــي تــطــلــعــاتــهــم ويـــؤمـــن لهم 
ــهــــم حــــيــــاة أيــــســــر لــدمــجــهــم  ولــــذويــ
كــون  وتــأهــيــلــيــًا  ونــفــســيــًا  مجتمعيًا 
مــشــددا  للجميع  مــكــانــا  المجتمع 
على المساواة بينهم وبين نظرائهم 

ــدم الــتــمــيــيــز بــســبــب  ــ ــاء وعــ ــحــ األصــ
احتياجاتهم الخاصة.

ع�سو بمجل�ش بلدي ال�سمالية: نتطلع اإلى تخ�سي�ش ممرات لذوي الهمم

} محمد سعد الدوسري.

صرحت المهندسة دانه مظفر 
بـــوزارة  الــبــنــاء  إدارة مــشــاريــع  مــديــر 
تنفيذ  حاليًا  يجري  بأنه  األشــغــال 
والتوسعة  التطوير  مــشــروع  أعــمــال 
ــبــــالد الـــقـــديـــم الــصــحــي،  بـــمـــركـــز الــ
حيث تم االنتهاء من هدم األجزاء 
ــري حــالــيــًا  ــجــ ــا، ويــ ــهــ ــتــ الــــمــــراد إزالــ
ــزاء  ــاء لــــأجــ ــنــ ــبــ ــال الــ ــ ــمـ ــ تـــنـــفـــيـــذ أعـ
المدنية  الصيانة  وأعمال  الجديدة 

والكهروميكانيكية.
وأشـــارت إلــى أن الــمــشــروع ُيعد 
الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  ــاريـــع  الـــمـــشـ أحـــــد 
الطابع الخدمي التي قامت الوزارة 
مع  يتماشى  بما  تصميمها  بــإعــادة 
ــز الـــرعـــايـــة  ــراكــ تـــطـــويـــر وتـــوســـعـــة مــ
وســتــقــوم الحــًقــا  األولـــيـــة،  الصحية 

باإلشراف على تنفيذها. كما أكدت 
الــبــنــاء سعيها  مــشــاريــع  إدارة  مــديــر 
الدائم لتقديم الدعم لكل الوزارات 
تتعامل  التي  الحكومية  والــجــهــات 
ــا دعــــم جـــهـــود مــراكــز  ــًضــ مــعــهــا، وأيــ
الرعاية الصحية األولية في تنفيذ 
االستراتيجية،  وخططها  برامجها 
مــراعــاة جميع  تــم  قــد  أنـــه  مضيفة 
المشروع،  تصميم  فــي  المتطلبات 
القياسية  المستويات  ألعلى  وفقًا 
التصميم  الهندسية، كما روعي في 
باالستدامة  المرتبطة  المواصفات 
والمباني الخضراء وتطبيق سياسة 
للحفاظ  الطاقة  استهالك  ترشيد 
الطبيعية.  والــــمــــوارد  الــبــيــئــة  عــلــى 
وأفادت المهندسة مظفر بأن أعمال 

التطوير والتجديد للمركز الصحي 
واإلداري  الــعــالجــي  الــقــســم  تــشــمــل 
الحالي وأقسام االستشارات الطبية 
إضافة مبنى  واشتملت كذلك على 
مـــكـــون مـــن طــابــقــيــن مـــن الــجــانــب 
الخلفي للمركز حيث تبلغ مساحة 
الـــبـــنـــاء الــكــلــيــة ألعـــمـــال الــتــوســعــة 

والصيانة 1106 أمتار مربعة.
ــــي من  ويــتــكــون الــطــابــق األرضـ
مــواقــف لــلــســيــارات، بــاإلضــافــة إلــى 
ــبـــاء  غــــرفــــة األشـــــعـــــة وغــــــــرف لـــأطـ
الطابق  يتكون  بينما  والــتــمــريــض. 
األول من قاعة لالجتماعات وقسم 
وللنساء  للرجال  الطبيعي  الــعــالج 
ــافــــة إلـــى  ومـــكـــاتـــب لـــــــــإدارة بــــاإلضــ
الكهروميكانيكية،  الخدمات  جميع 

الــتــي يحتاج  الــخــدمــيــة  والـــمـــرافـــق 
إليها المركز الصحي.

بدء اأعمال م�سروع التطوير والتو�سعة بمركز الباد القديم ال�سحي

} دانه مظفر.

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــد  ــ ــ ــن راشـ ــ ــ ــيــــف بـ ــطــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
الـــزيـــانـــي وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
أمــــــــس بـــمـــقـــر الــــــــــــــــوزارة، د. 
خليفة  بنت  منيرة  الشيخة 
الـــعـــام  الـــمـــديـــر  خــلــيــفــة  آل 
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ألكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـ
للدراسات  خليفة  آل  مبارك 
وعبدالرحمن  الدبلوماسية، 
فؤاد ساتر اختصاصي تدريب 
فــي األكــاديــمــيــة، حيث تسلم 
الوزير شهادتي »اآليزو« التي 
األكاديمية  عليهما  حصلت 
ــار الـــتـــعـــلـــيـــم مـــدى  ــيـ ــعـ فــــي مـ
 ،29993:2017  ISO الــحــيــاة 
التعليمية  المؤسسات  وإدارة 

.21001:2018 ISO
ــاء، هــنــأ  ــ ــقــ ــ ــ ــل ــ وخــــــــــالل الــ
الشيخة  د.  الخارجية  وزيـــر 
منيرة بنت خليفة آل خليفة 
المتميز  اإلنــجــاز  هـــذا  عــلــى 
الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه أكـــاديـــمـــيـــة 
محمد بن مبارك آل خليفة 
في  الدبلوماسية  للدراسات 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
ــلـــومـــاســـي، مـــنـــوًهـــا بــمــا  الـــدبـ
رعاية  مــن  األكاديمية  تلقاه 
ودعـــم واهــتــمــام مــن الــقــيــادة 

الحكيمة.

وأشــــــاد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بــــــالــــــجــــــهــــــود الــــمــــلــــمــــوســــة 
الــطــيــبــة الــتــي تــضــطــلــع بها 
ــــب  ــدريـ ــ ــي تـ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ األكــ
وزارة  ــــي  ــفـ ــ ــــوظـ مـ وتـــــأهـــــيـــــل 
ــة تـــأهـــيـــاًل عــالــًيــا  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم وتــطــويــر 
قــدراتــهــم الــدبــلــومــاســيــة بما 
يتواكب مع متطلبات العصر 
ويـــحـــقـــق أهـــــــداف الــســيــاســة 
الخارجية لمملكة البحرين، 

ــا الـــى مــواصــلــة الــبــنــاء  ــًيـ داعـ
على ما تحقق من مستويات 
التدريب  متقدمة في مجال 
الــدبــلــومــاســي، مــتــمــنــًيــا لها 
ولــكــل مــنــتــســبــي األكــاديــمــيــة 
ــاح  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والـ الــــتــــمــــيــــز  دوام 

والتوفيق.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ثـــمـــنـــت د. 
خليفة  بنت  منيرة  الشيخة 
المتواصل  الدعم  آل خليفة 
ِقبل  من  الحثيثة  والمتابعة 

وزيــــر الــخــارجــيــة واهــتــمــامــه 
الــــــدائــــــم بـــــاالرتـــــقـــــاء بـــــــأداء 
األكــــاديــــمــــيــــة فـــــي مـــجـــاالت 
التعليم والتدريب والتثقيف 
والتي تعد خارطة طريق نحو 
مزيد من التقدم واإلنجازات، 
ــا حــــرص  ــهــ ــادتــ ــعــ ــدة ســ ــ ــؤكــ ــ مــ
ــم عــلــى  ــ ــدائــ ــ األكــــاديــــمــــيــــة الــ
الدبلوماسية  الكوادر  تطوير 
ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية 

بكفاءة ومهنية عالية.

وزيلر الخارجيلة يت�سللم �سلهادتي الأيلزو التلي ح�سللت
عليها اأكاديمية محمد بن مبارك للدرا�سات الدبلوما�سية

أعلنت الجامعة الخليجية 
عــــــــن اســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــتــــــح بــــــاب 
الــتــســجــيــل لــلــفــصــل الـــدراســـي 
لخريجي   2023/2022 الربيعي 
الــثــانــويــة الــعــامــة والــمــحــولــيــن 
مــن جــامــعــات أخــــرى، مــع منح 
وبينت   %50 إلى  تصل  دراسية 
رئيس وحدة القبول والتسجيل 
األستاذة  الخليجية  بالجامعة 
الــمــنــح  أن  الــــســــامــــرائــــي  بـــــــراء 
الـــدراســـيـــة تـــقـــدم لــلــطــلــبــة في 
ــج الـــبـــكـــالـــوريـــوس  ــ ــرامـ ــ ــة بـ ــافــ كــ
المطروحة حالًيا في الجامعة 
وتعتمد نسبة المنحة على نوع 
التخصص ومعدل الطالب في 
الثانوية ومشاركته في األنشطة 
الــطــالبــيــة وذلـــــك بـــهـــدف دعــم 
المتفوقين  الــطــلــبــة  وتــشــجــيــع 
على مواصلة التميز األكاديمي 

والطالبي.
يـــمـــيـــز  ــا  ــ ــ مـ أن  وأضــــــــافــــــــت 
تقدمها  التي  الدراسية  المنح 
الـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة هــــو أن 
طــوال  للطالب  تــقــدم  المنحة 
وال  الجامعة  فــي  دراســتــه  فترة 
أو  دراســــي  فــصــل  عــلــى  تقتصر 

عام دراسي واحد.
وأوضـــــــحـــــــت الــــســــامــــرائــــي 
ــدًدا من  ــ عــ تــضــم  الــجــامــعــة  أن 
الــــتــــخــــصــــصــــات األكــــاديــــمــــيــــة 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  الـــمـــعـــتـــمـــدة مــ
التربية  ووزارة  العالي  التعليم 
البحرين،  مملكة  في  والتعليم 
كما أدرجت مؤخًرا وزارة التعليم 
في المملكة العربية السعودية 
الـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــجــيــة ضــمــن 
المعترف  المصنفة  الجامعات 
بها والموصى بالتحاق الطلبة 
الـــســـعـــوديـــيـــن لــــلــــدراســــة بـــهـــا، 
ــــك لــبــرامــج الــبــكــالــوريــوس  وذلـ

والدراسات العليا التي تقدمها 
»الــخــلــيــجــيــة« مــمــا يــؤكــد على 
ـــودة الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــ جـ
إضافة  الجامعة  تقدمها  التي 
الستيفاء المعايير الدولية إلى 
التحتية  الــبــنــيــة  تــطــّور  جــانــب 

والمرافق الجامعية.
البرامج  السامرائي  وبينت 
وهــي:  الــجــامــعــة  تقدمها  الــتــي 
»ماجستير اإلعالم، بكالوريوس 
القانون،  بــكــالــوريــوس  اإلعـــالم، 
ــة  ــبــ ــاســ ــحــ ــمــ ــوس الــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــكـ ــ ــ بـ
إدارة  بـــكـــالـــوريـــوس  والـــمـــالـــيـــة، 
وبكالوريوس  البشرية،  الموارد 
الــداخــلــي«.  التصميم  هــنــدســة 
إضـــافـــة لــبــرنــامــج بــكــالــوريــوس 
»الــــــهــــــنــــــدســــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة 
وااللــــكــــتــــرونــــيــــة« و»الـــهـــنـــدســـة 
الــمــيــكــانــيــكــيــة« بـــالـــتـــعـــاون مــع 
ــون فــي  ــتــ ــبــ ــامــ ــهــ ــورثــ ــة نــ ــعــ ــامــ جــ

المملكة المتحدة.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أكــــد 
الدكتور  الهندسة  كلية  عميد 
البرامج  أن هذه  الــراوي  أسامة 
على  للحصول  الــطــالــب  تــؤهــل 
ــادة مــــن جـــامـــعـــة مــرمــوقــة  ــهــ شــ
محلًيا  معتمدة  بريطانيا  مــن 
تعليم  لنظام  إضــافــة  وعــالــمــًيــا 
مشتركين  ــاتـــذة  وأسـ بــريــطــانــي 

ــة نـــورثـــهـــامـــبـــتـــون  ــعــ ــامــ مـــــن جــ
ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مــع  ــعــ ــامــ ــجــ والــ
التعليمية  الــجــودة  ذات  ضمان 
ــرة فــي  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــرات الـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
وبتكلفة  لــلــخــارج  الــســفــر  حـــال 

مناسبة.
ــار الــقــائــم بــأعــمــال  كــمــا أشــ
وتقنيات  االتــصــال  كلية  عميد 
ــالم وعــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم  ــ اإلعــ
اإلداريــــــــــة والـــمـــالـــيـــة الـــدكـــتـــور 
شــريــف بــــدران إلـــى أن بــرنــامــج 
مــاجــســتــيــر اإلعـــــــالم يـــعـــد مــن 
الــبــرامــج الــمــمــيــزة الــتــي تــركــز 
عــلــى تــنــمــيــة مـــهـــارات الــطــالــب 
ــي آن  ــة فـ ــيـ الـــقـــيـــاديـــة واإلعـــالمـ
ــكـــل مـــغـــايـــر  واحــــــــد وذلــــــــك بـــشـ
بعيًدا عن األساليب التقليدية، 
ــة فــي بــرنــامــج  وأكــــد أن الـــدراسـ
مدار  على  ستكون  الماجستير 
ــة فـــصـــول دراســــيــــة وعــلــى  ثـــالثـ
ســـاعـــة   42 ــاز  ــيــ ــتــ اجــ ــب  ــالــ ــطــ الــ
برنامج  يتضمن  كما  دراســيــة. 
ــررات  ــ ــقــ ــ مــ  10 ــر  ــيــ ــتــ ــســ ــاجــ ــمــ الــ
إلى أطروحة  باإلضافة  دراسية 
الــمــاجــســتــيــر وتــركــز الــمــقــررات 
ــــى مــــــــهــــــــارات الـــتـــخـــطـــيـــط  ــلـ ــ عـ
والــــتــــفــــكــــيــــر االســــتــــراتــــيــــجــــي 
والـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــمـــؤســـســـات 
ــواء الــحــكــومــيــة  ــ اإلعـــالمـــيـــة ســ

ــى  إلـ بــــاإلضــــافــــة  الــــخــــاصــــة  أو 
ــيــــة فــي  ــمــ ــالــ ــعــ االتــــــجــــــاهــــــات الــ

المجال اإلعالمي.
ومــــن جــانــبــه أفـــــاد الــقــائــم 
بــأعــمــال عــمــيــد كــلــيــة الــقــانــون 
ــد أن  ــمـ ــحـ ــور فــــــــراس مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
بــرنــامــج الـــقـــانـــون يــرتــكــز على 
ــي بـــشـــكـــل  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــجــــــانــــــب الـ
كــبــيــر لــيــكــســب الـــطـــالـــب خــبــرة 
الــدراســة  فــتــرة  خـــالل  حقيقية 
فـــهـــو يــهــيــئ الـــطـــالـــب لــلــحــيــاة 
ــة واالكـــــاديـــــمـــــيـــــة فــي  ــيـ ــنـ ــهـ ــمـ الـ
تخصصات  مع  القانون  مجال 
العقارات،  التجارة،  وهي  أخرى 
ــلــــومــــات، حــيــث  ــعــ ــيـــة الــــمــ ــنـ وتـــقـ
ــارات الــمــطــلــوبــة  ــهــ ــمــ يـــدمـــج الــ
متطلبات  مــع  المجاالت  لهذه 
مجال القانون. مؤكًدا أنه وبناًء 
بها  قامت  التي  الدراسات  على 
أن  تبين  الخليجية  الــجــامــعــة 
ــمـــل الــــيــــوم بــحــاجــة  ــعـ ــوق الـ ــ ســ
على  القدرة  لديهم  لقانونيين 
إجراء وتنظيم وإدارة التعامالت 
بقطاعات  المرتبطة  القانونية 
وقطاع  المعلومات،  تكنولوجيا 
األعــــمــــال الـــمـــتـــنـــامـــي، وقـــطـــاع 
الــــذي تــوســع ليضم  الـــعـــقـــارات 

مفاهيم قانونية حديثة.

الجامعلة الخليجيلة تفتلح بلاب القبلول والت�سلجيل 

} د. طالل الميمان.

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ 
واألعصاب  المخ  جراح  بإشراف  واألعصاب 
ــور طــــالل الــمــيــمــان فـــي اســتــئــصــال  ــتـ ــدكـ الـ
كــانــا  لــمــريــضــيــن شــابــيــن،  الــعــيــن  أورام مـــن 
إثر  آخـــر،  مــن مستشفى  تحويلهما  تــم  قــد 
وانتفاخ  المستمر  الــصــداع  مــن  معاناتهما 

في العين واالزدواجية في النظر.
ــان ان  ــمــ ــيــ ــمــ وقــــــــال الــــدكــــتــــور طــــالل الــ
العملية تجرى للمرة األولى في مستشفى 
الملك حمد الجامعي وتطلبت درجة عالية 

من الدقة نظرا الى موقع األورام الحساس 
الجراحي  الــفــريــق  أن  موضحا  الــعــيــن،  فــي 
اســتــخــدم الــتــقــنــيــات الــمــجــهــريــة الــدقــيــقــة 

إلجرائها.
وأكد انه منذ استقبال المريضين وبعد 
إجراء الفحوصات الالزمة تبين وجود أورام 
وعليه  مــتــعــددة،  حميدة  ووريــديــة  شريانية 
فقد تقرر إجراء عملية جراحة الستئصال 
األورام بالكامل بدءا بالحالة األكثر خطورة، 
مشيرا الى أن الجهود الطبية تكللت بنجاح 

تماثل  مــضــاعــفــات،  أي  بــــدون  الــعــمــلــيــتــيــن 
النظر  واستعادا  للشفاء  المريضان  بعدها 
النظر مع  كليا كما تالشت االزدواجــيــة في 

عودة العينين إلى مكانهما الطبيعي.
الملك  في مستشفى  األطباء  أن  يذكر 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي يــعــمــلــون كـــفـــريـــق واحــــد 
لتشخيص حالة المريض وبالتالي تحديد 
العالج األمثل لكل مريض على حدة وذلك 
بطرق متقدمة وباستخدام أحدث األجهزة 

التي تضاهي المستويات العالمية.

لأول مرة فـي »حمد اجلامعي«..

ا�سلللتئ�سال اأورام دقيقلللة ملللن العيلللن لمري�سيلللن �سلللابين

أكد عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين، 
الجامعة  طلبة  أن  أحمد،  محمد  صــالح  الدكتور 
شقوا طريقهم نحو النجاح رغم الصعوبات التي 
العامين  خــالل  كــورونــا  فــيــروس  جائحة  فرضتها 
الماضيين، مشيرًا إلى أن الخريجين تمكنوا من 

امتالك مهارات متفردة في التعلم عن بعد.
ــقــــوق، أمـــــس األحـــــد،  واحـــتـــفـــلـــت كـــلـــيـــة الــــحــ
بتخريج 960 طالبًا وطالبة في ختام حفل تخرج 
رعاية  تحت  يقام  الــذي  والعشرين،  الرابع  الفوج 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب 
آل خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ــن خــريــجــي  ــي الــحــفــل مـ لــلــطــلــبــة الــمــســجــلــيــن فـ
الجامعي  العام  إلى  الجامعي 2018/2017م  العام 

2021/2020م.
وقال الدكتور صالح في الحفل، الذي شهده 
ــروي أن نقف  مــســؤولــو الــجــامــعــة: »مـــن دواعــــي سـ
ــزاز وتــكــريــم ألبــنــائــنــا الخريجين  إعــ الــيــوم وقــفــة 
وبناتنا الخريجات في هذا الحفل البهيج، الذي 
الملكي  السمو  صاحب  مــن  كريمة  برعاية  يأتي 
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، بــمــا يــشــيــر بــوضــوح إلــى 
االهتمام بالعلم وبالمتعلمين، لنسطر في سجل 
وبناتنا  أبنائنا  َج  تخرُّ نور  من  بحروف  اليوم  هذا 

من جامعتنا الوطنية«.
تحصيل  فــي  الحافلة  الطلبة  بمسيرة  ونــوه 
الــعــلــم والــمــعــرفــة واكــتــســاب الــخــبــرات، مــؤكــدًا أن 
الــطــلــبــة كـــانـــوا عــلــى »قـــــدر الــثــقــة الـــتـــي أوالهــــم 
الــــدؤوب خــالل حياتهم  بنشاطهم  أهــلــهــم«  إيــاهــا 
الجامعية، معربًا عن فخره الشديد بالخريجين 

جميعًا.
إلى جانب ذلك؛ أشاد العميد بالنجاح الذي 
منظومتها  خــالل  مــن  البحرين  جامعة  حققته 
التعليمية  الــحــيــاة  نقل  فــي  الــمــتــطــورة،  التقنية 
إلى بر األمان خالل فترة الجائحة، حيث »حولت 
الــمــحــنــة إلـــى مــنــحــة« بــفــضــل الــدعــم الــمــتــواصــل 

للجامعة من قبل قيادة جاللة الملك المعظم.
تخرج  20 حفلة  الــبــحــريــن  جــامــعــة  وأقـــامـــت 
في  االحتفالية،  برنامج  في  المسجلين  لطلبتها 

الفترة من 19 إلى 29 يناير 2023م.
وخالل االحتفالية الصباحية، تسلم خريجو 
ــن نـــائـــب الــرئــيــس  الـــحـــقـــوق شــــهــــادات الـــتـــخـــرج مـ
الدكتور  الخريجين،  ــؤون  وشـ المجتمع  لخدمة 
محمد صالح األنصاري، في حين تسلم زمالؤهم 
في التخصص نفسه شهاداتهم من نائب الرئيس 
اإلداريــــة  والـــشـــؤون  الــمــعــلــومــات  لــخــدمــات تقنية 
والــمــالــيــة، الــدكــتــور أســامــة عــبــداهلل الـــجـــودر، في 

الفترة المسائية.
ـــر الــخــريــجــون عـــن ســعــادتــهــم وشــكــرهــم  وعـــبَّ
الشيخة  الــخــريــجــة  وأشــــارت  الــبــحــريــن،  لجامعة 
التي  الــســنــوات  إلـــى  آل خليفة،  بــنــت خــالــد  نـــوف 
تعلموه  ومــا  الجامعة،  أروقـــة  فــي  الطلبة  قضاها 
ما  كل  نحو  الدائم  واالرتقاء  »المحبة  دروس  من 
يجعل هذا الوطن شامخًا دائمًا في صروح العلم 

والتطوير«.
خليفة  آل  خالد  بنت  نوف  الشيخة  ووجهت 
التدريس،  هيئة  وأعــضــاء  األمـــور،  ألولــيــاء  الشكر 
إلى  ودعــم، وصــواًل  وتشجيع  بذلوه من جهد  لما 

ساعة جني الثمار وحصد األتعاب.
أما الخريجة حوراء علي عبداهلل، الحاصلة 
عــلــى جــائــزة أبـــي يــوســف الــقــاضــي فــي الــحــقــوق، 
فــي االحتفالية  الــخــريــجــيــن  كــلــمــة  ألــقــت  والــتــي 
المسائية؛ فأعربت عن غبطتها الكبيرة باإلنجاز 
جميعًا،  الطلبة  حققه  الــذي  المتميز  األكاديمي 
وقالت:  ودؤوب.  متواصل  وتعب  وعناء  جهد  بعد 
»إنـــهـــا لــلــحــظــات اســتــثــنــائــيــة فـــي جــمــالــهــا، حيث 
الــتــخــرج  الــيــوم بــشــرف تــســلــم شـــهـــادات  سنحظى 
وأوسمته«، مقدمة شكرها للجامعة، والمنتسبين 
إليها، واآلباء واألمهات الذين لم يألوا جهدًا في 

دعم الطلبة وتوجيههم«.

كلية  فلللي  طلللاللللب  األلللللف  تلللخلللرج  الللبللحللريللن  جللامللعللة 
اللللحلللقلللوق فلللي خلللتلللام احللتللفللاللليللة اللللفلللوج الللللل 24
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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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وأشارت المذكرة اإليضاحية 
إلــــــــى أن  بـــــقـــــانـــــون  ــتــــرح  ــلــــمــــقــ لــ
السنوات  في  اعتمدت  البحرين 

األخيرة سياسة االقتصاد الحر 
ــا، فــســهــلــت  ــيـ ــمـ ــالـ والـــمـــفـــتـــوح عـ
االســـتـــثـــمـــار وإنــــشــــاء الـــشـــركـــات 

وسمحت  لألجانب  والمؤسسات 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ لــــهــــم بـــــمـــــزاولـــــة الـ
وأن  ــة،  ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ الـــنـــشـــاطـــات 
تنمية  فــي  تسهم  العملية  هــذه 
على  وتعمل  الوطني  االقتصاد 
توظيف العديد من المواطنين، 
أن  الـــــمـــــاحـــــظ  مـــــــن  أنـــــــــه  إال 
ــذه الــشــركــات  نــســبــة مــســاهــمــة هـ
ــي الــتــكــالــيــف  ــ ــات فـ ــســ ــؤســ ــمــ والــ
إذ  قليلة،  العامة  والــمــصــروفــات 
المستثمرين  من  العديد  يعمد 
األجــانــب إلـــى تــحــويــل أربــاحــهــم 

إلـــى الـــخـــارج، دونــمــا أي قــيــد أو 
شرط في تحويل هذه األرباح.

وأوضــــــــــــحــــــــــــت الـــــــمـــــــذكـــــــرة 
الـــدول  اإليــضــاحــيــة أن غــالــبــيــة 
واألجنبية  والعربية  الخليجية 
تــفــرض ضـــرائـــب عــلــى مــمــارســة 
الباد،  في  االقتصادي  النشاط 
مضيفة أن هذا المقترح بقانون 
يهدف إلى تنظيم عملية فرض 
ــاص  ــ ــخـ ــ ــى األشـ ــلــ الـــــضـــــرائـــــب عــ
ــن  ــيــ ــاريــ ــبــ ــتــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــيـــن واالعــ
ــانــــب، بــنــســب مــعــقــولــة  مـــن األجــ

ــاســــب وحـــــجـــــم أربــــاحــــهــــم  ــنــ ــتــ تــ
جــراء  البحرين  فــي  المتحققة 
بها،  التجاري  العمل  مزاولتهم 
وتحصيل  ربــط  عملية  وتنظيم 
ــاء  ــفــ الــــضــــرائــــب، وكـــيـــفـــيـــة اإلعــ
استحقاقاتها  ومــواعــيــد  مــنــهــا، 
واألنشطة والدخل التي تفرض 

عليها.
الــمــقــتــرح  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
ــــرض  ــاق فـ ــ ــطــ ــ اســــتــــثــــنــــى مـــــــن نــ
الـــضـــريـــبـــة مـــواطـــنـــي الــبــحــريــن 
ودول الخليج، واستثنى الرواتب 

واألجــــــــــــــور الـــــتـــــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا 
المملكة  في  العاملون  األجانب 
ــخـــاص،  ــام والـ ــعـ بــالــقــطــاعــيــن الـ
وقــصــرهــا عــلــى األجــانــب الــذيــن 
سواء  التجاري،  العمل  يزاولون 
كان مؤسسة خاصة بهم أو شركة 
شركة  أو  بالكامل  لهم  مملوكة 
بينهم وبين مواطنين بحرينيين 
حــدود  فــي  وذلـــك  أو خليجيين، 
حــصــتــهــم مــــن األربــــــــــاح فــقــط، 
االتفاقيات  المقترح  راعــى  كما 
ــة الــتــي  ــيــ ــدولــ والــــمــــعــــاهــــدات الــ
تتضمن عدم االزدواج الضريبي 
واإلعــفــاء مــن الــضــرائــب، فنص 
هذه  مواطني  عدم خضوع  على 
اإلخال  وعدم  للضرائب  الدول 

بهذه االتفاقيات.
ويهدف االقتراح بقانون إلى 
ــافـــي لــصــالــح  ــل إضـ تــحــقــيــق دخــ
الــــمــــوازنــــة الــــعــــامــــة لــلــمــمــلــكــة، 
وتــــــنــــــويــــــع مـــــــــصـــــــــادر  الـــــدخـــــل 
مــوارد  على  االعــتــمــاد  وتخفيف 
الــنــفــط وحـــفـــظ حـــق األجـــيـــال 
وتحقيق  الموارد،  بهذه  القادمة 
ممارسة  بين  النسبية  الــعــدالــة 
ــــب لـــلـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري  ــانـ ــ األجـ
التي  األربــــاح  وحــجــم  بالمملكة 
فعالة  مساهمة  دون  يحققونها 
وتخفيف  العامة،  التكاليف  في 
األجانب  لتحويل  السلبي  األثر 
ــم خــــــــارج الـــمـــمـــلـــكـــة،  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ألربـ
وتــحــقــيــق الــمــعــامــلــة بــالــمــثــل، 
الـــــــدول  ــن  ــ مــ ــرا  ــيــ ــثــ كــ إن  ــيــــث  حــ
باإلعفاء  رعــايــاهــا  يتمتع  الــتــي 
الــضــريــبــي بــالــمــمــلــكــة ال تــقــدم 
للمستثمرين  ذاتــهــا  الــمــعــامــلــة 
تثقلهم  بــل  فــيــهــا  الــبــحــريــنــيــيــن 

بالضرائب المتنوعة.
المقترح  مواد  أبرز  وتمثلت 
ــــرض الــضــريــبــة  بـــقـــانـــون فــــي فــ
الدخل  مــن  معينة  شــرائــح  على 

بــعــد خــصــم جميع  ــي  ــالـ ــمـ اإلجـ
الــمــصــروفــات والــتــكــالــيــف وفــقــا 
ألحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون، عـــن كل 
ــة ضـــريـــبـــيـــة وتـــتـــمـــثـــل تــلــك  ــنـ سـ

الشرائح فيما يلي:
من 10001 إلى 50000 تكون 
إلــى   50001 ـــن  ومـ  ،%5 الــنــســبــة 
ومن   ،%10 تــكــون  ديــنــار   100000
100001 إلى 150000 دينار تكون 
إلى 250000   150001 ومن   ،%15
ومــن 250001   ،%20 تــكــون  ديــنــار 
 ،%25 تــكــون  ديــنــار   500000 إلـــى 
تكون  فأكثر  دينار   500001 ومن 
يتم  فيما   ،%30 الضريبة  نسبة 
إذا قل  الــضــرائــب  مـــن  ــاء  ــفـ اإلعـ

الدخل عن 10 آالف دينار.
وجاءت المادة 2 لتنص على 
دخل  على  الضريبة  تــفــرض  أن 
المكلف الناشئ عن نشاطه في 
ضريبية  سنة  كــل  عــن  البحرين 
المتحققة  ويشمل ذلك األرباح 
عن أي عقد ينفذ في البحرين، 
واألربــــــــاح الــمــتــحــقــقــة عـــن بيع 
ــن أصـــــــــول الـــمـــنـــشـــأة،  ــ أصـــــــل مــ
والعموالت المستحقة للوكاالت 
ــيــــات  ــاقــ اتــــفــ عــــــن  ـــة  ــئـ ـــاشــ ــنـ الــ أو 

التجارية  الوساطة  أو  التمثيل 
أو  البحرين  فــي  تحققت  ســـواء 
في الخارج، واألتعاب المدفوعة 
عــــن األعــــمــــال االســـتـــشـــاريـــة أو 
التحكيم أو تقديم الخبرات وما 
الــعــقــارات،  وإيــجــار  فــي حكمها، 
والمبالغ المتحصلة من بيع أو 
تأجير أو منح امتياز الستعمال 
أو استغال أية عامات تجارية 
اخـــتـــراع  بـــــــراءة  أو  تــصــمــيــم  أو 
والـــطـــبـــع  ــيـــف  ــألـ ــتـ الـ ــقــــوق  حــ أو 
تــقــديــم  أو  ــام  عــ مـــرفـــق  إدارة  أو 
متى  نوعها  كــان  مهما  خــدمــات 
الديون  أو  مــادي،  بمقابل  كانت 
ــا  ــتـــردهـ ــي يـــسـ ــ ــتـ ــ الــــمــــعــــدومــــة الـ
أربــــــــاح  ــي  ــ ــافـ ــ صـ أو  ــفــــة،  ــلــ ــكــ ــمــ الــ

التصفية.
على  الثالثة  الــمــادة  ونصت 
أن يــتــبــع فـــي احــتــســاب الــدخــل 
ــع لـــلـــضـــريـــبـــة طــريــقــة  ــاضــ ــخــ الــ
االســتــحــقــاق الــمــعــمــول بــهــا في 
ــة، وعــلــى  ــاريـ ــجـ ــتـ الــمــحــاســبــة الـ
الــمــكــلــفــيــن الـــذيـــن يــرغــبــون في 
ــة أخـــــــرى أن  ــقـ ــريـ ــدام طـ ــخــ ــتــ اســ
موافقة  عــلــى  مسبقا  يــحــصــلــوا 
الجهاز الوطني لإليرادات، فيما 
ــادة الــعــقــوبــات عــلــى أن  نــصــت مــ
يــعــاقــب بــالــغــرامــة الــتــي ال تقل 
تــزيــد على  وال  ديــنــار   1000 عــن 
5000 دينار كل مكلف أو شخص 
ــعـــال  ــد األفـ ــ مــــســــؤول ارتــــكــــب أحـ

اآلتية:
بالسجات  االحتفاظ  عدم 
ــنــــدات وعــــــــدم تــقــديــم  ــتــ ــمــــســ والــ
اإلقـــــرار الــضــريــبــي فـــي الــمــوعــد 
الدخل  إخفاء  وتعمد  المحدد، 
الــنــشــاط  أوجــــــه  أو  الــحــقــيــقــي 
أو إخــفــاء  لــلــضــريــبــة  الــخــاضــع 
مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــااللــتــزامــات 
العقوبة  وتــضــاعــف  الــضــريــبــيــة، 

بحديها في حالة العود.

ــة الــــــشــــــؤون  ــنــ ــجــ عــــــقــــــدت لــ
بمجلس  واالقتصادية  المالية 
الــنــواب بــرئــاســة الــنــائــب محمد 
اللجنة  رئــيــس  األحــمــد  سلمان 
في  الــثــامــن  الــعــادي  اجتماعها 
دور االنعقاد العادي من الفصل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــــســــــادس أمـــــس، 
النواب أعضاء اللجنة،  بحضور 
وبحضور السيد يوسف عبداهلل 
الـــمـــالـــيـــة  وزارة  ــل  ــيــ وكــ ــود  ــمــ حــ
واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي لــلــشــؤون 
المالية، والشيخ علي بن سلمان 
خــلــيــفــة الــرئــيــس  آل  عـــلـــي  ــن  بــ
اإلداري  لـــلـــجـــهـــاز  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والـــفـــنـــي لــمــجــلــس احــتــيــاطــي 
األجــــــيــــــال الـــــقـــــادمـــــة، والــــوفــــد 

المرافق.
ــة  ــنــ ــلــــجــ واســــــتــــــعــــــرضــــــت الــ
ــنـــوي والـــبـــيـــانـــات  الـــتـــقـــريـــر الـــسـ
الـــمـــالـــيـــة الـــمـــدقـــقـــة لــحــســاب 
القادمة عن  األجيال  احتياطي 
الــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 

تدقيقه  بعد   2021 ديسمبر   31
المالية  الرقابة  ديــوان  قبل  من 

واإلدارية.
ــتــــزام  ونـــاقـــشـــت الـــلـــجـــنـــة الــ
مجلس إدارة احتياطي األجيال 
ــيـــاســـة اآلمـــنـــة  ــالـــسـ الــــقــــادمــــة بـ

ــارات، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــمــ ــثــ ــتــ ــاســ لــ
ارتفاع نسبة األموال المستلمة 
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  مـــن 
ــح حــــســــاب  ــ ــالــ ــ ــصــ ــ الــــــوطــــــنــــــي لــ
إشــادة  إلــى  إضــافــة  االحتياطي، 
االستثمارية  بالخطة  اللجنة 

لـــلـــصـــنـــدوق والــــتــــي نـــتـــج عــنــهــا 
تــحــقــيــق أربـــــاح ســنــويــة بــمــعــدل 

.%10.4
ــار  ــ ــاق ذاتـــــــه أشـ ــيــ وفــــــي الــــســ
رئيس  األحــمــد  محمد  الــنــائــب 
الــلــجــنــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

ــانـــون  ــى دخـــــــول تــــعــــديــــات قـ ــ إلــ
ــيــــاطــــي حـــيـــز الــتــنــفــيــذ،  ــتــ االحــ
وذلـــك بــزيــادة مــعــدل االقــتــطــاع 
لصالح  النفطية  اإليـــرادات  من 
حساب االحتياطي، وذلك وفًقا 
 2022 لــســنــة   16 رقــــم  لــلــقــانــون 
الــقــانــون  مــن   1 الــمــادة  بتعديل 
بــشــأن   ،2006 لـــســـنـــة   28 رقــــــم 

احتياطي األجيال القادمة.
واخــــتــــتــــم رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــمــالــيــة بــالــســيــاســة الــوطــنــيــة 
ــي يــتــبــعــهــا  ــتــ واالقــــتــــصــــاديــــة الــ
الــصــنــدوق الــــذي قـــام بــمــشــروع 
بـــنـــاء مــصــنــع األدويــــــــة، مــشــيــدا 
أن  شأنه  مــن  الــذي  النهج  بهذا 
يجعل الصندوق يحقق أهدافه 
جيدة  اقتصادية  بيئة  بناء  فــي 
إلــى  إضــافــة  المقبلة  لــألجــيــال 
ــروع بـــنـــاء بـــــرج احــتــيــاطــي  ــشــ مــ
ــــذي يــعــّد  لــألجــيــال الـــقـــادمـــة الـ
من  للصندوق  محليا  استثمارا 
شأنه تعزيز اإليرادات المحققة.

خالل اجتماع مالية النواب ب�صندوق احتياطي الأجيال

الأدوي���ة م�صن���ع  واإن�ص���اء  ال�ص���تثمارية..  بالخط���ة  اإ�ص���ادة 

قان�ون نياب�ي بفر�ض �سريبة عل�ى دخل ال�س�تثمارات الأجنبية
التع�اون  مجل��س  مواطن�ي  وا�ص�تثناء  دين�ار..  اآلف   10 م�ن  الأق�ل  الدخ�ل  اإعف�اء 
التك�رار ح�ال  ف�ي  المبل�غ  وم�ساعف�ة  ال�سريب�ي  الته�رب  عقوب�ة  دين�ار   5000

}  خالد بوعنق.

كتب: وليد دياب

بقانون  باقتراح  تقدمه  عن  بوعنق  خالد  النائب  كشف 
بـــشـــأن نـــظـــام ضــريــبــة عــلــى دخــــل االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة، 
واقتطاع نسبة من هذه الضرائب لصالح صندوق احتياطي 

األجيال القادمة وتخصيص الباقي لدعم ميزانية الدولة.
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كتبت: فاطمة الماجد 

شــهــدت األســــــواق والــمــتــاجــر 
ــدا  ــوافــ الـــمـــحـــلـــيـــة والــــمــــشــــاغــــل تــ
على  العائالت  قبل  من  ملحوظا 
شراء األدوات المدرسية بمناسبة 
الــعــودة الــى الــمــدارس، حيث أكد 
أصــحــاب مــراكــز تــســوق وأصــحــاب 
مشاغل خياطة أن هنالك إقبااًل 
على  العائالت  قبل  من  ملحوظًا 
العروض  من  لالستفادة  المراكز 
والتخفيضات التي يتم تقديمها 
على الحقائب واألقالم وحافظات 

الطعام والمالبس المدرسية.
وأكـــــد زيـــنـــل تــكــاثــف الــطــلــب 
ــبـــر خــــدمــــة تــجــهــيــز الــطــلــبــات  عـ
اإللكترونية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وازدياد االقبال عليها 
التسوق  مــع  مقارنة   %70 بنسبة 

في المتجر من قبل الزبائن.
وعبر عن جاهزية المركز في 
عرض كافة األدوات والقرطاسية 
ــة بــــأســــعــــار تــتــنــاســب  ــيــ ــدرســ ــمــ الــ
مـــع جــمــيــع الـــزبـــائـــن والــطــبــقــات 

المجتمعية.
وأكـــد عـــادل عــبــدالــنــبــي غــالم 
مــــســــؤول شــــــؤون الـــمـــبـــيـــعـــات فــي 
للتخفيضات«  دي  تــو  »دي  مــركــز 
على تــوافــد الــعــوائــل فــي االقــبــال 
المدرسية  لــأدوات  التسوق  على 
والقرطاسية الخاصة بالمدارس، 
مـــؤكـــدا ان الــمــتــجــر شــهــد اقــبــاال 
ــي فــتــرات  ــدة أيـــــام وفــ مــتــتــالــيــا عــ
مـــتـــوالـــيـــة حـــيـــث شـــهـــد الــمــتــجــر 
اقباال بالتزامن مع بدء الدراسة 
مع  واآلن  الخاصة  الــمــدارس  في 

بدء المدارس الحكومية.

وذكر عبدالنبي انه تم توسعة 
عــن  الـــمـــدرســـيـــة  األدوات  قـــســـم 
األخــرى  األقــســام  تقليص  طريق 
استعدادا للعودة للمدارس، وأشار 
عــبــدالــنــبــي الــــى تــلــقــي الــطــلــبــات 
مــن بــعــض الــزبــائــن عــبــر الطلب 
التواصل  مواقع  من  اإللكتروني 
االجــــتــــمــــاعــــي واســــتــــالمــــهــــا مــن 
أولياء  قبل عدد من  المتجر من 
األمور، الذي يفضل التسوق عبر 

األنترنت.   
وأكــــد عــبــدالــجــلــيــل الــمــطــوع 
صــاحــب مــحــالت »عــجــيــب« على 
ازديـــاد اقــبــال الــعــوائــل على قسم 
المدرسية  والمستلزمات  األدوات 
ــاش الــمــبــيــعــات  ــعـ ــتـ حـــيـــث أكـــــد انـ
بــــاأليــــام  ــة  ــارنــ ــقــ مــ  %50 بـــنـــســـبـــة 

االعتيادية. 
ــه بـــدأ  ــ وأضــــــــاف الــــمــــطــــوع انــ
ــــي مـــنـــذ األســـبـــوع  ــالـ ــ ــد األهـ ــوافــ تــ
الــــمــــاضــــي اســـــتـــــعـــــدادا لــتــبــضــع 
والقرطاسية  المدرسية  األدوات 
حــتــى كــتــابــة هـــذا الــخــبــر، مــؤكــدًا 

اســــــــتــــــــعــــــــدادات مـــــحـــــل عـــجـــيـــب 
ــاص لـــــــأدوات  ــ بـــتـــوفـــيـــر قـــســـم خــ
األدوات  على  وعــروض  المدرسية 
بما  الـــمـــدرســـيـــة  والــمــســتــلــزمــات 

فيها الحقائب. 
ومـــــن جــهــتــهــا أكــــــدت ايـــمـــان 
مشغل  صاحبة  المال  عبدالعزيز 
اقباال  »روشان للخياطة«: شهدنا 
واســـعـــا عــلــى تــفــصــيــل الــمــالبــس 
المدرسية  والــمــرايــل  الــمــدرســيــة 
الخاصة بالفتيات بكميات كبيرة، 
عــلــى  كـــــان  ــر  ــبــ األكــ ــال  ــ ــبـ ــ االقـ وان 
والبناطيل  المدرسية  القمصان 

الخاصة باألوالد.
ــان الـــمـــال اقــبــال  ــمـ ــدت ايـ ــ وأكــ
المالبس  تفصيل  على  الــعــوائــل 
الــمــدرســيــة بــعــدد أكــثــر مـــن قبل 
األوضـــاع  اســتــقــرار  نتيجة  وذلـــك 
خــســارة  خـــوف  وتــالشــي  الصحية 
الــمــالبــس مــن قــبــل األهــالــي كما 
حـــدث فــي فــتــرة الــجــائــحــة حيث 
كـــانـــت الـــعـــوائـــل تــقــلــل مـــن كمية 
ــاف  ــقــ ــــس حـــــــــذرا مــــــن إيــ ــــالبـ ــمـ ــ الـ

التعليم  الــى  وتحويلها  الــدراســة 
)عن بعد(. 

واجــــــمــــــع أصــــــحــــــاب مــــراكــــز 
الطلب على  ازديــاد  التسوق على 
فيها  بما  المدرسية  القرطاسية 
ــر واألقـــــــــالم والـــحـــقـــائـــب  ــاتــ ــدفــ الــ
ــد أصــحــاب  الـــمـــدرســـيـــة، فــيــمــا أكــ
متاجر الخياطة ان االقبال ازداد 
المالبس  تفصيل  على  تــحــديــدا 
ــن فـــئـــة األقــمــصــة  ــة مــ ــيـ ــمـــدرسـ الـ
والــبــنــاطــيــل فــيــمــا »قــــل« االقــبــال 
على تفصيل »المريول« المدرسي 
ــعــــداد أولـــيـــاء  ــتــ والـــســـبـــب هــــو اســ
األمـــور فــي بــدايــة الــعــام الــدراســي 

الجديد. 
  وعـــن حــجــم الــمــســتــلــزمــات 
ــأن  ــ وعــــــــددهــــــــا عــــلــــقــــت زيــــــنــــــب بـ
بل  كالسابق  ليست  المستلزمات 
وذلــك ألننا قمنا  »أقــل«  أصبحت 
والمستلزمات  الحاجيات  بشراء 
األســاســيــة الــمــدرســيــة فــي بــدايــة 
العام الدراسي في الفصل السابق 
نحو  يــتــجــه  بــــات  الــتــعــلــيــم  وألن 

التعليم اإللكتروني شيئا فشيئا.
ــا قــــــالــــــت الــــمــــواطــــنــــة  ــمــ ــيــ فــ
أطفال  ألربــعــة  ام  محمد  إســـراء 
ــعــــدة مــــحــــالت تـــجـــاريـــة  ــبــــت لــ ذهــ
ــنــــواقــــص الـــمـــدرســـيـــة  ــال الــ ــمــ إلكــ
وحقائب  أساسية  قرطاسية  من 
مدرسية ورأيت تنوعا وتشابها في 
البضائع المحلية وقالت »أفضل 
ــتـــاجـــر لــمــعــايــنــة  ــلـــمـ الــــــذهــــــاب لـ
جــــــودة الـــقـــطـــع ولـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
الــبــضــائــع الــجــديــدة الــمــطــروحــة 
فـــي الـــســـوق وال أفــضــل الــتــســوق 
نسيان  تجنب  بدافع  اإللكتروني 
مهمة  تكون  قد  قرطاسية  أدوات 

للغاية«.
واتــفــقــت مــعــهــا ســوســن علي 

وقالت شخصيا أفضل  التسوق
وعــــلــــى خــــــالف ذلــــــك قـــالـــت 
التسوق  »أفضل  السعيد  فاطمة 
التي توفر خاصية  المتاجر  عبر 
الــتــســوق عــبــر اإلنــتــرنــت تــوفــيــرا 
العروض  من  ولالستفادة  للوقت 

التجارية في عدة متاجر«.  

20 دي��ن��ارا �إل���ى  �ل��ذه��ب  �رت��ف��اع ج���ر�م 
 و400 فل�����س ف��ي �لأ�س������و�ق �لمحلي����ة 

»ف�����ور������س�����ي�����زون�����ز« ت���ع���ل���ن ت���ع���ي���ي���ن���ات 
م��ف�����س��ل��ي��ة ف����ي ف���ري���ق ق����ي����ادة �ل��ع��م��ل��ي��ات

�نتعا�س »�لقرطا�سية« و�سوق »�لمر�يل« بمنا�سبة �لعودة �إلى �لمد�ر�س 
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كتبت: نوال عباس 

ــواق الــمــحــلــيــة ارتــفــاعــا في  ــ شــهــدت األســ
أســعــار الــذهــب بــســبــب ارتــفــاعــهــا فــي الــســوق 
العالمي، فقد وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 
20 دينارا و400 فلس، وعيار 22 إلى 21 دينارا 
و300  ديــنــارا   23 إلـــى   24 وعــيــار  فــلــس،  و400 

فلسا، واالونصة إلى 1929 دوالرا.
ــار الـــذهـــب الــعــالــمــي على  ــعـ وأغــلــقــت أسـ
تحقيق  من  األصفر  المعدن  واقترب  ارتفاع، 
قبل  التوالي  على  السادس  لأسبوع  مكاسب 
)البنك  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  قــرار 
األسبوع  الفائدة  بشأن  األمريكي(،  المركزي 
المقبل بحسب وكالة رويترز، وعند اإلغالق، 
ارتفعت أسعار الذهب في المعامالت الفورية 
0.1% إلى 1931.61 دوالرا لأوقية )األونصة(، 
لــكــن الــمــعــدن األصــفــر قــلــص مــكــاســبــه التي 
بعدما  الجلسة  مــن  ســابــق  وقــت  فــي  حققها 
المستهلكين  إنــفــاق  تــراجــع  بــيــانــات  أظــهــرت 
األمــريــكــيــيــن فـــي ديــســمــبــر حــتــى مـــع ارتــفــاع 
مؤشر اإلنفاق الشخصي للمستهلكين %0.3.
وأنهى الذهب أسبوًعا قوًيا آخر لالرتفاع، 
واقًفا قرب أعلى مستوياته في 9 أشهر. ويبني 
بالركود  الــفــيــدرالــي  ــرار  إقـ أمــلــه على  الــذهــب 
الوشيك، والبدء في تيسير السياسة النقدية.

مــدى خمسة  الذهب على  ســوق  وانتعش 

من  أكثر  األسعار  ارتفاع  مع  متتالية  أسابيع 
وبينما   .2023 عــام  مــن  األول  الشهر  فــي   %5
تــوجــد مــعــنــويــات مــتــفــائــلــة قــويــة فــي الــســوق 
يــزال هناك جزء واحــد من السوق  إال أنه ال 

مفقود.
األمريكي  الــــدوالر  مــؤشــر  يــتــراجــع  واآلن 
وهو  للذهب،  المعاكسة  الــتــجــارة  وهــو  بــقــوة، 
الــذهــب قوته  الـــذي يمنح  الــرئــيــســي  الــســبــب 

الحالية.
ــراء  ــ ــر الــــــــــدوالر جـ ــؤشــ ــع مــ ــ ــراجـ ــ ــــي تـ ــأتـ ــ ويـ
ــأن الــفــيــدرالــي انــتــهــى من  تــوقــعــات الــســوق بـ
النقدية،  للسياسة  العنيف  الــتــشــديــد  دورة 
لذا  الفائدة.  رفع  في  أبطأ  مرحلة  وسيدخل 
هذا  الفيدرالي  االحتياطي  اجتماع  سيكون 
والـــدوالر،  الذهب  من  لكل  األســبــوع مصيريا 
وإذا حـــاول جــيــروم بــــاول، رئــيــس الــفــيــدرالــي، 
ربما  النقدية  السياسة  تيسير  آمـــال  تبديد 
سيكون لأسواق رد فعل عنيف. وعلى العكس 
لو أّكد باول أن الفيدرالي سيخفض الفائدة 
بأقرب مما هو متوقع، سترى األسواق تعمًقا 
لسعر  وارتفاًعا  لــلــدوالر،  الهابط  المسار  في 

الذهب عالمًيا.
الــمــطــل  ــود  ــركــ الــ اقـــتـــصـــاديـــون أن  ويـــــرى 
برأسه على االقتصاد األمريكي وفق القراءات 
على  الــفــيــدرالــي  سيجبر  للبيانات،  األخــيــرة 

تخفيض سعر الفائدة.

أعــلــنــت فــنــادق ومــنــتــجــعــات فــورســيــزونــز، 
الضيافة  مجال  في  عالميًا  الرائدة  الشركة 
قيادة  فــريــق  فــي  رئيسية  تعيينات  الــفــاخــرة، 
إلــى  رايــنــر ستامبفر  تــرقــيــة  عــبــر  الــعــمــلــيــات 
للفنادق  العالمية  العمليات  رئيس  منصب 
والــمــنــتــجــعــات، ورامــــــي زكــــي الـــســـايـــس إلــى 
منصب رئيس العمليات الفندقية في منطقة 
منهما  كل  ويجلب  الــهــادئ.  والمحيط  آسيا 
اكتسبها عبر  إلى دوره الجديد خبرة واسعة 
مسيرة مهنية طويلة من خالل عملهما مع 
الفذة  المواهب  على  يــدل  مما  فورسيزونز، 
التي ستساعد في قيادة الشركة في رحلتها 
ينضم  الجديد،  منصبه  وفــي  المستقبلية. 
في  التنفيذية  القيادة  فريق  إلــى  ستامبفر 
الرئيس  إدارة  تحت  يعمل  فورسيزونز، حيث 
والــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي ألـــيـــخـــانـــدرو ريـــنـــال، 
ومتنامية  متنوعة  مجموعة  عــلــى  ويــشــرف 
من الفنادق والمنتجعات والمساكن الخاصة 
مــع اســتــمــرار الــشــركــة فــي تــوســيــع حضورها 
ــز ســتــامــبــفــر عـــلـــى ضــمــان  ــركــ ــالـــمـــي. ويــ الـــعـ
حصول الضيوف الفخمين، من المسافرين 
مستويات  أعــلــى  على  المحليين،  والــســكــان 
الجودة والخدمة الشخصية التي يتوقعونها 
من فورسيزونز. ويخلف ستامبفر كريستيان 
مع  المهنية  مسيرته  امــتــدت  الــذي  كليرك، 

الشركة أكثر من 20 عامًا.
وفــــي تــعــلــيــق لـــه بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــال 
المدروس،  القيادي  راينر  أسلوب  »إن  رينال: 
وعالقاته القوية مع مالكي فنادقنا، وسجله 
الحافل بالنجاح، إلى جانب التزامه بثقافة 

شركتنا وقيمها، ستضعه بال شك في مكانة 
توليه  أثــنــاء  اإلنــجــازات  مواصلة  مــن  تمكنه 

هذا الدور العالمي الجديد.
وأنا شخصيًا أتطلع إلى العمل مع راينر 
التنفيذية  القيادة  فريق  في  عضوًا  بصفته 
بالعمليات  مــعــرفــتــه  ســتــكــمــل  حــيــث  لــديــنــا، 
ــبــــرة قـــادتـــنـــا الـــواســـعـــة،  ــيـــة خــ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
القيمة  تعزيز  فــي  االســتــمــرار  فــي  وستسهم 
والشركاء  والمقيمين  وموظفينا  لضيوفنا 

في جميع أنحاء العالم«.
أن  »يشرفني  ستامبفر:  قــال  جانبه،  من 
أساعد  وأن  الــجــديــدة،  الــفــرصــة  هــذه  أغتنم 
ــاء فـــريـــق  ــ ــضـ ــ ــي أعـ ــ ــالئـ ــ ــع زمـ ــ ــز مـ ــزونــ ــيــ ــورســ فــ
مسيرتها  مواصلة  على  التنفيذية  الــقــيــادة 
نــحــو تــحــقــيــق نــمــو اســتــثــنــائــي. وفـــي الــوقــت 
الذي نفتتح فيه فنادق ومنتجعات ومساكن 
جديدة في جميع أنحاء العالم، ومع توسيع 
عروضنا المميزة وتعزيز محفظتنا الحالية، 
فإنني أؤكد التزامي بدعم فرقنا في سعيهم 
تقديم  ضــمــان  خــالل  مــن  التميز؛  لتحقيق 
ــلـــى  ــة خــــاصــــة وأعـ ــ ــايـ ــ خــــدمــــة شــخــصــيــة ورعـ
مستويات الجودة لدى أي تفاعل معنا بغّض 

النظر عن كيفية تواصلك مع فورسيزونز«.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الـــســـايـــس: »إنــــه لمن 
الــفــخــر والـــســـرور أن أحــظــى بفرصة  ــي  دواعــ
فورسيزونز،  مــع  المهنية  مسيرتي  لتطوير 
وأتطلع إلى البدء في هذه المرحلة الجديدة 
في منصب قيادي جديد لإلشراف على مثل 
هذه المنطقة المهمة، وهو مكان أحبه. وأنا 
متحمس للفرص المقبلة، والعمل عن كثب 
مع فريق قيادة العمليات، وشركائنا المالكين، 
وفرقنا المذهلة في آسيا والمحيط الهادئ«.

�لدبلوما�سية �لمنطقة  للتزويد« توقع �تفاقية لفتتاح محطة وقود جديدة في  »بابكو 
توقيع  للتزويد«  »بابكو  شركة  أعلنت 
 KT(»اتفاقية مع شركة »كيه. تي. فينتشرز
Ventures( ، تنص على تأجير قطعة أرض 
في  الستخدامها  الدبلوماسية  بالمنطقة 
بالمنطقة،  جــديــدة  ــود  وقـ محطة  تشييد 
ــيـــث قــــــام بـــتـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة كــــل مــن  حـ
رئيس  نجيبي  مــحــمــد  عــيــســى  الــمــهــنــدس 
لـــلـــتـــزويـــد«،  »بـــابـــكـــو  ــة  شـــركـ إدارة  مــجــلــس 
إدارة  مجلس  رئيس  المؤيد  وعبدالرحمن 
محمد  بــحــضــور    )KT Ventures( شــركــة  
شركة  إدارة  رئــيــس مجلس  نــائــب  الــشــهــاب 
الطيار  خــالــد  والــمــهــنــدس  للتزويد  بابكو 

مدير عام الشركة.
ــرب الــمــهــنــدس  ــ ــهـــذه الــمــنــاســبــة، أعـ وبـ
عيسى محمد نجيبي عن سعادته بتوقيع 
فينتشرز«  تــي.  »كــيــه.  شركة  مــع  االتفاقية 
ــرائــــدة فـــي مــجــال الـــخـــدمـــات الــعــقــاريــة  الــ
متوجًها  البحرين،  مملكة  في  والتنموية 
القائمين  جميع  إلـــى  والــتــقــديــر  بــالــشــكــر 
ــاون خــالل  ــعـ ــن تـ ــا أبــــــدوه مـ عــلــيــهــا عــلــى مـ
ــة وصــــــــواًل إلـــى  ــيـ ــاقـ ــفـ مــــراحــــل إعــــــــداد االتـ
ــى أن يــســهــم هـــذا  ــ الـــتـــوقـــيـــع، مــتــطــلــًعــا إلـ

التعاون في تحقيق األهداف المشتركة.
وأكد أن شركة »بابكو للتزويد« تنطلق 
في استراتيجيها من توجيهات سمو الشيخ 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر 
الملك لأعمال االنسانية وشؤون الشباب 
الــقــابــضــة  الـــشـــركـــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
ــاء  ــقــ لــلــنــفــط والــــغــــاز بـــشـــأن أهـــمـــيـــة االرتــ
بــاســتــثــمــارات قــطــاعــي الــنــفــط والـــغـــاز بما 

السير  وضــرورة  العالمية  التطورات  يواكب 
في مرحلة جديدة لرفع الكفاءة اإلنتاجية 
ومنها  النفطي  القطاع  أفــرع  مختلف  في 

خدمات التزويد.
وأشـــــــاد بـــمـــا تــحــظــى بــــه الـــشـــركـــة مــن 
دعم واهتمام كبير من الدكتور محمد بن 
مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، الفًتا 
إلى حرص الشركة على االرتقاء بالتعاون 
مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات 
الــتــنــمــويــة فــي مــجــال الــنــفــط والـــغـــاز، لما 
لــذلــك مـــن مـــــردود مــبــاشــر فـــي االقــتــصــاد 

الوطني.
إلى أن مدة عقد ايجار  وأشــار نجيبي 

من  وســتــقــوم  عــاًمــا،   25 إلــى  تمتد  األرض 
باستغالل  للتزويد«  »بابكو  شركة  خاللها 
قطعة األرض في إقامة محطة وقود جديدة 
ــدث مــتــطــلــبــات الــجــيــل الــحــديــث،  وفـــق أحــ
لمرتادي  الخدمة  مستويات  أرقــى  وتوفير 

المحطة من المواطنين والمقيمين.
خالد  المهندس  أوضـــح  ناحيته،  مــن 
بــابــكــو للتزويد،  الــطــيــار مــديــر عـــام شــركــة 
مساحة  على  ستقام  المقررة  المحطة  أن 
مــن  عــــــــدًدا  ــم  وتــــضــ مــــربــــع،  ــر  ــتـ مـ آالف   5
إلى  باإلضافة  بالوقود،  التزويد  مضخات 
ومنها  التكميلية،  الخدمات  مجموعة من 
المنتجات  لبيع  ومنافذ  السيارات،  خدمة 

ــهــــزة الــــصــــراف اآللــــي،  االســتــهــالكــيــة، وأجــ
وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات الــتــي تــتــوافــق مع 
الــحــضــاري  المظهر  تــطــويــر  اســتــراتــيــجــيــة 

لمحطات الوقود في مملكة البحرين.
إقامتها  المحطة سيتم  أن  إلى  وأشــار 
فـــي مــنــطــقــة مــتــمــيــزة فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
الــمــنــامــة بــالــمــنــطــقــة الــدبــلــومــاســيــة على 
تقاطع شارع القصر القديم مع شارع جسر 
المؤدي الى المحرق ومقابل مسجد رأس 
الرمان، وهي منطقة حيوية وتشهد كثافة 
سكانية عالية، وهو ما من شأنه أن يخفف 
ويسهل  القريبة  المحطات  على  الضغط 
أثناء  والجهد  الــوقــت  المنطقة  رواد  على 

تزويد سياراتهم بالوقود.
سيتم  الـــجـــديـــدة  الــمــحــطــة  أن  وأكـــــد 
والمعمارية  البصرية  الهوية  وفق  إقامتها 
واإلنـــشـــائـــيـــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا شـــركـــة »بــابــكــو 
الجديدة  المحطات  سلسلة  في  للتزويد« 
لــتــكــون مــعــلــًمــا حــضــارًيــا يــتــنــاســب مـــع ما 
تــشــهــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن تـــطـــور في 

جميع القطاعات.
ــد الـــرحـــمـــن  ــبـ ــه، أعـــــــرب عـ ــتـ ــهـ ومــــــن جـ
ــزازه  ــ ــتــ ــ ــن خــــالــــص شــــكــــره واعــ ــ ــد عـ ــؤيــ ــمــ الــ
بــالــتــعــاون مــع شــركــة »بــابــكــو لــلــتــزويــد« في 
إنـــشـــاء هــــذا الـــمـــشـــروع الــحــيــوي والــمــهــم، 
السكان،  من  عريًضا  قطاًعا  يخدم  والــذي 
مشيًدا بالجهود التي تقوم بها الشركة في 
تطوير وصيانة محطات الوقود التابعة لها 
ومستوى  الشكل  حيث  مــن  بها  واالرتــقــاء 

الخدمات المقدمة.

بــادر  االجــتــمــاعــيــة،  مــن مسؤوليته  انــطــالقــًا 
بيت التمويل الكويتي - البحرين بالتبرع لصالح 
وذلــك  البحرين،   - الــثــدي  لجراحة  لــنــدن  مــركــز 
دعمًا إلجراء الفحوصات والتشخيصات الالزمة 
لــســرطــان الــثــدي لــلــنــســاء، بــمــا يــعــزز مــن ثقافة 
الوقاية المبكرة واإلسهام في تيسير رحلة العالج 

على المرضى.
ويــــــحــــــرص بــــيــــت الــــتــــمــــويــــل الــــكــــويــــتــــي - 
ترك  فــي  المساهمة  على  دائـــم  بشكل  البحرين 
تبني  عــبــر  الــمــحــلــي  المجتمع  فــي  إيــجــابــي  أثـــر 
مختلف المبادرات االجتماعية والخيرية، وذلك 
المجتمعية،  التنمية  فــي  بمسؤوليته  إليــمــانــه 
تعزيز  إلى  الرامية  الرسمية  للتوجهات  وامتثااًل 
مختلف  فـــي  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  مـــؤســـســـات  دور 
ــــالوة عـــلـــى رغــبــتــه  ــوانــــب، عــ ــجــ الــتــخــصــصــات والــ

بمساندة ودعم مرضى السرطان وذويهم.
وحــــول هـــذه الـــمـــبـــادرة، صــــّرح مــحــمــد فهمي 
ــر تـــنـــفـــيـــذي ورئـــــيـــــس الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــديـ ــ ــد، مـ ــ ــمـ ــ حـ
المؤسسية  واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا 
في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائاًل: »إنه 
الدعم لصالح  أن نقدم هذا  دواعــي سرورنا  لمن 
األفـــــراد الــذيــن هــم فــي حــاجــة إلـــى التشخيص 

وعــمــل الــفــحــوصــات الـــالزمـــة لــســرطــان الــثــدي، 
آملين أن يسهم ذلك في تخفيف األعباء المادية 
المترتبة على إجراء الفحوص الستكمال العالج 
ــالزم. إنــنــا نــــدرك تــمــامــًا مــا يــمــر بــه الــمــرضــى  ــ الـ
وأفراد أسرهم، وأهمية الفحص المتواصل لدعم 
عالجهم، عالوة على رغبتنا في االسهام بما من 

شأنه تحسين حياة األفراد في المجتمع«.
الريفي  ســـارة  الــدكــتــورة  قــالــت  ومــن جانبها، 
لجراحة  لــنــدن  لمركز  الطبي  والــمــديــر  المالك 
العامة:  الــثــدي  أورام  الــثــدي واســتــشــاري جــراحــة 
»نثمن هذه البادرة الكريمة التي تفضل بها بيت 
التمويل الكويتي – البحرين، والمتمثلة في دعم 
تكاليف فحوصات سرطان الثدي، الذي يعد من 
العالم. وهي خطوة  األكثر شيوعًا في  األمــراض 
ستكون بإذن اهلل سبًبا في تيسير عالج العديد من 
المرضى، وذلك للدور الكبير الذي يلعبه الكشف 
المساهمة  أو  الــمــرض  مــن  الــوقــايــة  فــي  المبكر 
الــشــفــاء حــتــى 90%. ومـــن هــذا  فــي وصـــول نسبة 
الذاتي  الفحص  إجـــراء  ضـــرورة  نؤكد  المنطلق، 
للثدي شهريًا ابتداء من سن مبكرة، والمسارعة 
إلجـــــراء الــفــحــوص الـــالزمـــة عــنــد مــالحــظــة أي 

تغيرات أو الشعور بآالم غير اعتيادية«. 

�ل���ب���ح���ري���ن«   - �ل���ك���وي���ت���ي  »�ل���ت���م���وي���ل 
ي���دع���م م���رك���ز ل���ن���دن ل���ج���ر�ح���ة �ل���ث���دي

الذي حققه  الكبير  النجاح  على ضوء 
خال  ذكــي  نقل  بخط  ميناء  إنشاء  مشروع 
من االنبعاثات الكربونية وسائقي المركبات 
بين  بالشراكة  الــعــالــم  فــي  نــوعــه  مــن  األول 
وشركة  الصيني  تيانجين  ميناء  مجموعة 
قــدرات الجيل  هــواوي باالعتماد على دمــج 
والحوسبة  االصطناعي  والــذكــاء  الخامس 
تعاونهما  تعزيز  الطرفان  أعلن  السحابية، 

لتطوير توأم رقمي لمحطة الميناء. 
وتــتــضــمــن االتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة ثــالث 
مراحل تتمثل ببناء محطات ذكية مؤتمتة 
جـــديـــدة وتــحــديــث الــمــحــطــات الــتــقــلــيــديــة 
وإجراء عملية تحول رقمي شاملة للميناء. 
وكانت المرحلة األولى قد أنجزت باالعتماد 
عــلــى حــل الــنــقــل األفــقــي مــن هــــواوي وتـــآزر 
الحافالت  مع  السحابية  الحوسبة  قــدرات 
ــروع نــقــلــة  ــشــ ــمــ ذاتــــيــــة الــــقــــيــــادة، وشــــكــــل الــ
المؤتمتة  الذكية  الموانئ  عالم  في  نوعية 
المستدامة باعتباره حقق المستوى الرابع 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة األكـــثـــر تـــطـــورًا على 

مستوى العالم.
منطقة  فــي   C الــقــســم  وتــمــّثــل محطة 
محطة  أول  تــيــانــجــيــن  بــمــيــنــاء  بــايــجــيــانــغ 
ميناء ذكية خالية من االنبعاثات الكربونية 
بصورة  عملها  وتواصل  المركبات،  وسائقي 
في  التجاري  السوق  دخولها  منذ  مستقرة 
أكتوبر 2021. وتعتمد المحطة على تقنيات 
الجيل الخامس وتقنية القيادة الذاتية من 
بأسلوب  عملياتها  لتنفذ  الرابع  المستوى 

أكثر أمانًا وفعالية.
المحطة  فـــي  الـــحـــاويـــات  وتـــبـــدأ رحــلــة 
بعمليات الرفع من سفن الشحن باستخدام 
رافعات الرصيف التي يتحكم بها مشغلون 
روبــوتــات  لتقوم  تنزيلها  ثــم  ومــن  بعد،  عــن 
ذكـــيـــة بــنــقــلــهــا بــتــوجــيــه مـــدعـــوم مـــن نــظــام 
»بيدو« للمالحة باألقمار االصطناعية إلى 

لتحميلها  اآللــي  الفتح  أو  القفل  محطات 
بدقة  برمتها  العملية  وتسير  تفريغها.  أو 
فــائــقــة، حــيــث يـــوجـــه الــمــشــغــلــون مــركــبــات 
الحاويات  لتنقل  بعدها  الــروبــوتــات  النقل 
محكمة  مسارات  عبر  التخزين  ساحة  إلــى 

ومحسوبة في الوقت الفعلي.
ــائــــب رئــيــس  ــيـــمـــن، نــ ــانــــغ جـ وأوضــــــــح يــ
مجموعة ميناء تيانجين أن الحل الجديد 
الخامس  الجيل  تقنيات  بين  يجمع  الــذي 
ــن الــمــســتــوى الـــرابـــع  ــادة الـــذاتـــيـــة مـ ــيـ ــقـ والـ
ضمن  جــزئــي  بشكل  مـــرة  ألول  تفعيله  تــم 
ــام فـــي محطة  ــعـ الـ الـــتـــجـــاري  ــخـــدام  ــتـ االسـ
جديدًا  عالميًا  نموذجًا  ليشّكل   ،  Cالقسم
ــاويـــات الــتــقــلــيــديــة  لــتــطــويــر مــحــطــات الـــحـ
المستخدمة  »االبتكارات  وقــال:  وتحويلها، 
كبير  تأثير  لها  تيانجين سيكون  في ميناء 
ــوانـــئ على  ــمـ عــلــى تـــطـــور أعـــمـــال قـــطـــاع الـ

الموانئ  أداء  ستعزز  حيث  العالم،  مستوى 
برفع كفاءتها التشغيلية وخفض انبعاثاتها 

الكربونية«.
من جهته، قال شونلي وانغ، نائب رئيس 
هواوي في الشرق األوسط وآسيا الوسطى: 
التحول  إلى  البحرين  في  الموانئ  »تطمح 
الذكية الخالية من  الرقمية  العمليات  إلى 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. وهـــي عــلــى مــوعــد 
التشغيلية  وعملياتها  أعمالها  تــطــور  مــن 
الجيل  قــدرات شبكات  دمج  باالستفادة من 
والسحابة  االصطناعي  والــذكــاء  الخامس 
المتقدمة  الرقمية  التقنيات  مــن  وغيرها 
ــى تــوفــيــر دعــمــنــا  إلــ ذات الــصــلــة، ونــتــطــلــع 
وخبراتنا على ضوء نجاح النموذج العالمي 
الـــجـــديـــد لــمــيــنــاء تــيــانــجــيــن. لــلــمــســاهــمــة 
بــاالنــتــقــال بــمــوانــئ الــمــنــطــقــة الــتــي تلعب 
العالمي  الشحن  أعــمــال  فــي  مــحــوريــًا  دورًا 

ــن الــــذكــــاء والـــكـــفـــاءة  نــحــو عــصــر جـــديـــد مـ
واالستدامة«.

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ ــو كــــــون، الـ وقــــــال يــ
لـــشـــؤون الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي وحـــــدة أعــمــال 
ــة والــــمــــوانــــئ  ــيـ ــائـ ــمـ الــــطــــرق والــــمــــمــــرات الـ
حيوية  عقدة  »الموانئ  هــواوي:  في  الذكية 
بين  تــربــط  الــعــالــمــيــة  ــداد  ــ اإلمـ فــي سلسلة 
مناطق  مختلف  فــي  والــمــورديــن  األســــواق 
الموانئ  محطات  تطوير  وأصــبــح  الــعــالــم، 
الذكية األكفأ مطلبًا ملحًا متزايدًا لتحسن 
وتعمل  العالمية.  اإلمـــداد  سلسلة  تشغيل 
ــي مـــيـــنـــاء تــيــانــجــيــن  مــحــطــة الـــقـــســـم C فــ
بــاســتــقــرار مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، مـــا يبرهن 
تقنية  لتبني  النظير  منقطع  النجاح  على 
ــع  ــرابـ الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة مــــن الـــمـــســـتـــوى الـ
بقيمة  لالرتقاء  الخامس  الجيل  وشبكات 
األعــــمــــال تـــجـــاريـــة الـــتـــي تــرتــبــط بــحــيــاتــنــا 
في  التقدم  أن  كون  يو  ويــرى  االجتماعية«. 
النموذج  هذا المجال المتمثل بنجاح هذا 
لمستقبل  مفيدًا  سيكون  الجديد  العالمي 
وأن  الصناعية،  القطاعات  مختلف  أعمال 
اجتماع ميزات استخدام التقنيات الرقمية 
ــاء  ــذكــ ــامـــس والــ الــمــتــقــدمــة كــالــجــيــل الـــخـ
االصطناعي والسحابة االلكترونية سيسهم 
الصناعات  تواجه  التي  المشكالت  حل  في 
الرقمي وتولد  المختلفة، ليتسارع تحولها 
فوائد كبرى على مستوى األعمال وحياتنا 

االجتماعية.
ميناء  تيانجين  أن  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
 300 حمولتها  تبلغ  محطات  يضم  حديث 
مــتــرًا،   22 يبلغ عمقها  وبــقــنــوات  ألــف طــن 
وله 213 مرسى من أنواع مختلفة. وفي عام 
الــتــي تعامل  الــحــاويــات  تــجــاوز عــدد   ،2022
معها الميناء إلى أكثر من 21 مليون حاوية 
نمطية، ليصنف ضمن قائمة أفضل عشرة 

موانئ في العالم.

امليناء الأول من نوعه يف العامل..

»هو�وي« تطور �أول محطة ميناء ذكية خالية من �لنبعاثات �لكربونية
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لتأسيس  الـــــ469  بــالــذكــرى  محتفال 
مدينة ساو باولو على طريقته الخاصة، 
 35 بريدي،  رافائيل  الحبال  متسلق  قــام 
امـــتـــار، على  بــقــطــع مــســافــة 510  عـــامـــا، 
على  القدمين  حــافــي  مــتــرا،   114 ارتــفــاع 
في  شاهقين  مبنيين  بين  مــشــدود  حبل 

المدينة. 

واســتــغــرق ذلـــك مـــدة 25 دقــيــقــة، في 
محطما  أنــهــانــجــابــاو،  دو  فــالــي  منطقة 
الدولية  للجمعية  وفقا  القياسي  الرقم 
المشدودة.  الحبال  على  السير  لرياضة 
وتــــعــــرض مــتــســلــق الـــحـــبـــال الـــبـــرازيـــلـــي، 
ــيــــاســــي فـــــي كـــتـــاب  وحـــــامـــــل الـــــرقـــــم الــــقــ
تــوازن صغير في منتصف  جينيس لعدم 

بالجلوس  ــر  األمـ تــــدارك  لكنه  الــطــريــق، 
عــلــى الــحــبــل الـــمـــشـــدود، قــبــل مــواصــلــة 
مــشــواره. ويــمــارس بــريــدي ريــاضــة السير 
10 سنوات.  منذ  المشدودة  الحبال  على 
بعبور مذهل  بريدي  قام  وفي عام 2021، 
بين منطادين على ارتفاع 19.1 مترا في 

البرازيل، مسجال رقما قياسيا أيضا.

كشف كتاب جديد عن »جريمة 
دفــاع  نجم  نفذها  طــريــفــة«  ســرقــة 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد ومــنــتــخــب 
فيرديناند،  ريـــو  الــســابــق  إنــجــلــتــرا 
»خــلــســة« ملعقة من  أخـــذ  عــنــدمــا 
عــلــى طـــاولـــة أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين.  
أكــون قويا«  »كيف ال  كتاب  وحسب 
فـــي هيئة  الــريــاضــيــة  لــإعــالمــيــة 
ــة )بــــــي بــي  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ اإلذاعـــــــــــة الـ
الواقعة  فــإن  سكوت،  أليكس  ســي( 
حدثت في الكرملين، مقر الحكم 

الروسي. 
ــكــــوت: »كــــجــــزء مــن  وكـــتـــبـــت ســ
بــرنــامــج أســاطــيــر الــفــيــفــا، دعــيــت 
الكرملين  إلى  فيرديناند  وريــو  أنا 
 2018( العالم  كــأس  عــن  للحديث 
الذي استضافته روسيا(«. وتابعت: 
»ريــــو جــعــلــنــي أضــحــك ونــحــن في 
ليكشف  يده  فتح  الخروج.  طريق 
كتذكار«.  صغيرة  ملعقة  أخــذ  أنــه 
وأوضحت سكوت، التي سبق لها أن 
أرسنال وبرمنغهام  لعبت لصفوف 
ــم تــشــعــر  ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــتــــرا، »أنـ ــلــ ــي إنــــجــ ــ فـ

بالراحة في االجتماع«. 

وأضـــــــــافـــــــــت: »كــــــنــــــت الــــــمــــــرأة 
الوحيدة في الغرفة... لكنني كنت 
الــقــدم، حتى  كــرة  لمناقشة  هناك 
إنني تعلمت جملة باللغة الروسية 

ــلـــت«.  ــشـ وفـ أقــــولــــهــــا  أن  وحـــــاولـــــت 
»كان  الرياضية:  المذيعة  وتابعت 

اليوم كله غير معتاد تماما. 
الــتــقــطــنــا الـــصـــور مـــع بــوتــيــن 

لكنني كنت خائفة حتى من تناول 
الــشــاي والــكــعــك أمــامــي، فــي حال 
ــد بــعــض  ــر قـــصـ ــيـ انـــتـــهـــكـــت عــــن غـ

األعراف الدبلوماسية الخفية«.

ــراء علي  تــجــلــس الــســعــوديــة ثــ
ــادة فـــــي قـــطـــار  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــعـ ــقـ فـــــي مـ
ــق الــــســــرعــــة يـــنـــقـــل الـــحـــجـــاج  ــائــ فــ
ــن ســعــي  إلـــــى مـــكـــة، مــســتــفــيــدة مــ
المحافظة،  الخليجية  المملكة 
نموها  لتعزيز  جــهــودهــا  إطـــار  فــي 
الوظائف  توفير  إلــى  االقــتــصــادي، 
لــــعــــدد مـــتـــزايـــد مــــن الـــســـعـــوديـــات 
العمل.  ســوق  على  ُيقبلن  اللواتي 
حق  على  السعوديات  تحصل  ولــم 
قيادة السيارات إال عام 2018 فقط، 
وحــتــى وقـــت قــصــيــر كــانــت تجربة 
ثــــراء فـــي الــقــيــادة مــقــتــصــرة على 
التنقل بسيارة أسرتها في مدينتها 

الساحلية جدة. 
إال أنها انضمت العام الماضي 
إلى 28 ألف امرأة تقدمن لشغل 32 
الحرمين  قطار  لسائقات  وظيفة 
ــذي يــقــطــع الــمــســافــة  ــ الـــســـريـــع الــ
بــيــن مكة  كــيــلــومــتــرًا  الــبــالــغــة 450 
والــمــديــنــة بــســرعــة تــصــل إلـــى 300 
ــي الــــســــاعــــة. وكـــانـــت  ــ كـــيـــلـــومـــتـــر فـ
السابقة  اإلنجليزية  اللغة  معلمة 
ضمن عدد قليل من المحظوظات 
اللواتي وقع عليهن االختيار، وقد 
ــزت رحــلــتــهــا األولـــــــى الــشــهــر  أنــــجــ
الـــفـــائـــت. وقـــالـــت لـــوكـــالـــة فــرانــس 
ودخـــــــول  ــمــــل  عــ يـــــــوم  »أول  بـــــــرس 
ــيـــادة كــان  الـــقـــطـــار ومـــقـــصـــورة الـــقـ
أشــبــه بــالــحــلــم«. وتــابــعــت »عــنــدمــا 
ترى االشياء  المقصورة،  تكون في 

تتجه نحوك بسرعة فائقة. 
بالخوف  شعور  قليال  انتابني 
والرهبة لكن الحمد هلل مع األيام 

والـــــتـــــدريـــــب الـــمـــكـــثـــف أصـــبـــحـــت 
نسبة  وارتفعت  نفسي«.  في  واثقة 
ــات فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
مـــنـــذ 2016،  الـــضـــعـــف  مــــن  بـــأكـــثـــر 
بــالــمــئــة.   37 إلــــى  بــالــمــئــة   17 مـــن 
األرقــــام اإلحصائية  هــذه  وتــســاهــم 
فــي تــعــزيــز االنــطــبــاع الـــذي تسعى 
عن  إلعطائه  السعودية  السلطات 
كــونــهــا تــعــمــل بــقــيــادة ولــــي الــعــهــد 
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان على 
لها  أتــاح  مــا  الــمــرأة،  تعزيز حقوق 
ــادة أخـــيـــرا في  ــ الــحــصــول عــلــى إشـ
في  العالمي  االقتصادي  المنتدى 

دافوس. 
وتــــــروي الــســائــقــة رنـــيـــم عـــزوز 
ــــرس أن إحــــدى  بـ فــــرانــــس  لـــوكـــالـــة 
الــراكــبــات اعــتــرفــت لــهــا فــي نهاية 
إحدى الرحالت إلى المدينة بأنها 
استطاعة  فــي  أن  تــصــدق  تــكــن  لــم 
بعد  إال  المهمة  توّلي هذه  النساء 

أن رأت ذلك بأم عينيها. 
وتــــضــــيــــف رنـــــيـــــم »قــــــالــــــت لــي 
)بـــصـــراحـــة، حــيــن رأيـــــت االعــــالن 
تماما،  ضده  كنت  الوظائف(  )عن 
كــنــت اقـــــول لـــو أن ابــنــتــي ســتــقــود 
وبعد  معها(«.  اركــب  لن  )القطار(، 

الوصول إلى وجهتها بسالم، أكدت 
الراكبة لرنيم أنها »أثبتت نفسها«، 
وأخــبــرتــهــا بــأنــهــا لـــم »تــشــعــر بــأي 

فارق«. 
ويـــــــــقـــــــــول نــــــــائــــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
للسكك الحديدية ريان الحربي إن 
عالية  بكفاية  »يتمتعن  السائقات 
التدريب«.  أثناء  جدارتهن  وأثبتن 
لدى  أّن  دليل على  »هــذا  أّن  ويــرى 
متى  كاملة  قدرة  السعودية  المرأة 
أســـوة  الــمــهــام  تــمــكــيــنــهــا ألداء  تـــم 

بالرجال«.

أكثر  وأصيب  أشخاص  ُقتل ثالثة 
مــعــظــمــهــا  ــروح  ــجــ بــ ــن  ــريــ آخــ  800 ــن  مــ
طفيفة، جراء زلزال بقّوة 5.9 درجات 
ضـــرب مــســاء الــســبــت مــنــطــقــة جبلية 
ــرب الـــحـــدود مع  ــرب إيــــران قـ شــمــال غـ
ــــزالزل في  تــركــيــا. وذكـــر مــركــز رصـــد الـ
جامعة طهران أّن الزلزال ضرب مدينة 
الغربّية  أذربيجان  محافظة  في  خوي 
الساعة 21.44  فــي  إيـــران  غــرب  شمال 
ونقلت  جــريــنــتــش(.  بتوقيت   18.14(
ــالــــة األنــــبــــاء الـــرســـمـــّيـــة اإليـــرانـــّيـــة  وكــ
الغربّية  أذربيجان  عن محافظ  )إرنــا( 
مــحــمــد صـــــادق مــعــتــمــديــان قـــولـــه إّن 
الـــزلـــزال تــســّبــب حــّتــى اآلن في  »هــــذا 
ــة 816  ــابـ مــقــتــل ثــالثــة أشـــخـــاص وإصـ
الهالل  منظمة  مدير  وقــال  شخًصا«. 
االحمر في إيران بير حسين كوليفاند 
شخصًا   30 هناك  »حاليًا،  للتلفزيون 
الــمــصــابــون  وخــــرج  المستشفيات  فــي 
ــات فــي  ــ ــــالجـ اآلخــــــــــرون بـــعـــد تـــلـــقـــي عـ

عيادات خارجية«.
والبحث  اإلنــقــاذ  عمليات  وانتهت 
عـــن الــضــحــايــا الـــتـــي تــمــت بــمــســاعــدة 
مــجــمــوعــات إنـــقـــاذ مـــن الــمــحــافــظــات 

المجاورة.
وأكـــد مــعــتــمــديــان أن الــمــنــازل في 
70 قرية تضّررت بنسبة 20 إلى 80 في 
المئة، الفتًا إلى أن نسبة األضرار في 
التي  تلك  تخطت  السكنية  المناطق 
سببتها زالزل سابقة ضربت المنطقة.
وتسّببت أكثر من 20 هزة ارتدادية 
الذين  السكان  لدى  الذعر  من  بحالة 

الطقس.  بـــرودة  رغــم  منازلهم  غـــادروا 
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعالم 
ــة أشـــخـــاصـــا يـــجـــلـــســـون حـــول  ــيــ ــرانــ إيــ
في  ببطانيات  التحفوا  وقــد  الــنــيــران، 
شمال  الثلوج  من  موجة  تضرب  حين 

غرب البالد.
للزالزل  المنطقة  هــذه  وتتعرض 

باستمرار. 

ر�صد مفاجئ لمرور كويكب قرب الأر�ض يظهر 

الكوكب  يهدد  بما  التنبوؤ  قدرة  فـي  قـ�صـورا 

يقول علماء فلك ان رصد كويكب بحجم شاحنة صغيرة قبل أيام 
قليلة فقط من مــروره بــاألرض يوم الخميس رغم أنه لم يكن يشكل 
التنبؤ  على  الــقــدرة  فــي  قصور  على  الــضــوء  يسلط  للبشر  تهديد  أي 
والفضاء  الــطــيــران  ادارة  وأعــطــت  فعليا.  ضـــررا  يسبب  أن  يمكن  بما 
أكبر  كويكبات  عــن  للكشف  ســنــوات  منذ  االولــويــة  )نــاســا(  االمريكية 
بكثير وأكثر تهديدا لوجود البشرية من الصخرة الفضائية الصغيرة 
بي يو 2023 التي تحركت على بعد 2200 ميل من سطح االرض وهي 
نحو  اتجه  ما  اذا  وحتى  الصناعية.  االقــمــار  بعض  من  أقــرب  مسافة 
االرض فمن شأن الغالف الجوي أن يسحقه ولن تصل منه لليابسة 
سوى شظايا صغيرة. ولكن بي يو 2023 هي االصغر من مجموعة تضم 
كويكبات يتراوح قطرها بين خمسة أمتار و50 مترا وتشمل أيضا تلك 
أحجاما كبيرة تعادل حوض سباحة أولمبي. ويصعب اكتشاف أجسام 
بهذا الحجم قبل أن تكون أقرب كثيرا من االرض مما يعقد أي جهود 
بالسكان.  مأهولة  منطقة  على  يؤثر  أن  منها  يمكن  لما  لالستعداد 
تسمى  فضائية  صخرة  بــاألرض  تصطدم  أن  احتمال  ان  ناسا  وتقول 
نيزكا عند دخولها الغالف الجوي حجمها في هذا النطاق منخفض 
نسبيا ويتدرج ذلك وفقا لحجم الكويكب حيث تشير التقديرات الى 
هــو مرة  االرض  أمــتــار  اســتــهــداف صــخــرة قطرها خمسة  احــتــمــال  أن 
واحدة في السنة وصخرة قطرها 50 مترا هو مرة كل ألف سنة. لكن 
تتجه  متى  معرفة  الفلك  علماء  يستطيع  ال  الحالية  االمكانات  مع 

مثل هذه الصخور نحو االرض اال قبل أيام. 

بين  الــكــوالــيــس  ُمعلنة خــلــف  غــيــر  اشــتــبــاكــات 
ــم تــعــالــي بعض  ــ ــات، ورغـ ــ ــرابـ ــ ــادة اإلضـ ــ الـــــــوزراء وقــ
اإلضـــراب،  فــي  المشاركة  لعدم  الــداعــيــة  األصـــوات 
إال  الــدراســي،  وتحصيلهم  التالميذ،  على  حــرصــًا 
أن أعضاء اتحاد التعليم الوطني، الذي يضم أكثر 
من 300 ألف عضو، ويمثل أكبر اتحاد للتعليم في 
أيام   7 العام لمدة  أوروبــا، صوت لصالح اإلضــراب 
متواصلة، بداية من األول من فبراير القادم، وذلك 
بعد رفضه صفقة رفع األجور بنسبة 5% لمواجهة 
أكثر  إغـــالق  فــي  اإلضـــراب  يتسبب  قــد  التضخم.  
مــن 12000 مــدرســة فــي إنــجــلــتــرا، وتــأثــر مــا يزيد 
ُيشارك ما يقرب  أن  بعد  عن 4,5 ماليين طالب، 
من 100 ألف ُمعلم في اإلضــراب. أجنس مارتون، 
مدرسة، ال تعلم حتى اآلن، كيف سيكون المشهد 
في مدرستها، والمدارس األخرى في إنجلترا، يوم 
ــراب،  أيـــام اإلضـ األربــعــاء الــقــادم، الـــذي يمثل أول 
وكيف سيكون انعكاس ذلك على التالميذ، وتأثير 
»في  قائلة  وتؤكد  الــدراســي،  تحصيلهم  على  ذلــك 
الــبــدايــة كــنــت أمــيــل لــالتــجــاه الــــذي ُيـــنـــادي بعدم 
ــراب، حــرصــًا عــلــى التالميذ،  ــ الــمــشــاركــة فــي اإلضـ
فهم الخاسر األكبر نتيجة لتلك اإلضرابات، لكن 

بصفة  كُمعلمين،  نعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
وارتفاع  التضخم،  من  الموجة  تلك  عقب  خاصة 
الــتــي ال  األســعــار، فــي ظــل تلك األجـــور الضعيفة 

األساسية،  المعيشية  احتياجاتنا  لتغطية  تكفي 
الُمعلمين  والمشاركة مع زمالئي  للتراجع  دفعني 

من أعضاء اتحاد التعليم الوطني«.
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بريطـانــي طـالــب  مـاليـيــن   4.5 يه�دد  معل�م  �أل�ف   100 اإ�صـراب 

مـــتـــرا..  114 ب����ارت����ف����اع  م�������ش���دود  ح���ب���ل  ع���ل���ى 
ت��ح��ق��ي��ق رق���م ق��ي��ا���ش��ي �ح��ت��ف��اال ب��م��دي��ن��ة ���ش��او ب��اول��و

ك���ت���اب ي��ف�����ش��ح »ن���ج���م �ل����ك����رة �ل����ل���������ص«.. ���ش��رق 
م���ل���ع���ق���ة م�����ن ط�����اول�����ة ب���وت���ي���ن ف�����ي �ل��ك��رم��ل��ي��ن

} اإلضراب سيتسبب في إغالق 12 ألف مدرسة.

} منزل دمره الزلزال.

������ش�����ع�����ودي�����ات ي�����ق�����دن ق�������ط�������ار�ت ����ش���ري���ع���ة 
ل���ن���ق���ل �ل�����ح�����ج�����اج �إل���������ى م����ك����ة و�ل����م����دي����ن����ة 

} بريدي يسير على الحبل المشدود.

ثالثة قتلى و�أكثر من 800 جريح جر�ء زلز�ل في �إير�ن 

} تعبيرية.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

�إنفلونز�

يــشــكــو الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس هـــذه األيـــام 
وهو  الــعــضــالت،  وآالم  والكحة  الــصــداع  مــن 
إنه من  البعض يقول  يبدو منتشرا،  مرض 
انفلونزا،  إنها  يقول  والبعض  كورونا،  توابع 
البعض يقول إنه أشد من كورونا، والبعض 
يقول إنــه أقــل، لكن مــن الــواضــح أنــه أرهــق 

الكثيرين.
ــار الــدكــتــور الــبــروفــيــســور مناف  وقـــد أشـ
المعدية  األمــــراض  اســتــشــاري  القحطاني 
عضو  الــعــســكــري  بالمستشفى  والــوبــائــيــات 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
النوع  توفر  البحرين  مملكة  ان  إلى  كورونا 
الرباعي من لقاح اإلنفلونزا الموسمية، وهو 
يعمل ضد ساللتين من الصنف أ وساللتين 
من الصنف ب المطابقة لسالالت الفيروس 
المتغيرة كل عام في نصف الكرة الشمالي 

الذي تقع به مملكة البحرين.
أنواع  ثالثة  هناك  ان  القحطاني  وبين 
أكثرها نشاطا في  االنفلونزا  فيروسات  من 
الموسمية،  الفيروسات  الحالية هي  الفترة 
الصحية  الرعاية  تلقي  على ضــرورة  وشــدد 
بألم شديد  اإلصابة  العالج في حال  وأخذ 
في العضالت أو تشنجات عضلية مصاحبة 
لنزلة البرد الحادة، وعلى ضرورة اإلكثار من 

تناول السوائل وزيارة الطبيب.
خالل  تعرضوا  قــد  الــنــاس  ان  المشكلة 
اإلشـــاعـــات حــول  مـــن  للكثير  كـــورونـــا  فــتــرة 
لذلك  تــســبــبــه،  ان  يمكن  ومـــا  التطعيمات 
صـــار مــن الـــضـــروري ان تــكــون هــنــاك حملة 
ثقتهم  الناس  إلى  تعيد  بالدراسات  موثقة 
بالتطعيمات ودورها في مكافحة األمراض، 

وهذا ليس أمرا عسيرا على أطبائنا.

} فيرديناند أسفل يسار الصورة إلى جانب سكوت.

} رنيم عزوز في مقصورة القيادة.

قــضــى 25 شــخــًصــا وفــقــد 21 ونــــزح حــوالــي 
استوائية  عــاصــفــة  بــعــد  مدغشقر  فــي  ألــًفــا   38
ضــربــت شــمــال شـــرق الــبــالد األســبــوع الــمــاضــي، 
والــكــوارث  الــمــخــاطــر  إدارة  ذكـــر مكتب  مــا  عــلــى 

أمس األحد. 
ــى أن  ــذه الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة إلــ ــارت هــ ــ ــ واشـ

األحــــــوال الــجــويــة الــســيــئــة الـــتـــي ضـــربـــت هــذه 
أثــرت  الهندي،  المحيط  فــي  الواقعة  الجزيرة 
تسببت  شـــخـــصـــًا.   83181 مــجــمــوعــه  مـــا  عــلــى 
 19 في  البالد  ضربت  التي  تشينيسو  العاصفة 
يــنــايــر، فــي حــــدوث فــيــضــانــات وقــطــعــت الــطــرق 
المؤدية إلى العاصمة أنتاناناريفو. كما تحولت 

مــوقــًتــا إلـــى إعــصــار اســتــوائــي مــصــحــوبــًا بــريــاح 
في  كيلومتًرا  و166   118 بين  سرعتها  راوحـــت 

الساعة، قبل أن تتراجع شدتها.
وهذه الدولة التي تعّد من األفقر الدول في 
العالم، عرضة للعديد من العواصف واألعاصير 

بين نوفمبر وأبريل كل عام.

مـ�صــرع 25 �ش�خ��ش��ا ف��ي ع�ا�ش�ف��ة ��ش�تو�ئية �شربت مدغ�ش�قر 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16383/pdf/1-Supplime/16383.pdf?fixed9150
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322830
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322776
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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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بدء ت�صويت اجلمهور الختيار

الفكرة الفائزة �صمن م�صابقة »فكرة«

احلكومي  االبتكار  م�سابقة  من  اخلام�سة  الن�سخة  اإطار  يف 

)فكرة(، يبداأ اليوم فتح باب الت�سويت االإلكرتوين للجمهور على 

ملكتب  االإلكرتوين  املوقع  عرب  )فكرة(  احلكومي  االبتكار  م�سابقة 

ال�سبت  لغاية يوم   www.pmo.gov.bh الوزراء  رئي�س جمل�س 

للمرحلة  فكرة   12 تاأهل  بعد  وذلك  اجلاري،  فرباير   4 املوافق 

النهائية بعد االنتهاء من تقييم املقرتحات االأربعني من قبل 4 جلان 

بهدف  الت�سويت  مرحلة  وتاأتي  واالخت�سا�س،  ال�ساأن  ذوي  من 

اإذ �سيتم ن�سر نتائج  اختيار الفكرة الفائزة بـ»اختيار اجلمهور«، 

الت�سويت مع نتائج تقييم جلنة الوزراء لدى االإعالن عن االأفكار 

الفائزة يف امل�سابقة.

وت�ستمل االأفكار 12 املتاأهلة على فكرة م�ساتل، املقدمة من حمد 

اآل خليفة، وح�سة  بن حمد  ال�سيخ حممد  والدكتور  علي عي�سى، 

الت�سريعات،  وخمترب  الداخلية،  وزارة  من  علي  بن  اآل  بركات 

املقدمة من عبدالعزيز عبداهلل املعاودة من هيئة الت�سريع والراأي 

علي  عبري  من  املقدمة  )دّربني(  املعرفة  نقل  ومنظومة  القانوين، 

فاطمة  من  املقدمة  املتجولني  وال�سفراء  االإعالم،  وزارة  من  مفتاح 

 ،360 املعلمني  وتقييم  اخلارجية،  وزارة  من  الظاعن  عبداهلل 

املقدمة من نورة اإبراهيم اجلودر، و�سيخة �سند الف�سالة، ولطيفة 

الرتبية  وزارة  من  العويناتي  عبدالنبي  وحممد  الدوي،  خالد 

املقدمة   National Statistics Repository و»ن�سر«  والتعليم، 

من د. اأونا�س مريزا حممود من امل�ست�سفيات احلكومية، ود. اأمني 

عبدالكرمي ال�ساعاتي من املجل�س االأعلى لل�سحة.

كما تت�سمن االأفكار املتاأهلة مبادرة االقت�ساد الدائري لتمكني 

املقدمة  م�سافة،  قيمة  اإىل  املخلفات  وحتويل  ال�سناعي  التكافل 

وذاكرة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  مكتب  من  كاظم  ماجد  علي  من 

البحرين، املقدمة من د. يو�سف حممد اإ�سماعيل من وزارة االإعالم، 

واملن�سة الوطنية للخدمات ال�سريعة، املقدمة من رمي اأحمد امل�سلم 

من جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري، ودراجة االإ�سعاف الطبية 

)امل�ستجيب ال�سريع( املقدمة من فايز ب�سام ال�سامخ من قوة دفاع 

�سوار،  يو�سف  �سعيد  من  املقدمة  االخ�سر  والبال�ستيك  البحرين، 

وحمرتف  للبيئة،  االأعلى  املجل�س  من  رحمة  �سالح  و�سادق 

ال�سيانة املقدمة من د. نها جمال الزياين من جامعة البحرين.

يف 4 قرارات لويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حتديد الوزراء امل�صوؤولني عن »التنظيم العقاري« و»جودة التعليم« و»االأعلى لل�صحة« »والبيئة«

امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء ُيهنئان رئي�س الت�صيك مبنا�صبة انتخابه رئي�صًا

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم برقية 

الت�سيك مبنا�سبة انتخابه رئي�ًسا  الرئي�س بيرت بافيل رئي�س جمهورية  اإىل فخامة  تهنئة 

جديًدا جلمهورية الت�سيك.

 واأعرب جاللته يف الربقية عن خال�س التهاين، متمنًيا لفخامته كل التوفيق وال�سداد 

يف مهام عمله الرئا�سي لتحقيق تطلعات �سعب جمهورية الت�سيك ال�سديق يف حتقيق املزيد 

من التقدم والتطور واالزدهار، كما اأكد جاللته حر�س مملكة البحرين على تنمية وتطوير 

ال�سديقة  الت�سيك  وجمهورية  البحرين  بني مملكة  امل�سرتكة  وال�سداقة  التعاون  عالقات 

على كافة االأ�سعدة مبا يحقق م�ساحلهما، ويعود باخلري والنفع على �سعبيهما ال�سديقني، 

كما  بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س بيرت بافيل، رئي�س جمهورية الت�سيك، مبنا�سبة 

انتخابه رئي�ساً جديداً جلمهورية الت�سيك.

واأعرب �سموه يف الربقية عن اأطيب التهاين، متمنياً لفخامته كل التوفيق وال�سداد يف 

مهام عمله الرئا�سي لتحقيق تطلعات �سعب جمهورية الت�سيك ال�سديق يف حتقيق املزيد 

من التطور والنماء والتقدم.

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  �سدر 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان 

 )4( رقم  قرار  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

اأمام  امل�سوؤول  الوزير  بتحديد   2023 ل�سنة 

التنظيم  موؤ�س�سة  عن  الت�سريعية  ال�سلطة 

العقاري، وذلك بعد موافقة جمل�س الوزراء، 

جاء فيه:

�سوؤون  وزير  يكون  االأوىل:  املادة 

اأمام  امل�سوؤول  الوزير  والزراعة هو  البلديات 

موؤ�س�سة  عن  مبجل�سيها  الت�سريعية  ال�سلطة 

التنظيم العقاري.

 )68( رقم  القرار  يلغى  الثانية:  املادة 

اأمام  امل�سوؤول  الوزير  بتحديد   2021 ل�سنة 

التنظيم  موؤ�س�سة  عن  الت�سريعية  ال�سلطة 

العقاري.

املادة الثالثة: على وزير �سوؤون البلديات 

فيما  كلٌّ   - املخت�سة  واجلهات  والزراعة 

من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ   - يخ�سه 

تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

كما �سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

 )5( رقم  قرار  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

اأمام  امل�سوؤول  الوزير  بتحديد   2023 ل�سنة 

التعليم  جودة  هيئة  عن  الت�سريعية  ال�سلطة 

والتدريب، وذلك بعد موافقة جمل�س الوزراء، 

جاء فيه:

املادة االأوىل: يكون وزير �سوؤون جمل�س 

ال�سلطة  اأمام  امل�سوؤول  الوزير  هو  الوزراء 

الت�سريعية مبجل�سيها عن هيئة جودة التعليم 

والتدريب.

املادة الثانية: على وزير �سوؤون جمل�س 

الوزراء واجلهات املخت�سة - كلٌّ فيما يخ�سه 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ   -

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، قرار رقم )3( ل�سنة 

2023، بتحديد الوزير امل�سوؤول اأمام ال�سلطة 

الت�سريعية عن املجل�س االأعلى لل�سحة، وذلك 

بعد موافقة جمل�س الوزراء، جاء فيه:

هو  ال�سحة  وزير  يكون  االأوىل:  املادة 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأمام  امل�سوؤول  الوزير 

مبجل�سيها عن املجل�س االأعلى لل�سحة.

املادة الثانية: على وزير ال�سحة واجلهات 

املخت�سة - كلٌّ فيما يخ�سه - تنفيذ هذا القرار، 

يف  وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل 

اجلريدة الر�سمية. 

كما �سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

 )2( رقم  قرار  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

اأمام  امل�سوؤول  الوزير  بتحديد   2023 ل�سنة 

ال�سلطة الت�سريعية عن املجل�س االأعلى للبيئة، 

وذلك بعد موافقة جمل�س الوزراء، جاء فيه:

والبيئة  النفط  وزير  يكون  االأوىل:  املادة 

الت�سريعية  ال�سلطة  اأمام  هو الوزير امل�سوؤول 

مبجل�سيها عن املجل�س االأعلى للبيئة.

 )12( رقم  القرار  يلغى  الثانية:  املادة 

اأمام  امل�سوؤول  الوزير  بتحديد   2013 ل�سنة 

ال�سلطة الت�سريعية عن املجل�س االأعلى للبيئة.

والبيئة  النفط  وزير  على  الثالثة:  املادة 

واجلهات املخت�سة - كلٌّ فيما يخ�سه - تنفيذ 

�سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا 

وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
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اجلالهمة: البحرين الثانية خليجًيا والثالثة عربًيا يف اإحراز االعرتاف

»املهن ال�شحية« تنال االعرتاف الدويل ملعايري تقييم امل�شت�شفيات

وزيرة ال�شياحة توؤكد احلر�ص على تطوير ال�شياحة التعليمية يف البحرين

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ح�صدت 

ال�صحية على االعرتاف الدويل من قبل اجلمعية الدولية 

للجودة يف اخلدمات ال�صحية وذلك عن برنامج االعتماد 

ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  تقييم  ومعايري  الوطني 

بالهيئة.

الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبها  من 

يف  ياأتي  الدويل  االعتماد  هذا  باأن  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

اإطار االإجنازات التي يح�صدها القطاع ال�صحي يف اململكة 

امللك حمد  الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة  العهد  يف ظل 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم ومبوؤازرة �صاحب 

ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء والدعم امل�صتمر الذي توليه القيادة 

لتطوير منظومة اخلدمات ال�صحية يف اململكة.

مملكة  ي�صع  االعرتاف  هذا  اأن  اجلالهمة  د.  واأكدت 

البحرين مع الدول املتقدمة يف تقييم معايري اجلودة مثل 

االعتماد الكندي واالأمريكي واال�صرتايل، وبهذا تعترب مملكة 

البحرين ثاين دولة خليجية حترز هذا االعرتاف، وثالث 

دولة عربية بعد ال�صعودية واالأردن، حيث و�صعت الهيئة 

نيل هذا االعتماد الدويل الهام ن�صب اأعينها للح�صول على 

لتح�صني  املبادرات  اأهم  الأحد  الدويل  واالعرتاف  التميز 

اآمنة  بتوفري خدمات  الهيئة  روؤية  اأجل حتقيق  االأداء من 

وذات جودة عالية.

واأ�صارت الرئي�س التنفيذي اإىل اأن الهيئة بداأت تطبيق 

برامج االعتماد الوطني منذ العام 2017، حيث و�صعت 

معايري اأ�صا�صية جلودة اخلدمات ال�صحية يتم تقيمها يف 

ت�صنيف  بذلك  ويتم  الطبية  واملراكز  امل�صت�صفيات  من  كل 

امل�صت�صفيات واملراكز احلا�صلة على التقييم بح�صب ن�صبة 

وال�صالمة  اجلودة  حيث  من  اخلدمات  تقدمي  يف  االأداء 

املا�صي،  ت�صنيفات،  اأربعة  الهيئة  وت�صع  والكفاءة، 

االأداء.  ن�صبة  ح�صب  وذلك  والف�صي  الذهبي  البالتيني، 

الهيئة تقييم 93 موؤ�ص�صة �صحية منذ تنفيذ  وا�صتطاعت 

الربنامج.

وهناأت د. اجلالهمة فريق االعتماد يف الهيئة بقيادة 

امل�صت�صارة اآمنة ملك واأعربت يف الوقت ذاته ال�صكر جلميع 

البحرين  ململكة  للو�صول  اجلهود  بذلوا  الذين  املقيمني 

بهذا املركز، كما �صكرت ال�صركاء من املوؤ�ص�صات ال�صحية 

املعايري  ال�صحي والذين �صاهموا يف مراجعة  القطاع  يف 

وحت�صينها، حيث نالت الهيئة االعتماد من خالل الن�صخة 

املحدثة من معايري االعتماد لرتتقي بذلك بجودة اخلدمات.

والتقييم  الذاتي  التقييم  هو  االعتماد  اأن  اإىل  ي�صار 

اخلارجي وعملية املراجعة امل�صتخدمة من قبل موؤ�ص�صات 

اأدائها  مل�صتوى  دقيق  تقييم  الإجراء  ال�صحية  الرعاية 

التح�صني  بها وتنفيذ �صبل  املعمول  باملعايري  فيما يتعلق 

امل�صتمر لنظام الرعاية ال�صحية.

ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية، يعد االعتماد هو اأحد 

ال�صحية  الرعاية  نوعية   »QD1«لتح�صني املثلى  الطرق 

للموؤ�ص�صات  الوطني  االعتماد  برنامج  وياأتي  املقدمة. 

منظومة  تعزيز  على  اململكة  حر�س  اإطار  يف  ال�صحية 

الرقابة على املوؤ�ص�صات ال�صحية يف مملكة البحرين وفق 

اأعلى معايري اجلودة العاملية، 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وتعد 

ال�صحية هي اجلهة املناط بها قانونا اإجراء عملية التقييم 

لكافة املوؤ�ص�صات ال�صحية املرخ�صة يف مملكة البحرين يف 

اإىل مراقبة  الهيئة  القطاعني اخلا�س واحلكومي. وتهدف 

البحرين  مبملكة  ال�صحية  واخلدمات  املهن  نظم  تطبيق 

واقرتاح تطويرها.

فاطمة  ال�صياحة  وزيرة  اأكدت 

بنت جعفر ال�صرييف حر�س الوزارة 

القطاعات  مبختلف  االرتقاء  على 

مبا  البحرين،  مملكة  يف  ال�صياحية 

خا�صة  التعليمية،  ال�صياحة  فيها 

يف �صوء وجود اجلامعات املتقدمة 

تت�صمن  خمتلفة  باخت�صا�صات 

وال�صحية،  الطبية  االخت�صا�صات 

جتذب  متكاملة  منظومة  وت�صكل 

طالبا دوليني.

للكلية  زيارها  لدى  ذلك  جاء 

 - اإيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة 

رنا  ال�صيخة  بح�صور  البحرين( 

خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�صى  بنت 

العايل  التعليم  العام ملجل�س  االأمني 

جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

نا�صر  والدكتور  العايل،  التعليم 

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قائدي 

البحرين لل�صياحة واملعار�س.

رّحب  اللقاء،  بداية  ويف 

رئي�س  العتوم  �صمري  الربوفي�صور 

بالوزيرة  الطبية  البحرين  جامعة 

نبذة  وقّدم  لها  املرافق  والوفد 

اجلامعة  ن�صاأة  عن  تعريفية 

تطرحها  التي  والتخ�ص�صات 

وامل�صتقبلية  احلالية  وخططها 

جهة  من  االأكادميي  ال�صعيد  على 

جهة  من  التطويرية  وامل�صاريع 

اأخرى.

وزير العدل ي�شتعر�ص مع ال�شفري

 االأمريكي التعاون يف املجال العديل

امل�شت�شار املناعي: العالقات البحرينية 

االأردنية ما�شية نحو املزيد من التطور

ا�صتقبل نواف بن حممد املعاودة وزير العدل وال�صوؤون االإ�صالمية واالأوقاف، مبكتبه 

اأم�س، ال�صفري �صتيفن كريغ بوندي �صفري الواليات املتحدة االأمريكية لدى مملكة البحرين.

مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية  ال�صداقة  عالقات  مب�صتوى  العدل  وزير  واأ�صاد 

البحرين والواليات املتحدة االأمريكية، وما ت�صهده من تطور م�صتمر يف خمتلف املجاالت، 

مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني ال�صديقني.

ومت خالل اللقاء ا�صتعرا�س �ُصبل تعزيز اأوجه التعاون امل�صرتك يف املجال العديل.

اأكد م�صت�صار جاللة امللك ل�صوؤون ال�صباب 

والريا�صة رئي�س اجلمعية البحرينية للرواد 

هندي  بن  عي�صى  بن  �صالح  الريا�صيني 

االأردنية  البحرينية  العالقات  اأن  املناعي 

بف�صل  التطور  من  املزيد  نحو  ما�صية 

االهتمام الذي يوليه ح�صرة �صاحب اجلاللة 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�صى 

�صاحب  واأخوه  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�صني ملك 

مبيًنا  ال�صقيقة،  الها�صمية  االأردنية  اململكة 

نحو  ثابتة  بخطى  ت�صري  العالقات  هذه  باأن 

املجاالت.   خمتلف  يف  االزدهار  من  املزيد 

ا�صتقباله،  خالل  هندي  بن  �صالح  واأعرب 

عميد  العدوان  وريكات  �صالح  رامي  ال�صيد 

االأردنية  اململكة  �صفري  الدبلوما�صي،  ال�صلك 

بح�صور  البحرين،  مملكة  لدى  الها�صمية 

للرواد  البحرينية  اجلمعية  اأع�صاء  من  عدد 

الريا�صيني، عن �صكره وتقديره للجهود التي 

يبذلها ال�صفري العدوان يف ا�صتمرار العالقة 

واململكة  البحرين  مملكة  تربط  التي  املتينة 

االأردنية الها�صمية، متمنًيا له دوام التوفيق 

والنجاح.

ت�شّلم �شهادتي »االآيزو« التي نالتها اأكادميية »حممد بن مبارك«.. الزياين:

البناء على ما حتقق من م�شتويات متقّدمة يف التدريب الدبلوما�شي

اطلع على ا�شتعدادات اإطالق نظام الفوترة اجلديد.. كمال اأحمد: 

اإحداث التحّول الرقمي يف كافة خدمات الكهرباء واملاء

عبداللطيف  الدكتور  ا�صتقبل 

بن را�صد الزياين، وزير اخلارجية، 

ال�صيخة  د.  الوزارة،  مبقر  اأم�س 

منرية بنت خليفة اآل خليفة، املدير 

مبارك  بن  حممد  الأكادميية  العام 

اآل خليفة للدرا�صات الدبلوما�صية، 

وعبدالرحمن فوؤاد �صاتر، اأخ�صائي 

حيث  االأكادميية،  يف  تدريب 

»االآيزو«  �صهادتي  الوزير  ت�صلّم 

االأكادميية  عليهما  ح�صلت  التي 

احلياة  مدى  التعليم  معيار  يف 

واإدارة   ،29993:2017  ISO
 ISO التعليمية  املوؤ�ص�صات 

.21001:2018

وزير  هّناأ  اللقاء،  وخالل 

بنت  ال�صيخة منرية  د.  اخلارجية 

خليفة اآل خليفة على هذا االإجناز 

املتميز الذي حققته اأكادميية حممد 

للدرا�صات  خليفة  اآل  مبارك  بن 

التعليم  جمال  يف  الدبلوما�صية 

والتدريب الدبلوما�صي، منوًها مبا 

ودعم  رعاية  من  االأكادميية  تلقاه 

واهتمام من القيادة احلكيمة.

ال�صيخة  د.  ثّمنت  جهتها،  من 

منرية بنت خليفة اآل خليفة الدعم 

من  احلثيثة  واملتابعة  املتوا�صل 

واهتمامه  اخلارجية  وزير  قبل 

االأكادميية  باأداء  باالرتقاء  الدائم 

والتدريب  التعليم  جماالت  يف 

خارطة  ُتعد  والتي  والتثقيف 

التقدم  من  مزيد  نحو  طريق 

�صعادتها  موؤكدة  واالإجنازات، 

على  الدائم  االأكادميية  حر�س 

الدبلوما�صية  الكوادر  تطوير 

وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بكفاءة 

ومهنية عالية.

اأحمد  بن  كمال  املهند�س  اأكد 

الكهرباء  هيئة  رئي�س  حممد 

ما�صية يف  الهيئة  اأن  على  واملاء 

حتقيق ا�صرتاتيجية التطوير التي 

املقبلة  املرحلة  خالل  تنتهجها 

على  رئي�صي  ب�صكل  ترتكز  والتي 

اأ�صا�صًيا  حموًرا  امل�صرتك  جعل 

لكل خدماتها، وذلك بهدف حتقيق 

واإحداث  امل�صرتكني،  تطلعات 

التحول الرقمي يف كافة اخلدمات 

ذلك  جاء  الهيئة،  تقدمها  التي 

بها  قام  التي  الزيارات  خالل 

الوزير اإىل كل من: مركز االت�صال، 

اخلا�صة  العمليات  وغرفة 

بامل�صروع؛ لالطالع عن كثب على 

اطالق  قبل  اال�صتعدادات  اآخر 

نظام خدمات امل�صرتكني والفوترة 

اجلديد مطلع فرباير املقبل.

من  الهدف  اأن  اإىل  واأ�صار 

جاهزية  من  للتاأكد  جاء  الزيارة 

والكوادر  الرقمية  االأنظمة 

العاملة على تلك االأنظمة؛ ل�صمان 

�صل�س  انتقال  على  احل�صول 

للنظام اجلديد، موؤكًدا اأن املرحلة 

انطالق  نقطة  �صتكون  املقبلة 

خدمات  جمال  يف  حمورية 

الهيئة  باأن  م�صيًفا  امل�صرتكني، 

على  املا�صية  الفرتة  عملت خالل 

 1000 من  اأكرث  وتاأهيل  تدريب 

االإدارات  خمتلف  من  متدرب 

العالقة؛  ذات  واجلهات  بالهيئة 

اجلديدة نحو  للتاأهب النطالقتها 

الأنظمة  الكامل  الرقمي  التحول 

الكهرباء واملاء واأنظمة الفوترة.

اجلديد  النظام  باأن  واأ�صاف 

متكامل و�صامل من خالل مواكبته 

وامل�صتجدات،  التقنيات  الأحدث 

العديد  �صيوفر  اأنه  اإىل  اإ�صافة 

اأبرزها  للم�صرتكني  املزايا  من 

مبا  العمل  وترية  ت�صريع 

اخلدمات  تقدمي  �صهولة  ي�صمن 

تغيري  اإىل  اإ�صافة  للم�صرتكني، 

فاتورة  لتكون  الفاتورة  �صكل 

ي�صمن  اأكرث و�صوًحا مبا  جديدة 

اأدق  ب�صورة  املعلومات  و�صول 

للم�صرتكني.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12350/PDF/INAF_20230130004339931.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/997262/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/997267/News.html
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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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من اأكرث الأعوام ارتفاًعا يف الوفيات.. جمعية ال�سكلر:

ت�سجيل 41 �سحية ملر�سى ال�سكلر يف البحرين يف عام 2022

البحرين  جمعية  اأ�صدرت 

تقريرها  ال�صكلر  مر�صى  لرعاية 

املر�ض  �صحايا  عن  ال�صنوي 

املر�صى  وهم  ال�صكلر«،  »مر�ض 

واملري�صات الذين يحملون جينات 

املر�ض  يكون  ما  وغالًبا  املر�ض، 

اأو  وفاتهم،  يف  رئي�ًصا  م�صبًبا 

تعمد  اإذ  الثانوية،  االأ�صباب  اأحد 

اجلمعية مع خالل هذه االإح�صاءات 

اإىل دق ناقو�ض اخلطر يف موا�صع 

ال�صحية،  الرعاية  يف  التق�صري 

بعالج  املعنيني  مع  بذلك  وت�صعى 

املتكررة  باالأ�صباب  لالأخذ  املر�صى 

يف تدهور حالة املر�صى ودخولهم 

اأهلهم  اإىل العناية املركزة وفقدهم 

اجلمعية  ت�صعى  اإذ  وحمبيهم، 

على  االإح�صاءات  هذه  ن�صر  من 

�صوؤون  رعاية  دورها يف  ممار�صة 

مت�صل،  �صياق  يف  املر�صى. 

العام جلمعية  االأمني  حتدث نائب 

ال�صكلر  مر�صى  لرعاية  البحرين 

التقرير  عن  ثامر  يو�صف  �صادق 

املر�صى  �صوؤون  ال�صادر من جلنة 

عام  وفيات  ب�صاأن  باجلمعية 

 41 ت�صجيل  تبنينّ  اإذ   ،2022

الذكور،  للمر�ض )21 من  �صحية 

ثامر  وعقب  االإناث(،  من  و20 

يرثي  اأن  املحزن  من  »اإنه  بالقول: 

ال�صعب  ومن  اأخته،  اأو  اأخاه  االأخ 

مفارقة هذا العدد من اإخوتنا بعدد 

كبري يف العام املا�صي، والذي ُيعد 

�صجلتها  التي  املعدالت  اأكرب  اأحد 

االأخرية،  ال�صنوات  يف  البحرين 

امل�صجلة  املعدالت  اأكرب  من  وُيعد 

يف االأعوام اخلم�صة املا�صية، وهو 

ا�صتكمال  لعدم  نهائي  غري  عدد 

املعلومات من االأهايل«.

العام  االأمني  نائب  وختم 

حديثه  ثامر  �صادق  للجمعية 

مع  امل�صرتك  العمل  ج�صور  باأن 

للحفاظ  م�صتمرة  الطبي  القطاع 

ورفع  وتنميتها  املكت�صبات  على 

الطبية  والرعاية  اخلدمات 

الطوارئ  ق�صم  يف  للمر�صى 

بعد  ا  خ�صو�صً االإناث،  الأخواتنا 

لق�صم  اجلديدة  التو�صعة  افتتاح 

مبنى  يف  ولالإخوة  الطوارئ، 

اأمرا�ض الدم الوراثية.

البحرين  مملكة  اأن  يذكر 

�صجلت 41 حالة وفاة باملر�ض يف 

عام 2020، و46 حالة وفاة يف 

.2021

اجتمعت مع اإدارة ال�سندوق اأم�س.. »مالية النواب«:

م�سنع للأدوية �سمن خطة ا�ستثمارية واعدة لـ»احتياطي الأجيال«

املالية  ال�صوؤون  جلنة  عقدت 

النواب،  مبجل�ض  واالقت�صادية 

برئا�صة النائب حممد �صلمان االأحمد 

العادي  اجتماعها  اللجنة،  رئي�ض 

العادي  االنعقاد  دور  يف  الثامن 

ال�صاد�ض،  الت�صريعي  الف�صل  من 

اأع�صاء  بح�صور  اأم�ض،  �صباح 

حمود  عبداهلل  ويو�صف  اللجنة 

واالقت�صاد  املالية  وزارة  وكيل 

وال�صيخ  املالية،  لل�صوؤون  الوطني 

علي بن �صلمان بن علي اآل خليفة 

االإداري  للجهاز  التنفيذي  الرئي�ض 

االأجيال  احتياطي  ملجل�ض  والفني 

القادمة، والوفد املرافق.

التقرير  اللجنة  وا�صتعر�صت 

املدققة  املالية  والبيانات  ال�صنوي 

حل�صاب احتياطي االأجيال القادمة 

املنتهية يف 31  املالية  ال�صنة  عن 

تدقيقه  بعد   ،2021 دي�صمرب 

املالية  الرقابة  ديوان  قبل  من 

واالإدارية.

وناق�صت اللجنة التزام جمل�ض 

القادمة  االأجيال  احتياطي  اإدارة 

لال�صتثمارات،  االآمنة  بال�صيا�صة 

االأموال  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  م�صرية 

املالية  وزارة  من  امل�صتلمة 

واالقت�صاد الوطني ل�صالح ح�صاب 

اإ�صادة  اإىل  اإ�صافة  االحتياطي، 

اال�صتثمارية  باخلطة  اللجنة 

لل�صندوق والتي نتج عنها حتقيق 

اأرباح �صنوية مبعدل %10.4.

النائب  ذكر  ذاته،  ال�صياق  يف 

حممد االأحمد رئي�ض اللجنة املالية 

تعديالت  دخول  واالقت�صادية 

التنفيذ،  حيز  االحتياطي  قانون 

من  االقتطاع  معدل  بزيادة  وذلك 

ل�صالح ح�صاب  النفطية  االإيرادات 

للقانون  وفًقا  وذلك  االحتياطي، 

بتعديل   2022 ل�صنة   16 رقم 

رقم 28  القانون  من  االأوىل  املادة 

االحتياطي  ب�صاأن   2006 ل�صنة 

االأجيال القادمة.

املالية  اللجنة  رئي�ض  واختتم 

واالقت�صادية  الوطنية  بال�صيا�صة 

قام  الذي  ال�صندوق  يتبعها  التي 

االأدوية،  م�صنع  بناء  مب�صروع 

�صاأنه  من  الذي  النهج  بهذا  م�صيًدا 

اأهدافه  اأن يجعل ال�صندوق يحقق 

جيدة  اقت�صادية  بيئة  بناء  يف 

لالأجيال املقبلة، اإ�صافة اإىل م�صروع 

لالأجيال  احتياطي  برج  بناء 

ا�صتثماًرا  ُيعد  الذي  القادمة 

حملًيا لل�صندوق من �صاأنه تعزيز 

االإيرادات املحققة.

 �صادق ثامر

»متكني« جتّدد تعاونها 

مع اجلمعية البحرينية ملتلزمة داون

جدد �صندوق العمل »متكني« تعاونه 

داون،  ملتالزمة  البحرينية  اجلمعية  مع 

بهدف تاأهيل وتدريب ع�صرات الطالب من 

فئة متالزمة داون خالل العامني القادمني، 

املتخ�ص�صة  الوظائف  يف  وتوظيفهم 

القطاع  موؤ�ص�صات  من  عدد  مع  بالتعاون 

اخلا�ض.

وياأتي هذا التعاون امتدادا للم�صروع 

الوظائف  م�صتوى  على  نوعه  من  االأول 

املتخ�ص�صة والذي مت اإطالقه عام 2018 

البحريني  املجتمع  �صرائح  اإدراج  بهدف 

التي  الدعم  ومبادرات  برامج  يف  كافة 

البحرينيني  لالأفراد  »متكني«  تقدمها 

ململكة  التنموية  العملية  يف  واإ�صراكهم 

تدريب  من  اجلمعية  اإذ متكنت  البحرين، 

وتوظيف ما يقارب 25 طالبا حتى اليوم، 

اإدماج  على  اإيجابي  ب�صكل  انعك�ض  ما 

االأفراد يف بيئة العمل.

املبادرة  ت�صميم هذه  اإعادة  وقد متت 

مبا يتوافق مع املتغريات التي طراأت على 

ومبا  االأخرية،  الفرتة  يف  العمل  �صوق 

ي�صمن زيادة كفاءة الدعم يف تعزيز اإدماج 

خمتلف فئات املجتمع البحريني من خالل 

الأول  العمل  �صوق  يف  انخراطهم  ت�صهيل 

الوظيفي  التطور  دعم  اإىل  اإ�صافة  مرة، 

للبحرينيني امل�صاركني يف الن�صخة االأوىل 

من الربنامج.

مفيز  مها  اأكدت  املنا�صبة،  وبهذه 

الرئي�ض التنفيذي ل�صندوق العمل متكني 

�صرائح  دور  تفعيل  على  متكني  حر�ض 

التنمية،  عجلة  دفع  يف  كافة  املجتمع 

على  متكني  يف  »نحر�ض  قائلة:  وذكرت 

النوعية  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكات  عقد 

الالزم  التدريب  توفري  يف  ت�صهم  التي 

للكوادر البحرينية باململكة«. 

متاما  ملتزمون  »نحن  واأ�صافت: 

البحرينيني  جعل  يف  املتمثلة  مبهمتنا 

القطاع  يف  للتوظيف  االأول  اخليار 

لتوفري  ن�صعى  ال�صبب  ولهذا  اخلا�ض، 

من  ميكن  الذي  املتخ�ص�ض  التدريب 

وت�صتمر  الوطنية،  الكوادر  قدرة  تعزيز 

جهودنا امل�صرتكة يف دمج �صريحة االأفراد 

الوظائف  �صمن  داون  متالزمة  ذوي  من 

مهمة  خطوة  ميثل  الذي  التخ�ص�صية، 

العملية  يف  م�صاركتهم  تعزيز  يف  ت�صهم 

التنموية«.

فخرو  عبداهلل  عادل  اأعرب  كما 

البحرينية  اإدارة اجلمعية  رئي�ض جمل�ض 

هذا  لتجديد  امتنانه  عن  داون  ملتالزمة 

دعم  موا�صلة  �صاأنه  من  الذي  التعاون 

ذوي االحتياجات اخلا�صة وزيادة فر�ض 

اإىل  الفتا  العمل،  �صوق  يف  انخراطهم 

يف  نوعه  من  االأول  هو  امل�صروع  هذا  اأن 

العامل العربي والذي اأ�صهم خالل االأعوام 

ال�صابقة يف تاأهيل وتوظيف جمموعة من 

على  اإيجابي  ب�صكل  انعك�ض  ما  الطلبة، 

اأدائهم وتفاعلهم مع كل اأفراد املجتمع مبا 

يتنا�صب مع قدراتهم واإمكاناتهم.
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من اأكرث الأعوام ارتفاًعا يف الوفيات.. جمعية ال�سكلر:

ت�سجيل 41 �سحية ملر�سى ال�سكلر يف البحرين يف عام 2022

البحرين  جمعية  اأ�صدرت 

تقريرها  ال�صكلر  مر�صى  لرعاية 

املر�ض  �صحايا  عن  ال�صنوي 

املر�صى  وهم  ال�صكلر«،  »مر�ض 

واملري�صات الذين يحملون جينات 

املر�ض  يكون  ما  وغالًبا  املر�ض، 

اأو  وفاتهم،  يف  رئي�ًصا  م�صبًبا 

تعمد  اإذ  الثانوية،  االأ�صباب  اأحد 

اجلمعية مع خالل هذه االإح�صاءات 

اإىل دق ناقو�ض اخلطر يف موا�صع 

ال�صحية،  الرعاية  يف  التق�صري 

بعالج  املعنيني  مع  بذلك  وت�صعى 

املتكررة  باالأ�صباب  لالأخذ  املر�صى 

يف تدهور حالة املر�صى ودخولهم 

اأهلهم  اإىل العناية املركزة وفقدهم 

اجلمعية  ت�صعى  اإذ  وحمبيهم، 

على  االإح�صاءات  هذه  ن�صر  من 

�صوؤون  رعاية  دورها يف  ممار�صة 

مت�صل،  �صياق  يف  املر�صى. 

العام جلمعية  االأمني  حتدث نائب 

ال�صكلر  مر�صى  لرعاية  البحرين 

التقرير  عن  ثامر  يو�صف  �صادق 

املر�صى  �صوؤون  ال�صادر من جلنة 

عام  وفيات  ب�صاأن  باجلمعية 

 41 ت�صجيل  تبنينّ  اإذ   ،2022

الذكور،  للمر�ض )21 من  �صحية 

ثامر  وعقب  االإناث(،  من  و20 

يرثي  اأن  املحزن  من  »اإنه  بالقول: 

ال�صعب  ومن  اأخته،  اأو  اأخاه  االأخ 

مفارقة هذا العدد من اإخوتنا بعدد 

كبري يف العام املا�صي، والذي ُيعد 

�صجلتها  التي  املعدالت  اأكرب  اأحد 

االأخرية،  ال�صنوات  يف  البحرين 

امل�صجلة  املعدالت  اأكرب  من  وُيعد 

يف االأعوام اخلم�صة املا�صية، وهو 

ا�صتكمال  لعدم  نهائي  غري  عدد 

املعلومات من االأهايل«.

العام  االأمني  نائب  وختم 

حديثه  ثامر  �صادق  للجمعية 

مع  امل�صرتك  العمل  ج�صور  باأن 

للحفاظ  م�صتمرة  الطبي  القطاع 

ورفع  وتنميتها  املكت�صبات  على 

الطبية  والرعاية  اخلدمات 

الطوارئ  ق�صم  يف  للمر�صى 

بعد  ا  خ�صو�صً االإناث،  الأخواتنا 

لق�صم  اجلديدة  التو�صعة  افتتاح 

مبنى  يف  ولالإخوة  الطوارئ، 

اأمرا�ض الدم الوراثية.

البحرين  مملكة  اأن  يذكر 

�صجلت 41 حالة وفاة باملر�ض يف 

عام 2020، و46 حالة وفاة يف 

.2021

اجتمعت مع اإدارة ال�سندوق اأم�س.. »مالية النواب«:

م�سنع للأدوية �سمن خطة ا�ستثمارية واعدة لـ»احتياطي الأجيال«

املالية  ال�صوؤون  جلنة  عقدت 

النواب،  مبجل�ض  واالقت�صادية 

برئا�صة النائب حممد �صلمان االأحمد 

العادي  اجتماعها  اللجنة،  رئي�ض 

العادي  االنعقاد  دور  يف  الثامن 

ال�صاد�ض،  الت�صريعي  الف�صل  من 

اأع�صاء  بح�صور  اأم�ض،  �صباح 

حمود  عبداهلل  ويو�صف  اللجنة 

واالقت�صاد  املالية  وزارة  وكيل 

وال�صيخ  املالية،  لل�صوؤون  الوطني 

علي بن �صلمان بن علي اآل خليفة 

االإداري  للجهاز  التنفيذي  الرئي�ض 

االأجيال  احتياطي  ملجل�ض  والفني 

القادمة، والوفد املرافق.

التقرير  اللجنة  وا�صتعر�صت 

املدققة  املالية  والبيانات  ال�صنوي 

حل�صاب احتياطي االأجيال القادمة 

املنتهية يف 31  املالية  ال�صنة  عن 

تدقيقه  بعد   ،2021 دي�صمرب 

املالية  الرقابة  ديوان  قبل  من 

واالإدارية.

وناق�صت اللجنة التزام جمل�ض 

القادمة  االأجيال  احتياطي  اإدارة 

لال�صتثمارات،  االآمنة  بال�صيا�صة 

االأموال  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  م�صرية 

املالية  وزارة  من  امل�صتلمة 

واالقت�صاد الوطني ل�صالح ح�صاب 

اإ�صادة  اإىل  اإ�صافة  االحتياطي، 

اال�صتثمارية  باخلطة  اللجنة 

لل�صندوق والتي نتج عنها حتقيق 

اأرباح �صنوية مبعدل %10.4.

النائب  ذكر  ذاته،  ال�صياق  يف 

حممد االأحمد رئي�ض اللجنة املالية 

تعديالت  دخول  واالقت�صادية 

التنفيذ،  حيز  االحتياطي  قانون 

من  االقتطاع  معدل  بزيادة  وذلك 

ل�صالح ح�صاب  النفطية  االإيرادات 

للقانون  وفًقا  وذلك  االحتياطي، 

بتعديل   2022 ل�صنة   16 رقم 

رقم 28  القانون  من  االأوىل  املادة 

االحتياطي  ب�صاأن   2006 ل�صنة 

االأجيال القادمة.

املالية  اللجنة  رئي�ض  واختتم 

واالقت�صادية  الوطنية  بال�صيا�صة 

قام  الذي  ال�صندوق  يتبعها  التي 

االأدوية،  م�صنع  بناء  مب�صروع 

�صاأنه  من  الذي  النهج  بهذا  م�صيًدا 

اأهدافه  اأن يجعل ال�صندوق يحقق 

جيدة  اقت�صادية  بيئة  بناء  يف 

لالأجيال املقبلة، اإ�صافة اإىل م�صروع 

لالأجيال  احتياطي  برج  بناء 

ا�صتثماًرا  ُيعد  الذي  القادمة 

حملًيا لل�صندوق من �صاأنه تعزيز 

االإيرادات املحققة.

 �صادق ثامر

»متكني« جتّدد تعاونها 

مع اجلمعية البحرينية ملتلزمة داون

جدد �صندوق العمل »متكني« تعاونه 

داون،  ملتالزمة  البحرينية  اجلمعية  مع 

بهدف تاأهيل وتدريب ع�صرات الطالب من 

فئة متالزمة داون خالل العامني القادمني، 

املتخ�ص�صة  الوظائف  يف  وتوظيفهم 

القطاع  موؤ�ص�صات  من  عدد  مع  بالتعاون 

اخلا�ض.

وياأتي هذا التعاون امتدادا للم�صروع 

الوظائف  م�صتوى  على  نوعه  من  االأول 

املتخ�ص�صة والذي مت اإطالقه عام 2018 

البحريني  املجتمع  �صرائح  اإدراج  بهدف 

التي  الدعم  ومبادرات  برامج  يف  كافة 

البحرينيني  لالأفراد  »متكني«  تقدمها 

ململكة  التنموية  العملية  يف  واإ�صراكهم 

تدريب  من  اجلمعية  اإذ متكنت  البحرين، 

وتوظيف ما يقارب 25 طالبا حتى اليوم، 

اإدماج  على  اإيجابي  ب�صكل  انعك�ض  ما 

االأفراد يف بيئة العمل.

املبادرة  ت�صميم هذه  اإعادة  وقد متت 

مبا يتوافق مع املتغريات التي طراأت على 

ومبا  االأخرية،  الفرتة  يف  العمل  �صوق 

ي�صمن زيادة كفاءة الدعم يف تعزيز اإدماج 

خمتلف فئات املجتمع البحريني من خالل 

الأول  العمل  �صوق  يف  انخراطهم  ت�صهيل 

الوظيفي  التطور  دعم  اإىل  اإ�صافة  مرة، 

للبحرينيني امل�صاركني يف الن�صخة االأوىل 

من الربنامج.

مفيز  مها  اأكدت  املنا�صبة،  وبهذه 

الرئي�ض التنفيذي ل�صندوق العمل متكني 

�صرائح  دور  تفعيل  على  متكني  حر�ض 

التنمية،  عجلة  دفع  يف  كافة  املجتمع 

على  متكني  يف  »نحر�ض  قائلة:  وذكرت 

النوعية  االإ�صرتاتيجية  ال�صراكات  عقد 

الالزم  التدريب  توفري  يف  ت�صهم  التي 

للكوادر البحرينية باململكة«. 

متاما  ملتزمون  »نحن  واأ�صافت: 

البحرينيني  جعل  يف  املتمثلة  مبهمتنا 

القطاع  يف  للتوظيف  االأول  اخليار 

لتوفري  ن�صعى  ال�صبب  ولهذا  اخلا�ض، 

من  ميكن  الذي  املتخ�ص�ض  التدريب 

وت�صتمر  الوطنية،  الكوادر  قدرة  تعزيز 

جهودنا امل�صرتكة يف دمج �صريحة االأفراد 

الوظائف  �صمن  داون  متالزمة  ذوي  من 

مهمة  خطوة  ميثل  الذي  التخ�ص�صية، 

العملية  يف  م�صاركتهم  تعزيز  يف  ت�صهم 

التنموية«.

فخرو  عبداهلل  عادل  اأعرب  كما 

البحرينية  اإدارة اجلمعية  رئي�ض جمل�ض 

هذا  لتجديد  امتنانه  عن  داون  ملتالزمة 

دعم  موا�صلة  �صاأنه  من  الذي  التعاون 

ذوي االحتياجات اخلا�صة وزيادة فر�ض 

اإىل  الفتا  العمل،  �صوق  يف  انخراطهم 

يف  نوعه  من  االأول  هو  امل�صروع  هذا  اأن 

العامل العربي والذي اأ�صهم خالل االأعوام 

ال�صابقة يف تاأهيل وتوظيف جمموعة من 

على  اإيجابي  ب�صكل  انعك�ض  ما  الطلبة، 

اأدائهم وتفاعلهم مع كل اأفراد املجتمع مبا 

يتنا�صب مع قدراتهم واإمكاناتهم.
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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
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بقرار من ولي العهد رئيس الوزراء 

 وزير شؤون مجلس الوزراء المسؤول
 أمام »التشريعية« عن »جودة التعليم«

صدر ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
قرار رقم )5( لس��نة 2023، بتحديد الوزير المس��ؤول 
أمام الس��لطة التش��ريعية عن هيئة ج��ودة التعليم 
والتدريب، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
يكون وزير ش��ؤون مجلس الوزراء هو الوزير المسؤول 

أمام الس��لطة التشريعية بمجلسيها عن هيئة جودة 
التعليم والتدريب.

المادة الثانية
عل��ى وزي��ر ش��ؤون مجل��س ال��وزراء والجه��ات 
المختص��ة - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَش��ر في الجريدة 

الرسمية.

سمو ولي العهد رٔييس الوزراء

وزير النفط المسؤول أمام 
»التشريعية« عن »األعلى للبيئة«

 صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء ق��رار رقم 
)2( لس��نة 2023 بتحديد الوزير المس��ؤول أمام السلطة 
التشريعية عن المجلس األعلى للبيئة، وذلك بعد موافقة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

يك��ون وزي��ر النف��ط والبيئة ه��و الوزير المس��ؤول أمام 
الس��لطة التش��ريعية بمجلس��يها عن المجل��س األعلى 

للبيئة.
المادة الثانية

يلغى القرار رقم )12( لسنة 2013 بتحديد الوزير المسؤول 
أمام السلطة التشريعية عن المجلس األعلى للبيئة.

المادة الثالثة
المختص��ة  والجه��ات  والبيئ��ة  النف��ط  وزي��ر   عل��ى 
- ُكلٌّ فيم��ا يخص��ه - تنفيذ ه��ذا الق��رار، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

وزير البلديات المسؤول أمام 
»التشريعية« عن »التنظيم العقاري«

 صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء ق��رار رقم 
)4( لس��نة 2023 بتحديد الوزير المس��ؤول أمام السلطة 
التش��ريعية عن مؤسس��ة التنظيم العقاري، وذلك بعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

يكون وزير شؤون البلديات والزراعة هو الوزير المسؤول 
أم��ام الس��لطة التش��ريعية بمجلس��يها ع��ن مؤسس��ة 

التنظيم العقاري.
المادة الثانية

يلغ��ى الق��رار رق��م )68( لس��نة 2021 بتحدي��د الوزي��ر 
المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مؤسسة التنظيم 

العقاري.
المادة الثالثة

 على وزير ش��ؤون البلديات والزراع��ة والجهات المختصة 
- ُكلٌّ فيم��ا يخصه - تنفي��ذ هذا الق��رار، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

 وزير الصحة المسؤول أمام 
»التشريعية« عن »األعلى للصحة«

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار 
رقم )3( لس��نة 2023، بتحديد الوزير المسؤول أمام 
الس��لطة التش��ريعية عن المجلس األعل��ى للصحة، 

وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

يك��ون وزي��ر الصح��ة هو الوزي��ر المس��ؤول أمام 

الس��لطة التش��ريعية بمجلس��يها ع��ن المجلس 
األعلى للصحة.
المادة الثانية

على وزي��ر الصحة والجه��ات المختصة - ُكلٌّ 
فيم��ا يخص��ه - تنفيذ ه��ذا الق��رار، وُيعمل 
به م��ن تاريخ صدوره، وُينَش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 وزير العدل يبحث تعزيز 
التعاون مع السفير األمريكي

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف 
المعاودة، بمكتبه أمس، السفير األمريكي لدى مملكة 

البحرين ستيفن بوندي.
وأش��اد الوزي��ر بمس��توى عالق��ات الصداق��ة التاريخية 
الت��ي تربط بين مملك��ة البحرين والوالي��ات المتحدة 
األمريكية، وما تش��هده من تطور مس��تمر في مختلف 
المج��االت، بم��ا يخ��دم المصال��ح المش��تركة للبلدين 

والشعبين.
وتم خالل اللقاء اس��تعراض س��بل تعزيز أوجه التعاون 

المشترك في المجال العدلي.

 وزيرة اإلسكان تبحث
 تعزيز التعاون مع »النواب«

اس��تقبلت وزي��رة اإلس��كان والتخطي��ط العمران��ي آمنة 
الرميحي، بمكتبه��ا، النائب األول لرئي��س مجلس النواب 
عب��د النبي س��لمان، حيث ج��رى بحث عدد م��ن المواضيع 
المتعلق��ة بخط��ط وبرامج توفير خدمات إس��كانية الئقة 

ومالئمة ومتميزة للمواطنين.
 كم��ا تط��رق اللقاء إلى س��بل تعزي��ز التعاون والتنس��يق 
المشترك بين وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني ومجلس 
الن��واب، لضم��ان تحقيق اس��تدامة الخدمات اإلس��كانية 

للمواطنين.
 ونوهت الوزيرة بجهود مجلس النواب في متابعة المواضيع 
والقضايا التي تس��هم في رفد المسيرة التنموية الشاملة 
لحضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم بالمكتس��بات 

التشريعية، وتحقيق اإلنجازات في مختلف المجاالت.
 م��ن جانبه ثم��ن النائب عبد النبي س��لمان جهود الوزارة 
 في توفير الخدمات اإلس��كانية للمواطنين، مؤكدًا الحرص 
عل��ى التع��اون م��ع ال��وزارة لتنفي��ذ خططه��ا وبرامجها 

المختلفة.

إطالق نظام المشتركين والفوترة الجديد مطلع فبراير

 »الكهرباء«: تدريب 1000 موظف 
على التحول الرقمي للخدمات

أكد رئي��س هيئة الكهرب��اء والماء 
كم��ال أحمد أن الهيئ��ة ماضية في 
تحقي��ق اس��تراتيجية التطوير التي 
تنتهجه��ا خ��الل المرحل��ة المقبلة 
والت��ي ترتكز بش��كل رئي��س على 
جعل المشترك محورًا أساسيًا لكافة 
خدماته��ا، وذل��ك به��دف تحقي��ق 
وإح��داث  المش��تركين،  تطلع��ات 
التحول الرقمي ف��ي كافة الخدمات 
التي تقدمها الهيئة، جاء ذلك خالل 
الزيارات التي ق��ام بها إلى كل من: 
مرك��ز االتص��ال، وغرف��ة العمليات 
الخاصة بالمشروع لالطالع عن كثب 
على آخ��ر االس��تعدادات قبل إطالق 
نظام خدمات المشتركين والفوترة 

الجديد مطلع فبراير المقبل.
وأش��ار إل��ى أن الهدف م��ن الزيارة 
ج��اء للتأك��د من جاهزي��ة األنظمة 
الرقمي��ة والكوادر العاملة على تلك 
األنظم��ة لضم��ان الحص��ول عل��ى 
انتقال سلس للنظام الجديد، مؤكدًا 
أن المرحلة المقبلة س��تكون نقطة 
انط��الق محورية في مج��ال خدمات 
الهيئة  ب��أن  المش��تركين، مضيفًا 
عملت خ��الل الفت��رة الماضية على 
تدري��ب وتأهي��ل أكث��ر م��ن 1000 

متدرب من مختلف اإلدارات بالهيئة 
للتأه��ب  العالق��ة،  ذات  والجه��ات 
التحول  الجديدة نح��و  النطالقته��ا 
الرقم��ي الكامل ألنظم��ة الكهرباء 

والماء وأنظمة الفوترة.
وأض��اف بأن النظام الجديد متكامل 
وش��امل من خ��الل مواكبته ألحدث 
إضاف��ة  والمس��تجدات،  التقني��ات 
إلى أنه س��يوفر العدي��د من المزايا 

للمش��تركين أبرزها تس��ريع وتيرة 
العمل بما يضمن س��هولة تقديم 
الخدم��ات للمش��تركين، إضافة إلى 
تغيير شكل الفاتورة لتكون فاتورة 
جدي��دة أكث��ر وضوحًا بم��ا يضمن 
أدق  بص��ورة  المعلوم��ات  وص��ول 

للمشتركين.
الجدي��ر بالذك��ر أن مش��روع نظام 
والفوت��رة  المش��تركين  خدم��ات 

المش��اريع  أول  يعتب��ر  الجدي��د 
إلى  الهادف��ة  التطويري��ة للهيئ��ة 
رفع كفاءة تقدي��م الخدمات لجميع 
الهيئة  تعم��ل  حيث  المش��تركين، 
المش��اريع  م��ن  سلس��لة  ضم��ن 
التحول  إح��داث  التطويري��ة بهدف 
الرقمي في خدم��ات هيئة الكهرباء 
والم��اء لتقدي��م خدم��ات متكاملة 

وعالية الجودة.

أكاديمية محمد بن مبارك تحصد شهادتي »آيزو« 

 وزير الخارجية: مواصلة تحقيق 
مستويات متقدمة بالتدريب الدبلوماسي

اس��تقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الع��ام  المدي��ر  أم��س،  الزيان��ي، 
مب��ارك  ب��ن  محم��د   ألكاديمي��ة 
آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية 
خليف��ة  بن��ت  مني��رة   الش��يخة 
آل خليف��ة، وأخصائ��ي تدري��ب في 
األكاديمية عبدالرحمن ساتر، حيث 
»اآليزو«  الوزي��ر ش��هادتي  تس��لم 
الت��ي حصل��ت عليهم��ا األكاديمية 
 ISOفي معي��ار التعليم مدى الحياة
29993:2017، وإدارة المؤسس��ات 

.21001:2018 ISO التعليمية
وخ��الل اللق��اء، هنأ الوزير الش��يخة 
مني��رة بن��ت خليف��ة آل خليفة على 
هذا اإلنج��از المتميز ال��ذي حققته 
أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراس��ات الدبلوماس��ية في مجال 
التعلي��م والتدري��ب الدبلوماس��ي، 
منوًه��ا بم��ا تلق��اه األكاديمية من 

رعاي��ة ودعم واهتم��ام من القيادة 
الحكيمة.

وأش��اد بالجهود الملموسة الطيبة 
الت��ي تضطلع به��ا األكاديمية في 

وزارة  موظف��ي  وتأهي��ل  تدري��ب 
وصق��ل  عالًي��ا  تأهي��اًل  الخارجي��ة 
قدراته��م  وتطوي��ر  مهاراته��م 
م��ع  يتواك��ب  بم��ا  الدبلوماس��ية 

متطلب��ات العص��ر ويحق��ق أهداف 
السياسة الخارجية لمملكة البحرين، 
داعيًا لمواصلة البناء على ما تحقق 
من مس��تويات متقدم��ة في مجال 
التدريب الدبلوماس��ي، متمنيًا لها 
ولكاف��ة منتس��بي األكاديمية دوام 

التميز والنجاح والتوفيق.
م��ن جهتها، ثمنت الش��يخة منيرة 
الدع��م  خليف��ة  آل  خليف��ة  بن��ت 
الحثيث��ة  والمتابع��ة  المتواص��ل 
م��ن ِقبل وزير الخارجي��ة واهتمامه 
الدائ��م باالرتقاء ب��أداء األكاديمية 
ف��ي مج��االت التعلي��م والتدري��ب 
والتثقي��ف والتي تعد خارطة طريق 
نح��و مزيد من التق��دم واإلنجازات، 
مؤكدة ح��رص األكاديمي��ة الدائم 
عل��ى تطوير الكوادر الدبلوماس��ية 
ومهاراته��م  قدراته��م  وتنمي��ة 

بكفاءة ومهنية عالية.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
رئيس التشيك بفوزه في االنتخابات الرئاسية

بعث حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه برقية تهنئ��ة إلى فخامة الرئيس 
بيتر بافيل رئيس جمهورية التشيك بمناسبة 

انتخابه رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.
وأع��رب جاللت��ه ف��ي البرقي��ة ع��ن خال��ص 
التوفي��ق  التهان��ي، متمني��ًا لفخامت��ه كل 
والس��داد في مهام عمله الرئاس��ي لتحقيق 
تطلعات ش��عب جمهورية التشيك الصديق 

ف��ي تحقي��ق المزي��د م��ن التق��دم والتطور 
واالزدهار.

كما أكد جاللته ح��رص مملكة البحرين على 
تنمي��ة وتطوير عالقات التع��اون والصداقة 
المش��تركة بين مملكة البحرين وجمهورية 
التش��يك الصديقة على كاف��ة األصعدة بما 
يحقق مصالحهم��ا ويعود بالخير والنفع على 

شعبيهما الصديقين.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل، برقي��ة تهنئة إلى رئيس 
جمهوري��ة التش��يك بيت��ر بافيل، بمناس��بة 

انتخابه رئيسًا جديدًا لجمهورية التشيك.
وأعرب سموه في البرقية عن أطيب التهاني، 
متمنيًا لفخامت��ه كل التوفيق والس��داد في 
مهام عمله الرئاسي لتحقيق تطلعات شعب 
جمهورية التشيك الصديق في تحقيق المزيد 

من التطور والنماء والتقدم.
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 »األشغال«: تنفيذ بناء األجزاء
الجديدة بمركز البالد القديم الصحي

أن��ه يج��ري  أعلن��ت وزارة األش��غال 
حاليًا تنفيذ أعمال مش��روع التطوير 
والتوس��عة بمرك��ز الب��اد القدي��م 
الصح��ي، حي��ث ت��م االنته��اء م��ن 
هدم األج��زاء الم��راد إزالتها ويجري 
حالي��ًا تنفي��ذ أعم��ال البن��اء لألجزاء 
الجدي��دة وأعمال الصيان��ة المدنية 

والكهروميكانيكية.
وأش��ارت مدي��ر إدارة مش��اريع البناء 
بالوزارة دانه مظفر إلى أن المشروع 
ُيعد أح��د المش��اريع الحكومية ذات 
الطاب��ع الخدمي التي قام��ت الوزارة 
بإع��ادة تصميمه��ا بم��ا يتماش��ى 
مع تطوير وتوس��عة مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، وس��تقوم الحق��ًا 

باإلشراف على تنفيذها.
وأكدت سعيها الدائم لتقديم الدعم 
ل��كل ال��وزارات والجه��ات الحكومية 
الت��ي تتعامل معه��ا، وأيض��ًا دعم 
الصحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  جه��ود 
األولية في تنفيذ برامجها وخططها 
ت��م  أن��ه  مضيف��ة  االس��تراتيجية، 
مراعاة جميع المتطلبات في تصميم 
المش��روع، وفقًا ألعلى المس��تويات 
القياسية الهندس��ية، كما روعي في 
التصمي��م المواصف��ات المرتبط��ة 
الخض��راء  والمبان��ي  باالس��تدامة 
وتطبيق سياس��ة ترش��يد استهاك 
الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد 

الطبيعية.
وأفادت بأن أعمال التطوير والتجديد 
القس��م  تش��مل  الصح��ي  للمرك��ز 
العاج��ي واإلداري الحال��ي وأقس��ام 
االستشارات الطبية واشتملت كذلك 
على إضافة مبنى مكون من طابقين 
م��ن الجان��ب الخلفي للمرك��ز حيث 
تبل��غ مس��احة البناء الكلي��ة ألعمال 

التوسعة والصيانة 1106 متر مربع.
ويتكون الطاب��ق األرضي من مواقف 
غرف��ة  إل��ى  باإلضاف��ة  للس��يارات، 
األش��عة وغرف لألطب��اء والتمريض. 
بينم��ا يتك��ون الطاب��ق األول م��ن 

قاع��ة لاجتماع��ات وقس��م الع��اج 
الطبيع��ي للرجال وللنس��اء ومكاتب 
لإلدارة باإلضافة إلى جميع الخدمات 
الكهروميكانيكية، والمرافق الخدمية 

التي يحتاجها المركز الصحي.

بدء تصويت الجمهور بمسابقة »فكرة«
الخامس��ة م��ن  النس��خة  إط��ار  ف��ي 
مس��ابقة االبتكار الحكومي »فكرة«، 
التصوي��ت  ب��اب  فت��ح  أم��س  ب��دأ 
اإللكترون��ي للجمهور على مس��ابقة 
عب��ر  »فك��رة«  الحكوم��ي  االبت��كار 
الموق��ع اإللكترون��ي لمكت��ب رئيس 
 www.pmo.gov.bh ال��وزراء  مجلس 
ولغاية يوم السبت الموافق 4 فبراير، 
وذل��ك بعد تأهل 12 فك��رة للمرحلة 
النهائي��ة بع��د االنتهاء م��ن تقييم 
المقترحات األربعين من قبل 4 لجان 
من ذوي الش��أن واالختصاص، وتأتي 
مرحلة التصويت بهدف اختيار الفكرة 
الفائ��زة ب�»اختي��ار الجمه��ور«، حيث 
سيتم نشر نتائج التصويت مع نتائج 
تقّيم لجن��ة الوزراء ل��دى اإلعان عن 

األفكار الفائزة في المسابقة.
وتش��تمل األف��كار ال���12 المتأهل��ة 
عل��ى فك��رة مش��اتل، المقدم��ة من 
حم��د عل��ي عيس��ى، الدكتور الش��يخ 
محمد ب��ن حم��د آل خليف��ة، وحصة 

بركات آل بن علي من وزارة الداخلية، 
المقدمة من  التش��ريعات،  ومختب��ر 
هيئ��ة  م��ن  المع��اودة  عبدالعزي��ز 
التش��ريع والرأي القانوني، ومنظومة 
نق��ل المعرف��ة »دّربن��ي«، المقدمة 
م��ن عبير مفت��اح م��ن وزارة اإلعام، 
والس��فراء المتجولي��ن، المقدمة من 
فاطمة الظاعن م��ن وزارة الخارجية، 
وتقيي��م المعلمي��ن 360، المقدم��ة 
من ن��ورة الجودر، وش��يخة الفضالة، 
ولطيفة ال��دوي، ومحم��د العويناتي 
من وزارة التربية والتعليم، و»نس��ر« 

 ،National Statistics Repository
أون��اس محم��ود  د.  المقدم��ة م��ن 
الحكومي��ة،  المستش��فيات   م��ن 
ود. أمي��ن الس��اعاتي م��ن المجلس 

األعلى للصحة.
كما تتضمن األفكار المتأهلة مبادرة 
االقتص��اد الدائري لتمكي��ن التكافل 
الصناعي وتحويل المخلفات إلى قيمة 
مضافة، المقدمة من علي كاظم من 
مكتب رئي��س مجلس الوزراء، وذاكرة 
البحري��ن، المقدم��ة م��ن د. يوس��ف 
محم��د م��ن وزارة اإلع��ام، والمنصة 

الوطنية للخدمات السريعة، المقدمة 
من ريم المس��لم من جهاز المساحة 
العقاري، ودراجة اإلسعاف  والتسجيل 
الس��ريع«،  »المس��تجيب  الطبي��ة 
المقدمة م��ن فايز الش��امخ من قوة 
دفاع البحرين، والباس��تيك األخضر، 
المقدمة من س��عيد س��وار، وصادق 
رحم��ة م��ن المجلس األعل��ى للبيئة، 
 ومحت��رف الصيان��ة، المقدم��ة م��ن 

د. نها الزياني من جامعة البحرين.

 »رعاية مرضى السكلر«:
  41 وفاة بـ»السكلر« 

في البحرين خالل 2022

أصدرت جمعية البحرين لرعاية 
مرضى السكلر تقريرها السنوي 
ع��ن »م��رض الس��كلر«، وه��م 
الذي��ن  والمريض��ات  المرض��ى 
يحملون جين��ات المرض، وغالبًا 
ما يكون المرض مس��ببًا رئيسًا 
ف��ي وفاته��م، أو أحد األس��باب 
الثانوية، حي��ث تعمل الجمعية 
من خال ه��ذه اإلحصائيات إلى 
دق ناق��وس الخطر ف��ي مواضع 
التقصي��ر في الرعاي��ة الصحية، 

وتس��عى بذلك م��ع المعنيين بع��اج المرضى لألخذ باألس��باب 
المتك��ررة في تدهور حال��ة المرضى ودخولهم ف��ي إلى العناية 
المركزة وفقده��م أهلهم ومحبيهم، حيث تس��عى الجمعية من 
نش��ر هذه اإلحصائي��ات على ممارس��ة دورها في رعاية ش��ؤون 

المرضى.
وفي س��ياق متصل صرح نائ��ب األمين العام لجمعي��ة البحرين 
لرعاية مرضى الس��كلر، األستاذ صادق يوس��ف ثامر عن التقرير 
الص��ادر من لجنة ش��ؤون المرضى بالجمعية بش��أن وفيات عام 
2022 والذي تبين تسجيل 41 وفاة للمرض بين )21 من الذكور، 
و20 من اإلن��اث(، حيث عقب ثامر بالق��ول: »إنه من المحزن أن 
يرثي األخ أخاه أو أخته ومن الصعب مفارقة هذا العدد من إخوتنا 
بع��دد كبير في الع��ام الماضي، والذي يعد أح��د أكبر المعدالت 
التي س��جلتها البحرين في الس��نوات األخي��رة، إذ يعتبر من أكبر 
المعدالت المس��جلة في األعوام الخمسة الماضية، وهو عدد غير 

نهائي لعدم استكمال المعلومات من األهالي«.
وأضاف ثامر: »عانى مريض الس��كلر خ��ال العامين المنصرمين 
م��ن تبعات جائحة كورونا وقصور في مس��توى الخدمات الطبية 
والرعاي��ة، حيث التزم��ت الجمعية أدبيًا وأخاقيًا ب��أال يكون لها 
تصريح��ات صحافي��ة في تلك الفت��رة العصيبة الت��ي مررنا بها 
جميعًا مقدري��ن عاليًا الجهود المبذول��ة للعاملين في الصفوف 
األمامية إب��ان الجائحة، كما والتزمت الجمعية بأن يكون عملها 
وماحظاته��ا مباش��رة إل��ى المس��ؤولين على القط��اع الصحي 

بالمملكة«.
واختت��م نائ��ب األمين الع��ام للجمعية صادق ثام��ر حديثه بأن 
جس��ور العمل المشترك مع القطاع الطبي مستمرة للحفاظ على 
المكتس��بات وتنميتها ورفع الخدمات والرعاية الطبية للمرضى 
في قسم الطوارئ ألخواتنا اإلناث وخصوصًا بعد افتتاح التوسعة 
الجديدة لقسم الطوارئ، ولإلخوة في مبنى أمراض الدم الوراثية.

يذكر أن مملكة البحرين س��جلت 41 حالة وفاة بالمرض في عام 
2020، و46 حالة وفاة في 2021.

صادق ثامر

فوزي كانو: الجمعية تؤمن بقدرات الشباب على ابتكار برامج خيرية 

 »البحرين الخيرية« تعلن عن جائزة 
يوسف كانو لإلبداع في العمل التطوعي

أيمن شكل «

أعلنت جمعي��ة البحرين الخيرية ع��ن إطاق جائزة 
تحت مسّمى: »جائزة يوسف بن أحمد بن علي كانو 
لابت��كار واإلبداع ف��ي العمل التطوع��ي«، برعاية  
الوجي��ه ف��وزي بن أحم��د كانو وبدعم س��خّي منه، 
وذلك تخليدًا لروح الراحل يوس��ف بن أحمد بن علي 

كانو.
وأكد رئي��س مجلس إدارة الجمعية ف��وزي كانو أن 
الجمعي��ة تؤمن ب��دور الش��باب الكبي��ر وقدرتهم 
عل��ى ابتكار برامج ومب��ادرات خي�رية تطوعية تزيد 
م��ن إقب��ال الناس على فع��ل الخي��ر وُتضاِعف عدَد 

ال�ُمستفيدين منه.
وأش��ار إل��ى أن الجمعي��ة تدع��م أيض��ًا المبادرات 
المدرس��ية ذات الطابع التطوعي والت��ي ُتَنّمي في 
بنات البحرين وأبنائها قيم حب الوطن وعمل الخير، 
وق��ال: لذلك جاءت هذه الجائ��زة لتكّرم المبتكرين 
والمبدعي��ن ف��ي وضع تص��ورات وبرام��ج تطوعية 

جديدة وغير مسبوقة وكذلك في تطبيقها. 
ونوه كانو بال��دور الذي تقوم ب��ه جمعية البحرين 
الخيري��ة من��ذ أربعة عق��ود في دعم قط��اع العمل 
الخيري والرفع من مستوى خدماته، ونجاحها الباهر 
ف��ي الجائزة األول��ى التي أطلقتها ف��ي عام 2021 
باسم المغفور له أحمد علي كانو للتمّيز في العمل 
الخي��ري والجائزة الثانية باس��م الراحل عبد اهلل بن 
علي كانو  طيب اهلل ثراه لإلعام التطوعّي والخيرّي 

والتي أطلقتها الجمعية العام الماضي.
وقال: »نجدد ثقتنا في لجنة التنظيم وعلى رأس��ها 

األخ األمي��ن الع��ام للجمعية الدكتور حس��ن كمال 
وندع��وه إلى الش��روع في تنفيذ المس��ابقة وندعو 
المنظم��ات الخيرية والجمعي��ات والفرق التطوعّية 
واألف��راد والمدارس والجامعات إلى المش��اركة في 

هذه الجائزة«.
من جانبه أكد األمين العام للجمعية الدكتور حسن 
كم��ال أّن ه��ذه المجموعة من الجوائ��ز تؤّكد وفاء 
األبناء لآلباء المؤسس��ين للجمعي��ة ولرموز العمل 
الخيري واإلنس��اني في مملكة البحرين، وتتماش��ى 
مع رؤية الجمعية وأهدافها في نش��ر ثقافة العمل 

الخيري والتطوعي.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على االبتكار  
ف��ي العمل الخي��ري والتطّوع��ّي من حي��ث األفكار 
والتطبيق، ونش��ر ثقافة المواطنة والعمل الخيري، 
ودع��م المؤسس��ات واألف��راد ف��ي تطوي��ر العمل 

الخيري والتطوعي، وتش��جيع الناش��ئة من الطاب 
على تنفي��ذ برامج تطوعي��ة داخل المدرس��ة وفي 

محيطها.
بدوره أوضح مدير الجائزة س��ليم بودبوس، أنه تم 
تخصيص 3 مراكز للفرع األول من الجائزة والخاص 
باالبتكار في العمل الخيري والتطوعي للمؤسسات 
والجمعي��ات واألف��راد، بينما س��يكون الفرع الثاني 
من الجائ��زة لطلبة المؤسس��ات التعليمية بكافة 
مراحله��ا به��دف المش��اركة في العم��ل التطوعي 
بمحيط المدرس��ة لبن��اء جيل يح��ب العمل الخيري 

ويستطيع أن يبتكر فيها.
وأشار إلى أن آخر موعد لتأكيد المشاركة في الجائزة 
في 15 أبريل 2023، وآخر موعد لتقديم المشاركات 
في 30 من نفس الشهر ويتوقع اإلعان عن النتائج 

والتكريم في شهر يونيو سيتم تحديده الحقًا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/30/watan-20230130.pdf?1675069209
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1049027
https://alwatannews.net/article/1048991
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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

العدد:  6260

P  12

Link

P  5

Link

Link

P  5

Link

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 30 Jan 2023   |  الســنة 18  |   العــدد 6260   |   االثنيــن 08 رجــب 1444هـــ

 »األشغال«: تنفيذ بناء األجزاء
الجديدة بمركز البالد القديم الصحي

أن��ه يج��ري  أعلن��ت وزارة األش��غال 
حاليًا تنفيذ أعمال مش��روع التطوير 
والتوس��عة بمرك��ز الب��اد القدي��م 
الصح��ي، حي��ث ت��م االنته��اء م��ن 
هدم األج��زاء الم��راد إزالتها ويجري 
حالي��ًا تنفي��ذ أعم��ال البن��اء لألجزاء 
الجدي��دة وأعمال الصيان��ة المدنية 

والكهروميكانيكية.
وأش��ارت مدي��ر إدارة مش��اريع البناء 
بالوزارة دانه مظفر إلى أن المشروع 
ُيعد أح��د المش��اريع الحكومية ذات 
الطاب��ع الخدمي التي قام��ت الوزارة 
بإع��ادة تصميمه��ا بم��ا يتماش��ى 
مع تطوير وتوس��عة مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، وس��تقوم الحق��ًا 

باإلشراف على تنفيذها.
وأكدت سعيها الدائم لتقديم الدعم 
ل��كل ال��وزارات والجه��ات الحكومية 
الت��ي تتعامل معه��ا، وأيض��ًا دعم 
الصحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  جه��ود 
األولية في تنفيذ برامجها وخططها 
ت��م  أن��ه  مضيف��ة  االس��تراتيجية، 
مراعاة جميع المتطلبات في تصميم 
المش��روع، وفقًا ألعلى المس��تويات 
القياسية الهندس��ية، كما روعي في 
التصمي��م المواصف��ات المرتبط��ة 
الخض��راء  والمبان��ي  باالس��تدامة 
وتطبيق سياس��ة ترش��يد استهاك 
الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد 

الطبيعية.
وأفادت بأن أعمال التطوير والتجديد 
القس��م  تش��مل  الصح��ي  للمرك��ز 
العاج��ي واإلداري الحال��ي وأقس��ام 
االستشارات الطبية واشتملت كذلك 
على إضافة مبنى مكون من طابقين 
م��ن الجان��ب الخلفي للمرك��ز حيث 
تبل��غ مس��احة البناء الكلي��ة ألعمال 

التوسعة والصيانة 1106 متر مربع.
ويتكون الطاب��ق األرضي من مواقف 
غرف��ة  إل��ى  باإلضاف��ة  للس��يارات، 
األش��عة وغرف لألطب��اء والتمريض. 
بينم��ا يتك��ون الطاب��ق األول م��ن 

قاع��ة لاجتماع��ات وقس��م الع��اج 
الطبيع��ي للرجال وللنس��اء ومكاتب 
لإلدارة باإلضافة إلى جميع الخدمات 
الكهروميكانيكية، والمرافق الخدمية 

التي يحتاجها المركز الصحي.

بدء تصويت الجمهور بمسابقة »فكرة«
الخامس��ة م��ن  النس��خة  إط��ار  ف��ي 
مس��ابقة االبتكار الحكومي »فكرة«، 
التصوي��ت  ب��اب  فت��ح  أم��س  ب��دأ 
اإللكترون��ي للجمهور على مس��ابقة 
عب��ر  »فك��رة«  الحكوم��ي  االبت��كار 
الموق��ع اإللكترون��ي لمكت��ب رئيس 
 www.pmo.gov.bh ال��وزراء  مجلس 
ولغاية يوم السبت الموافق 4 فبراير، 
وذل��ك بعد تأهل 12 فك��رة للمرحلة 
النهائي��ة بع��د االنتهاء م��ن تقييم 
المقترحات األربعين من قبل 4 لجان 
من ذوي الش��أن واالختصاص، وتأتي 
مرحلة التصويت بهدف اختيار الفكرة 
الفائ��زة ب�»اختي��ار الجمه��ور«، حيث 
سيتم نشر نتائج التصويت مع نتائج 
تقّيم لجن��ة الوزراء ل��دى اإلعان عن 

األفكار الفائزة في المسابقة.
وتش��تمل األف��كار ال���12 المتأهل��ة 
عل��ى فك��رة مش��اتل، المقدم��ة من 
حم��د عل��ي عيس��ى، الدكتور الش��يخ 
محمد ب��ن حم��د آل خليف��ة، وحصة 

بركات آل بن علي من وزارة الداخلية، 
المقدمة من  التش��ريعات،  ومختب��ر 
هيئ��ة  م��ن  المع��اودة  عبدالعزي��ز 
التش��ريع والرأي القانوني، ومنظومة 
نق��ل المعرف��ة »دّربن��ي«، المقدمة 
م��ن عبير مفت��اح م��ن وزارة اإلعام، 
والس��فراء المتجولي��ن، المقدمة من 
فاطمة الظاعن م��ن وزارة الخارجية، 
وتقيي��م المعلمي��ن 360، المقدم��ة 
من ن��ورة الجودر، وش��يخة الفضالة، 
ولطيفة ال��دوي، ومحم��د العويناتي 
من وزارة التربية والتعليم، و»نس��ر« 

 ،National Statistics Repository
أون��اس محم��ود  د.  المقدم��ة م��ن 
الحكومي��ة،  المستش��فيات   م��ن 
ود. أمي��ن الس��اعاتي م��ن المجلس 

األعلى للصحة.
كما تتضمن األفكار المتأهلة مبادرة 
االقتص��اد الدائري لتمكي��ن التكافل 
الصناعي وتحويل المخلفات إلى قيمة 
مضافة، المقدمة من علي كاظم من 
مكتب رئي��س مجلس الوزراء، وذاكرة 
البحري��ن، المقدم��ة م��ن د. يوس��ف 
محم��د م��ن وزارة اإلع��ام، والمنصة 

الوطنية للخدمات السريعة، المقدمة 
من ريم المس��لم من جهاز المساحة 
العقاري، ودراجة اإلسعاف  والتسجيل 
الس��ريع«،  »المس��تجيب  الطبي��ة 
المقدمة م��ن فايز الش��امخ من قوة 
دفاع البحرين، والباس��تيك األخضر، 
المقدمة من س��عيد س��وار، وصادق 
رحم��ة م��ن المجلس األعل��ى للبيئة، 
 ومحت��رف الصيان��ة، المقدم��ة م��ن 

د. نها الزياني من جامعة البحرين.

 »رعاية مرضى السكلر«:
  41 وفاة بـ»السكلر« 

في البحرين خالل 2022

أصدرت جمعية البحرين لرعاية 
مرضى السكلر تقريرها السنوي 
ع��ن »م��رض الس��كلر«، وه��م 
الذي��ن  والمريض��ات  المرض��ى 
يحملون جين��ات المرض، وغالبًا 
ما يكون المرض مس��ببًا رئيسًا 
ف��ي وفاته��م، أو أحد األس��باب 
الثانوية، حي��ث تعمل الجمعية 
من خال ه��ذه اإلحصائيات إلى 
دق ناق��وس الخطر ف��ي مواضع 
التقصي��ر في الرعاي��ة الصحية، 

وتس��عى بذلك م��ع المعنيين بع��اج المرضى لألخذ باألس��باب 
المتك��ررة في تدهور حال��ة المرضى ودخولهم ف��ي إلى العناية 
المركزة وفقده��م أهلهم ومحبيهم، حيث تس��عى الجمعية من 
نش��ر هذه اإلحصائي��ات على ممارس��ة دورها في رعاية ش��ؤون 

المرضى.
وفي س��ياق متصل صرح نائ��ب األمين العام لجمعي��ة البحرين 
لرعاية مرضى الس��كلر، األستاذ صادق يوس��ف ثامر عن التقرير 
الص��ادر من لجنة ش��ؤون المرضى بالجمعية بش��أن وفيات عام 
2022 والذي تبين تسجيل 41 وفاة للمرض بين )21 من الذكور، 
و20 من اإلن��اث(، حيث عقب ثامر بالق��ول: »إنه من المحزن أن 
يرثي األخ أخاه أو أخته ومن الصعب مفارقة هذا العدد من إخوتنا 
بع��دد كبير في الع��ام الماضي، والذي يعد أح��د أكبر المعدالت 
التي س��جلتها البحرين في الس��نوات األخي��رة، إذ يعتبر من أكبر 
المعدالت المس��جلة في األعوام الخمسة الماضية، وهو عدد غير 

نهائي لعدم استكمال المعلومات من األهالي«.
وأضاف ثامر: »عانى مريض الس��كلر خ��ال العامين المنصرمين 
م��ن تبعات جائحة كورونا وقصور في مس��توى الخدمات الطبية 
والرعاي��ة، حيث التزم��ت الجمعية أدبيًا وأخاقيًا ب��أال يكون لها 
تصريح��ات صحافي��ة في تلك الفت��رة العصيبة الت��ي مررنا بها 
جميعًا مقدري��ن عاليًا الجهود المبذول��ة للعاملين في الصفوف 
األمامية إب��ان الجائحة، كما والتزمت الجمعية بأن يكون عملها 
وماحظاته��ا مباش��رة إل��ى المس��ؤولين على القط��اع الصحي 

بالمملكة«.
واختت��م نائ��ب األمين الع��ام للجمعية صادق ثام��ر حديثه بأن 
جس��ور العمل المشترك مع القطاع الطبي مستمرة للحفاظ على 
المكتس��بات وتنميتها ورفع الخدمات والرعاية الطبية للمرضى 
في قسم الطوارئ ألخواتنا اإلناث وخصوصًا بعد افتتاح التوسعة 
الجديدة لقسم الطوارئ، ولإلخوة في مبنى أمراض الدم الوراثية.

يذكر أن مملكة البحرين س��جلت 41 حالة وفاة بالمرض في عام 
2020، و46 حالة وفاة في 2021.

صادق ثامر

فوزي كانو: الجمعية تؤمن بقدرات الشباب على ابتكار برامج خيرية 

 »البحرين الخيرية« تعلن عن جائزة 
يوسف كانو لإلبداع في العمل التطوعي

أيمن شكل «

أعلنت جمعي��ة البحرين الخيرية ع��ن إطاق جائزة 
تحت مسّمى: »جائزة يوسف بن أحمد بن علي كانو 
لابت��كار واإلبداع ف��ي العمل التطوع��ي«، برعاية  
الوجي��ه ف��وزي بن أحم��د كانو وبدعم س��خّي منه، 
وذلك تخليدًا لروح الراحل يوس��ف بن أحمد بن علي 

كانو.
وأكد رئي��س مجلس إدارة الجمعية ف��وزي كانو أن 
الجمعي��ة تؤمن ب��دور الش��باب الكبي��ر وقدرتهم 
عل��ى ابتكار برامج ومب��ادرات خي�رية تطوعية تزيد 
م��ن إقب��ال الناس على فع��ل الخي��ر وُتضاِعف عدَد 

ال�ُمستفيدين منه.
وأش��ار إل��ى أن الجمعي��ة تدع��م أيض��ًا المبادرات 
المدرس��ية ذات الطابع التطوعي والت��ي ُتَنّمي في 
بنات البحرين وأبنائها قيم حب الوطن وعمل الخير، 
وق��ال: لذلك جاءت هذه الجائ��زة لتكّرم المبتكرين 
والمبدعي��ن ف��ي وضع تص��ورات وبرام��ج تطوعية 

جديدة وغير مسبوقة وكذلك في تطبيقها. 
ونوه كانو بال��دور الذي تقوم ب��ه جمعية البحرين 
الخيري��ة من��ذ أربعة عق��ود في دعم قط��اع العمل 
الخيري والرفع من مستوى خدماته، ونجاحها الباهر 
ف��ي الجائزة األول��ى التي أطلقتها ف��ي عام 2021 
باسم المغفور له أحمد علي كانو للتمّيز في العمل 
الخي��ري والجائزة الثانية باس��م الراحل عبد اهلل بن 
علي كانو  طيب اهلل ثراه لإلعام التطوعّي والخيرّي 

والتي أطلقتها الجمعية العام الماضي.
وقال: »نجدد ثقتنا في لجنة التنظيم وعلى رأس��ها 

األخ األمي��ن الع��ام للجمعية الدكتور حس��ن كمال 
وندع��وه إلى الش��روع في تنفيذ المس��ابقة وندعو 
المنظم��ات الخيرية والجمعي��ات والفرق التطوعّية 
واألف��راد والمدارس والجامعات إلى المش��اركة في 

هذه الجائزة«.
من جانبه أكد األمين العام للجمعية الدكتور حسن 
كم��ال أّن ه��ذه المجموعة من الجوائ��ز تؤّكد وفاء 
األبناء لآلباء المؤسس��ين للجمعي��ة ولرموز العمل 
الخيري واإلنس��اني في مملكة البحرين، وتتماش��ى 
مع رؤية الجمعية وأهدافها في نش��ر ثقافة العمل 

الخيري والتطوعي.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على االبتكار  
ف��ي العمل الخي��ري والتطّوع��ّي من حي��ث األفكار 
والتطبيق، ونش��ر ثقافة المواطنة والعمل الخيري، 
ودع��م المؤسس��ات واألف��راد ف��ي تطوي��ر العمل 

الخيري والتطوعي، وتش��جيع الناش��ئة من الطاب 
على تنفي��ذ برامج تطوعي��ة داخل المدرس��ة وفي 

محيطها.
بدوره أوضح مدير الجائزة س��ليم بودبوس، أنه تم 
تخصيص 3 مراكز للفرع األول من الجائزة والخاص 
باالبتكار في العمل الخيري والتطوعي للمؤسسات 
والجمعي��ات واألف��راد، بينما س��يكون الفرع الثاني 
من الجائ��زة لطلبة المؤسس��ات التعليمية بكافة 
مراحله��ا به��دف المش��اركة في العم��ل التطوعي 
بمحيط المدرس��ة لبن��اء جيل يح��ب العمل الخيري 

ويستطيع أن يبتكر فيها.
وأشار إلى أن آخر موعد لتأكيد المشاركة في الجائزة 
في 15 أبريل 2023، وآخر موعد لتقديم المشاركات 
في 30 من نفس الشهر ويتوقع اإلعان عن النتائج 

والتكريم في شهر يونيو سيتم تحديده الحقًا.
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 »األشغال«: تنفيذ بناء األجزاء
الجديدة بمركز البالد القديم الصحي

أن��ه يج��ري  أعلن��ت وزارة األش��غال 
حاليًا تنفيذ أعمال مش��روع التطوير 
والتوس��عة بمرك��ز الب��اد القدي��م 
الصح��ي، حي��ث ت��م االنته��اء م��ن 
هدم األج��زاء الم��راد إزالتها ويجري 
حالي��ًا تنفي��ذ أعم��ال البن��اء لألجزاء 
الجدي��دة وأعمال الصيان��ة المدنية 

والكهروميكانيكية.
وأش��ارت مدي��ر إدارة مش��اريع البناء 
بالوزارة دانه مظفر إلى أن المشروع 
ُيعد أح��د المش��اريع الحكومية ذات 
الطاب��ع الخدمي التي قام��ت الوزارة 
بإع��ادة تصميمه��ا بم��ا يتماش��ى 
مع تطوير وتوس��عة مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، وس��تقوم الحق��ًا 

باإلشراف على تنفيذها.
وأكدت سعيها الدائم لتقديم الدعم 
ل��كل ال��وزارات والجه��ات الحكومية 
الت��ي تتعامل معه��ا، وأيض��ًا دعم 
الصحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز  جه��ود 
األولية في تنفيذ برامجها وخططها 
ت��م  أن��ه  مضيف��ة  االس��تراتيجية، 
مراعاة جميع المتطلبات في تصميم 
المش��روع، وفقًا ألعلى المس��تويات 
القياسية الهندس��ية، كما روعي في 
التصمي��م المواصف��ات المرتبط��ة 
الخض��راء  والمبان��ي  باالس��تدامة 
وتطبيق سياس��ة ترش��يد استهاك 
الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد 

الطبيعية.
وأفادت بأن أعمال التطوير والتجديد 
القس��م  تش��مل  الصح��ي  للمرك��ز 
العاج��ي واإلداري الحال��ي وأقس��ام 
االستشارات الطبية واشتملت كذلك 
على إضافة مبنى مكون من طابقين 
م��ن الجان��ب الخلفي للمرك��ز حيث 
تبل��غ مس��احة البناء الكلي��ة ألعمال 

التوسعة والصيانة 1106 متر مربع.
ويتكون الطاب��ق األرضي من مواقف 
غرف��ة  إل��ى  باإلضاف��ة  للس��يارات، 
األش��عة وغرف لألطب��اء والتمريض. 
بينم��ا يتك��ون الطاب��ق األول م��ن 

قاع��ة لاجتماع��ات وقس��م الع��اج 
الطبيع��ي للرجال وللنس��اء ومكاتب 
لإلدارة باإلضافة إلى جميع الخدمات 
الكهروميكانيكية، والمرافق الخدمية 

التي يحتاجها المركز الصحي.

بدء تصويت الجمهور بمسابقة »فكرة«
الخامس��ة م��ن  النس��خة  إط��ار  ف��ي 
مس��ابقة االبتكار الحكومي »فكرة«، 
التصوي��ت  ب��اب  فت��ح  أم��س  ب��دأ 
اإللكترون��ي للجمهور على مس��ابقة 
عب��ر  »فك��رة«  الحكوم��ي  االبت��كار 
الموق��ع اإللكترون��ي لمكت��ب رئيس 
 www.pmo.gov.bh ال��وزراء  مجلس 
ولغاية يوم السبت الموافق 4 فبراير، 
وذل��ك بعد تأهل 12 فك��رة للمرحلة 
النهائي��ة بع��د االنتهاء م��ن تقييم 
المقترحات األربعين من قبل 4 لجان 
من ذوي الش��أن واالختصاص، وتأتي 
مرحلة التصويت بهدف اختيار الفكرة 
الفائ��زة ب�»اختي��ار الجمه��ور«، حيث 
سيتم نشر نتائج التصويت مع نتائج 
تقّيم لجن��ة الوزراء ل��دى اإلعان عن 

األفكار الفائزة في المسابقة.
وتش��تمل األف��كار ال���12 المتأهل��ة 
عل��ى فك��رة مش��اتل، المقدم��ة من 
حم��د عل��ي عيس��ى، الدكتور الش��يخ 
محمد ب��ن حم��د آل خليف��ة، وحصة 

بركات آل بن علي من وزارة الداخلية، 
المقدمة من  التش��ريعات،  ومختب��ر 
هيئ��ة  م��ن  المع��اودة  عبدالعزي��ز 
التش��ريع والرأي القانوني، ومنظومة 
نق��ل المعرف��ة »دّربن��ي«، المقدمة 
م��ن عبير مفت��اح م��ن وزارة اإلعام، 
والس��فراء المتجولي��ن، المقدمة من 
فاطمة الظاعن م��ن وزارة الخارجية، 
وتقيي��م المعلمي��ن 360، المقدم��ة 
من ن��ورة الجودر، وش��يخة الفضالة، 
ولطيفة ال��دوي، ومحم��د العويناتي 
من وزارة التربية والتعليم، و»نس��ر« 

 ،National Statistics Repository
أون��اس محم��ود  د.  المقدم��ة م��ن 
الحكومي��ة،  المستش��فيات   م��ن 
ود. أمي��ن الس��اعاتي م��ن المجلس 

األعلى للصحة.
كما تتضمن األفكار المتأهلة مبادرة 
االقتص��اد الدائري لتمكي��ن التكافل 
الصناعي وتحويل المخلفات إلى قيمة 
مضافة، المقدمة من علي كاظم من 
مكتب رئي��س مجلس الوزراء، وذاكرة 
البحري��ن، المقدم��ة م��ن د. يوس��ف 
محم��د م��ن وزارة اإلع��ام، والمنصة 

الوطنية للخدمات السريعة، المقدمة 
من ريم المس��لم من جهاز المساحة 
العقاري، ودراجة اإلسعاف  والتسجيل 
الس��ريع«،  »المس��تجيب  الطبي��ة 
المقدمة م��ن فايز الش��امخ من قوة 
دفاع البحرين، والباس��تيك األخضر، 
المقدمة من س��عيد س��وار، وصادق 
رحم��ة م��ن المجلس األعل��ى للبيئة، 
 ومحت��رف الصيان��ة، المقدم��ة م��ن 

د. نها الزياني من جامعة البحرين.

 »رعاية مرضى السكلر«:
  41 وفاة بـ»السكلر« 

في البحرين خالل 2022

أصدرت جمعية البحرين لرعاية 
مرضى السكلر تقريرها السنوي 
ع��ن »م��رض الس��كلر«، وه��م 
الذي��ن  والمريض��ات  المرض��ى 
يحملون جين��ات المرض، وغالبًا 
ما يكون المرض مس��ببًا رئيسًا 
ف��ي وفاته��م، أو أحد األس��باب 
الثانوية، حي��ث تعمل الجمعية 
من خال ه��ذه اإلحصائيات إلى 
دق ناق��وس الخطر ف��ي مواضع 
التقصي��ر في الرعاي��ة الصحية، 

وتس��عى بذلك م��ع المعنيين بع��اج المرضى لألخذ باألس��باب 
المتك��ررة في تدهور حال��ة المرضى ودخولهم ف��ي إلى العناية 
المركزة وفقده��م أهلهم ومحبيهم، حيث تس��عى الجمعية من 
نش��ر هذه اإلحصائي��ات على ممارس��ة دورها في رعاية ش��ؤون 

المرضى.
وفي س��ياق متصل صرح نائ��ب األمين العام لجمعي��ة البحرين 
لرعاية مرضى الس��كلر، األستاذ صادق يوس��ف ثامر عن التقرير 
الص��ادر من لجنة ش��ؤون المرضى بالجمعية بش��أن وفيات عام 
2022 والذي تبين تسجيل 41 وفاة للمرض بين )21 من الذكور، 
و20 من اإلن��اث(، حيث عقب ثامر بالق��ول: »إنه من المحزن أن 
يرثي األخ أخاه أو أخته ومن الصعب مفارقة هذا العدد من إخوتنا 
بع��دد كبير في الع��ام الماضي، والذي يعد أح��د أكبر المعدالت 
التي س��جلتها البحرين في الس��نوات األخي��رة، إذ يعتبر من أكبر 
المعدالت المس��جلة في األعوام الخمسة الماضية، وهو عدد غير 

نهائي لعدم استكمال المعلومات من األهالي«.
وأضاف ثامر: »عانى مريض الس��كلر خ��ال العامين المنصرمين 
م��ن تبعات جائحة كورونا وقصور في مس��توى الخدمات الطبية 
والرعاي��ة، حيث التزم��ت الجمعية أدبيًا وأخاقيًا ب��أال يكون لها 
تصريح��ات صحافي��ة في تلك الفت��رة العصيبة الت��ي مررنا بها 
جميعًا مقدري��ن عاليًا الجهود المبذول��ة للعاملين في الصفوف 
األمامية إب��ان الجائحة، كما والتزمت الجمعية بأن يكون عملها 
وماحظاته��ا مباش��رة إل��ى المس��ؤولين على القط��اع الصحي 

بالمملكة«.
واختت��م نائ��ب األمين الع��ام للجمعية صادق ثام��ر حديثه بأن 
جس��ور العمل المشترك مع القطاع الطبي مستمرة للحفاظ على 
المكتس��بات وتنميتها ورفع الخدمات والرعاية الطبية للمرضى 
في قسم الطوارئ ألخواتنا اإلناث وخصوصًا بعد افتتاح التوسعة 
الجديدة لقسم الطوارئ، ولإلخوة في مبنى أمراض الدم الوراثية.

يذكر أن مملكة البحرين س��جلت 41 حالة وفاة بالمرض في عام 
2020، و46 حالة وفاة في 2021.

صادق ثامر

فوزي كانو: الجمعية تؤمن بقدرات الشباب على ابتكار برامج خيرية 

 »البحرين الخيرية« تعلن عن جائزة 
يوسف كانو لإلبداع في العمل التطوعي

أيمن شكل «

أعلنت جمعي��ة البحرين الخيرية ع��ن إطاق جائزة 
تحت مسّمى: »جائزة يوسف بن أحمد بن علي كانو 
لابت��كار واإلبداع ف��ي العمل التطوع��ي«، برعاية  
الوجي��ه ف��وزي بن أحم��د كانو وبدعم س��خّي منه، 
وذلك تخليدًا لروح الراحل يوس��ف بن أحمد بن علي 

كانو.
وأكد رئي��س مجلس إدارة الجمعية ف��وزي كانو أن 
الجمعي��ة تؤمن ب��دور الش��باب الكبي��ر وقدرتهم 
عل��ى ابتكار برامج ومب��ادرات خي�رية تطوعية تزيد 
م��ن إقب��ال الناس على فع��ل الخي��ر وُتضاِعف عدَد 

ال�ُمستفيدين منه.
وأش��ار إل��ى أن الجمعي��ة تدع��م أيض��ًا المبادرات 
المدرس��ية ذات الطابع التطوعي والت��ي ُتَنّمي في 
بنات البحرين وأبنائها قيم حب الوطن وعمل الخير، 
وق��ال: لذلك جاءت هذه الجائ��زة لتكّرم المبتكرين 
والمبدعي��ن ف��ي وضع تص��ورات وبرام��ج تطوعية 

جديدة وغير مسبوقة وكذلك في تطبيقها. 
ونوه كانو بال��دور الذي تقوم ب��ه جمعية البحرين 
الخيري��ة من��ذ أربعة عق��ود في دعم قط��اع العمل 
الخيري والرفع من مستوى خدماته، ونجاحها الباهر 
ف��ي الجائزة األول��ى التي أطلقتها ف��ي عام 2021 
باسم المغفور له أحمد علي كانو للتمّيز في العمل 
الخي��ري والجائزة الثانية باس��م الراحل عبد اهلل بن 
علي كانو  طيب اهلل ثراه لإلعام التطوعّي والخيرّي 

والتي أطلقتها الجمعية العام الماضي.
وقال: »نجدد ثقتنا في لجنة التنظيم وعلى رأس��ها 

األخ األمي��ن الع��ام للجمعية الدكتور حس��ن كمال 
وندع��وه إلى الش��روع في تنفيذ المس��ابقة وندعو 
المنظم��ات الخيرية والجمعي��ات والفرق التطوعّية 
واألف��راد والمدارس والجامعات إلى المش��اركة في 

هذه الجائزة«.
من جانبه أكد األمين العام للجمعية الدكتور حسن 
كم��ال أّن ه��ذه المجموعة من الجوائ��ز تؤّكد وفاء 
األبناء لآلباء المؤسس��ين للجمعي��ة ولرموز العمل 
الخيري واإلنس��اني في مملكة البحرين، وتتماش��ى 
مع رؤية الجمعية وأهدافها في نش��ر ثقافة العمل 

الخيري والتطوعي.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على االبتكار  
ف��ي العمل الخي��ري والتطّوع��ّي من حي��ث األفكار 
والتطبيق، ونش��ر ثقافة المواطنة والعمل الخيري، 
ودع��م المؤسس��ات واألف��راد ف��ي تطوي��ر العمل 

الخيري والتطوعي، وتش��جيع الناش��ئة من الطاب 
على تنفي��ذ برامج تطوعي��ة داخل المدرس��ة وفي 

محيطها.
بدوره أوضح مدير الجائزة س��ليم بودبوس، أنه تم 
تخصيص 3 مراكز للفرع األول من الجائزة والخاص 
باالبتكار في العمل الخيري والتطوعي للمؤسسات 
والجمعي��ات واألف��راد، بينما س��يكون الفرع الثاني 
من الجائ��زة لطلبة المؤسس��ات التعليمية بكافة 
مراحله��ا به��دف المش��اركة في العم��ل التطوعي 
بمحيط المدرس��ة لبن��اء جيل يح��ب العمل الخيري 

ويستطيع أن يبتكر فيها.
وأشار إلى أن آخر موعد لتأكيد المشاركة في الجائزة 
في 15 أبريل 2023، وآخر موعد لتقديم المشاركات 
في 30 من نفس الشهر ويتوقع اإلعان عن النتائج 

والتكريم في شهر يونيو سيتم تحديده الحقًا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/30/watan-20230130.pdf?1675069209
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1048955
https://alwatannews.net/article/1049048
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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

العدد:  6260
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 إحباط تهريب 87 كيلو 
مخدرات والقبض على 3 أشخاص

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث 
واألدل��ة الجنائية، عملية تهريب حوال��ي 87 كيلو جرامًا 
من مادة الحش��يش المخدرة، باإلضافة إلى ما يقرب من 
26 أل��ف حبة كبتاجون، أحد المؤث��رات العقلية، كما تم 
القبض على األش��خاص الثالثة الذين ضبطت بحوزتهم 

مادة الحشيش المخدرة.
وأوضح��ت اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية أنه 
فور ورود المعلومات الالزمة بهذا الش��أن، تم مباش��رة 
عملي��ات البح��ث والتح��ري والتي أس��فرت ع��ن تحديد 
هوي��ة المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم المخدرات 
المضبوطة، كما تم ضبط مبالغ مالية بعمالت متعددة، 

ُيعتقد بأنها حصيلة عملية البيع.
وأضاف��ت أن��ه ت��م تحري��ر الم��واد المضبوط��ة واتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة تمهيدًا إلحال��ة القضية 

للنيابة العامة.

طلقها وطردها بعد الطعن في شرفها

 المحكمة تعيد حقوق بحرينية 
شاركت زوجها بشراء »منزل مزايا« وتأثيثه

أيمن شكل «

ألزم��ت المحكمة الكب��رى المدنية 
العاشرة زوجًا بأن يؤدي لمطلقته 
مبل��غ 17 أل��ف دين��ار، وذل��ك بعد 
أن ش��اركت مع��ه في ش��راء منزل 
»مزاي��ا« ودفع��ت 13 أل��ف دينار، 
واش��ترت أثاث البيت بقيمة 4 آالف 
دينار، ثم ق��ام بتطليقها وطردها 

من المنزل.
وتتحصل الوقائع بحسب ما ذكرت 
المحامي��ة من��ار التميم��ي ف��ي أن 
المدعي��ة تزوج��ت المدع��ى عليه، 
وأثن��اء قيام عالقة الزوجية اقترض 
منه��ا مبل��غ 13000 دين��ار لش��راء 
منزل مزاي��ا فحولت إليه المبلغ من 
حسابها، وبناء على العالقة الزوجية 
لم تطلب من زوجها س��ندًا مكتوبًا 
بهذا االتف��اق، إال أن��ه وبعد فترة 
وجي��زة ق��ام بطردها من مس��كن 

الزوجي��ة وطعنه��ا في ش��رفها، ما 
اضطره��ا إل��ى إقامة دع��وى طالق 
للضرر وصدر الحك��م فيها بتطليق 

المدعية من المدعى عليه.
إن  التميم��ي  المحامي��ة  وقال��ت 
المدع��ى عليه  موكلته��ا طالب��ت 

برد المبلغ م��رارًا إال أنه لم يمتثل 
لمطالبته��ا، كم��ا أنذرته بموجب 
 2022/2/21 م��ؤرخ  رس��مي  إنذار 
وحثته عل��ى رد المبلغ المس��تحق 
دون جدوى م��ا اضطرها للجوء إلى 
القض��اء للحكم لها بحقوقها، فيما 
دفع��ت التميمي بم��ا نصت عليه 
القان��ون  م��ن   »182« الم�����ادة 
المدني على أن »كل شخ���ص ولو 
غير مميز يثرى، بال س��بب مشروع 
على حساب شخص آخر، يلت�زم في 
ح��دود ما أثرى ب��ه، بتعويض هذا 
الشخص اآلخر عما لحقه من ضرر، 
ويبقى ه��ذا االلت�زام قائمًا ولو زال 

اإلثراء فيما بعد«. 
وأك��دت أن المدع��ى علي��ه امتن��ع 
ع��ن رد مبل��غ المطالب��ة وكذل��ك 
ما صرفت��ه مقابل تأثي��ث المنزل 
بإجمال��ي 4150 دينارا بحس��ب ما 
ورد في تقرير الخبير، مستغاًل حرج 

المدعية من المطالبة بأموالها في 
ظل قيام عالقة الزوجية، وقالت إن 
الدين ثابت بموجب كشف الحساب 
البنكي وبذل��ك تكون ذمة المدعى 
عليه مش��غولة بهذا المبلغ لصالح 
المدعية وتنعقد مسؤوليته عن رد 
المبلغ والفائدة القانونية باإلضافة 
ومصروفاته��ا  الدع��وى  لرس��وم 

ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال��ت المحكم��ة إنه��ا تطمئ��ن 
لتقري��ر الخبي��ر الذي أكد انش��غال 
ذمة المدعى علي��ه بمبلغ القرض 
بإجمال��ي 13 أل��ف دين��ار وبإق��رار 
المدع��ي بما دفعت��ه المدعية في 
تأثيث المنزل بقيمة 4150 دينارًا، 
وقض��ت المحكمة بإل��زام المدعى 
عليه ب��أن ي��ؤدي للمدعي��ة مبلغ 
17150 دين��ارًا، وإلزام��ه الرس��وم 
ومصاري��ف الخبير ومقاب��ل أتعاب 

المحاماة.

منار التميمي

 رفض استئناف زوج يطالب 
زوجته بالتنازل عن حقوقها مقابل الطالق

أيمن شكل «

أيدت محكمة االس��تئناف الش��رعية حكم محكمة أول درج��ة برفض دعوى 
أقامه��ا بحرين��ي طالب فيه��ا بإثبات تطليق��ه زوجته مقاب��ل تنازلها عن 

حقوقها، حيث أنكرت الزوجة هذا االدعاء وحلفت اليمين الحاسمة بذلك.
وح��ول تفاصيل الدع��وى، ذك��ر المحامي تقي حس��ين وكي��ل الزوجة أنها 
تزوجت المس��تأنف، وحدث بينهما خالفات وطلبت منه الطالق، واستعانت 
بوالده لكي يقنعه بتطليقها، وقد استجاب لطلبها، إال أنه قدم دعوى أمام 
المحكمة الش��رعية طل��ب فيها إثبات وقوع طالق المدع��ي للمدعى عليها، 
وإثب��ات الطلقة الثانية الحاصلة بعد عامين نظير تنازل المدعى عليها عن 

كامل حقوقها الشرعية وإصدار وثيقة رسمية بذلك.
 وأوضح تقي أن موكلته أنكرت أمام محكمة أول درجة تنازلها عن حقوقها 
مقاب��ل الطالق، فقضت المحكم��ة برفض الدعوى، لكن ذل��ك الزوج طعن 
على الحكم باالس��تئناف، وطلب من المحكمة أن توجه للمس��تأنف ضدها 

اليمي��ن الحاس��مة، وبالفعل طلبت منه��ا المحكمة ت��الوة اليمين بصيغة 
»واهلل العظيم الذي ال إله إال هو عالم الغيب والش��هادة بأنني لم أطلب من 
المس��تأنف وال والده أن يطلقني في س��بيل أن أتنازل عن حقوقي واهلل على 

ما أقول شهيد«.
وذك��رت المحكم��ة في حيثي��ات حكمها ب��أن الزوجة حلف��ت اليمين بأنها 
طلب��ت من والد زوجه��ا أن يقول لول��ده »الزوج« إن يطلقه��ا فقط، مبينة 
أن المس��تأنف ضده��ا قد أنكرت أنه��ا تنازلت عن كافة حقوقها الش��رعية 
المترتب��ة عل��ى الطالق المذك��ور وطالبت��ه بالدلي��ل على زعم��ه، بيد أن 
المس��تأنف ال يملك البينة، فوجه إليها اليمين الحاسمة، فحلفت المستأنف 
ضدها اليمين المطلوبة، وبذلك حسمت المستأنف ضدها النزاع لصالحها، 
بن��اء عل��ى الم��ادة »113« من قانون اإلثب��ات التي نصت عل��ى أن اليمين 
الحاس��مة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم اآلخر ليحس��م بها النزاع، 
وحكمت المحكمة بقبول االس��تئناف ش��كاًل، وفي الموضوع برفضه وتأييد 

الحكم المستأنف.

 1635 مراجعة لـ»بتلكو
لرعاية حاالت العنف« في 2022

أك��د المنس��ق الع��ام لمركز 
بتلك��و لرعاية ح��االت العنف 
األس��ري أس��امة يعقوب، أن 
الحاالت الت��ي راجعت المركز 
2022 تج��اوزت  خ��الل ع��ام 
1635 حال��ة تنوع��ت ما بين 
التي  التوعوية  للمحاض��رات 
قدمه��ا المركز لها، والحاالت 
م��ن  المس��تفيدة  الجدي��دة 
جان��ب  إل��ى  االستش��ارات، 

االستشارات الهاتفية.
وأضاف، أن هذا النجاح الذي حققه المركز، جاء بدعم ورعاية 
مدير المركز المؤقت حمد الش��هابي، إل��ى جانب إخالص 
العاملي��ن بالمركز وتمكنه��م من التواص��ل الحقيقي مع 
المواطنين، ناهيك ع��ن األمن الذي تنعم به البحرين، في 
ظل قيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك المعظم وصاحب 

السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.
فيما قدم الش��هابي ش��كره، إلى وزير التنمية االجتماعية 
أس��امة العصف��ور عل��ى دائم دعم��ه واهتمام��ه بخدمة 
المواط��ن من خالل كافة الجمعي��ات األهلية العاملة، إلى 
جانب رؤية المجل��س األعلى للمرأة الذي يحث على ترابط 

جميع الجمعيات األهلية الخدمية التي تقدم خدماتها.
 كم��ا قدم ش��كره لجميع الجه��ات العام��ة والخاصة التي 
تعاون��ت م��ع المرك��ز خصوصًا المس��تفيدة م��ن خدمات 
المركز، سواء من خالل الدورات اإلرشادية أو التوعوية التي 

تقدمها المرشدة األسرية بالمركز إيمان الفلة.

أسامة يعقوب

 »سوق العمل«: استمرار 
 الحمالت التفتيشية 

في العاصمة والمحرق
نف��ذت هيئ��ة تنظي��م س��وق العمل حملتي��ن تفتيش��يتين في 
محافظتي العاصمة والمحرق، ش��ملَتا عددًا من المحال التجارية 
ومواق��ع العمل وأماكن تجمع العمالة، مش��يرة إل��ى أّن الجهود 
أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون 

هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وأش��ارت الهيئة إلى أّنه قد تّم تنفيذ حملة تفتيش��ية بمحافظة 
المحرق بالتنس��يق مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية 
والج��وازات واإلقام��ة ومديرية ش��رطة المحرق، فيم��ا تم تنفيذ 
الحملة التفتيش��ية األخ��رى بمحافظة العاصم��ة من قبل قطاع 

الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل.
وجددت هيئة تنظيم س��وق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع 
إلى دع��م جهود الجه��ات الحكومي��ة للتصدي للممارس��ات غير 
القانوني��ة ف��ي س��وق العم��ل والعمالة غي��ر النظامي��ة حماية 
للمجتم��ع ككل، داعي��ة الجمهور لإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق 
بمخالفات س��وق العم��ل والعمالة غير النظامي��ة من خالل ملء 
االس��تمارة اإللكترونية المخصصة لإلبالغ على الموقع الرس��مي 
للهيئ��ة www.lmra.bh أو االتص��ال على مركز اتص��ال الهيئة 

.17506055

»حمد الجامعي« 
ينجح في استئصال أورام 

دقيقة من العين لمريضين

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ واألعصاب في مستشفى 
الملك حمد الجامعي بإش��راف جراح الم��خ واألعصاب الدكتور 
ط��الل الميمان، بإج��راء عملية معقدة واس��تئصال أورام في 
العين لش��ابين، حضرا إلى المستش��فى بع��د تحويلهما من 
مستش��فى آخ��ر، حي��ث كان يعاني��ان من الصداع المس��تمر 

وانتفاخ في العين واالزدواجية في النظر.
وبع��د إج��راء الفحوصات الالزم��ة تبين وجود أورام ش��ريانية 
ووريدي��ة حمي��دة متعددة وعلي��ه تقرر إج��راء عملية جراحة 
الس��تئصال األورام بالكامل، بدءًا بالحالة األكثر خطورة، حيث 
تكللت العمليتان بالنجاح وتمتا بدون أي مضاعفات وتماثل 
المريضان للشفاء مع استعادة النظر كليًا واختفاء االزدواجية 

في النظر مع عودة العينين إلى مكانهما الطبيعي. 
وأكد الميمان أن العملية تجرى للمرة األولى في المستشفى، 
إذ تطلب��ت درج��ة عالية من الدقة بس��بب موق��ع األورام في 

العين وتم استخدام التقنيات المجهرية الدقيقة إلجرائها.
ويعمل األطباء في المستش��فى كفريق واحد لتشخيص حالة 
المري��ض، وبالتالي تحدي��د العالج األمثل ل��كل مريض على 
حدة وذلك بطرق متقدمة وباس��تخدام أح��دث األجهزة التي 

تضاهي المستويات العالمية.

كثاني دولة خليجية 

 »المهن والخدمات الصحية« تنال 
االعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة

حص��دت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 
والخدمات الصحي��ة على االعتراف الدولي من 
قبل الجمعي��ة الدولية للجودة ف��ي الخدمات 
الصحي��ة وذلك عن برنام��ج االعتماد الوطني 
والمراك��ز  المستش��فيات  تقيي��م  ومعايي��ر 

الصحية بالهيئة.
وصرح��ت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة مريم 
الجالهمة ب��أن هذا االعتماد الدولي يأتي في 
إطار اإلنج��ازات التي يحصدها القطاع الصحي 
ف��ي المملكة ف��ي ظل العه��د الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم وبمؤازرة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء والدعم المستمر 
الذي توليه القيادة لتطوير منظومة الخدمات 

الصحية في المملكة.
 وأكدت أّن هذا االعتراف يضع مملكة البحرين 
مع الدول المتقدمة في تقييم معايير الجودة 
مثل االعتماد الكندي واألمريكي واألس��ترالي، 
وبه��ذا تعتب��ر مملك��ة البحرين ثان��ي دولة 
خليجي��ة تحرز ه��ذا االعت��راف، وثال��ث دولة 
عربية بعد الس��عودية واألردن، حيث وضعت 
الهيئ��ة نيل هذا االعتماد الدولي الهام نصب 
أعينها للحصول على التميز واالعتراف الدولي 
ألح��د أهم المبادرات لتحس��ين األداء من أجل 
تحقيق رؤية الهيئة بتوفير خدمات آمنة وذات 

جودة عالية.
وأش��ارت إل��ى أّن الهيئة ب��دأت تطبيق برامج 

االعتم��اد الوطن��ي من��ذ الع��ام 2017، حيث 
وضع��ت معايي��ر أساس��ية لج��ودة الخدمات 
الصحية يتم تقيمها في كل من المستشفيات 
تصني��ف  بذل��ك  ويت��م  الطبي��ة  والمراك��ز 
المستشفيات والمراكز الحاصلة على التقييم 
بحس��ب نس��بة األداء في تقديم الخدمات من 
حي��ث الج��ودة والس��المة والكف��اءة، وتضع 
الهيئة أربعة تصنيفات، الماس��ي، البالتيني، 
الذهب��ي والفضي وذلك حس��ب نس��بة األداء. 
واستطاعت الهيئة تقييم 93 مؤسسة صحية 

منذ تنفيذ البرنامج.
وهن��أت فري��ق االعتماد ف��ي الهيئ��ة بقيادة 
المستش��ارة آمن��ة مل��ك وأعربت ف��ي الوقت 
نفسه عن الش��كر للمقيمين جميعهم الذين 
بذلوا الجهود للوصول لمملكة البحرين بهذا 
المركز، كما ش��كرت الشركاء من المؤسسات 
الصحية في القطاع الصحي والذين س��اهموا 
في مراجعة المعايير وتحس��ينها، حيث نالت 
الهيئ��ة االعتماد من خالل النس��خة المحدثة 
م��ن معايير االعتم��اد لترتق��ي بذلك بجودة 

الخدمات.
يش��ار إل��ى أّن االعتماد ه��و التقيي��م الذاتي 
المراجع��ة  وعملي��ة  الخارج��ي  والتقيي��م 
المس��تخدمة م��ن قب��ل مؤسس��ات الرعاية 
الصحية إلجراء تقييم دقيق لمس��توى أدائها 
فيما يتعل��ق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ 
س��بل التحس��ين المس��تمر لنظ��ام الرعاي��ة 

الصحية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد االعتماد 
 »QD1« ه��و أحد الط��رق المثل��ى لتحس��ين
نوعي��ة الرعاي��ة الصحي��ة المقدم��ة. ويأتي 
برنامج االعتماد الوطني للمؤسسات الصحية 
في إطار ح��رص المملكة على تعزيز منظومة 
الرقابة على المؤسس��ات الصحية في مملكة 
البحرين وفق أعلى معايي��ر الجودة العالمية، 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  وتع��د 
والخدم��ات الصحي��ة هي الجه��ة المناط بها 
قانونًا إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات 
الصحي��ة المرخص��ة في مملك��ة البحرين في 
القطاعين الخاص والحكومي. وتهدف الهيئة 
إل��ى مراقب��ة تطبيق نظم المه��ن والخدمات 
الصحية بمملك��ة البحرين واقتراح تطويرها، 
والس��المة  العالي��ة  الكف��اءة  يضم��ن  بم��ا 
والس��رعة الالزمة والفاعلية ف��ي تقديم هذه 
الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع 
الخاص، وفقًا ألفضل األسس العلمية ومعايير 

الممارسة الصحية المعتمدة.
الهيئ��ة حص��دت عل��ى  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
جائزتين مهمتين في مجال تطبيق االعتماد 
وذلك عن جائزة التميز الحكومي للعام 2018 
وجائ��زة »مينا بار« جائزة أفضل الممارس��ات 
الحكومية ألبح��اث اإلدارة العامة في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا ف��ي العام 
2019، والت��ي ت��م تقديمها إل��ى الهيئة من 
أج��ل التنفي��ذ الناج��ح العتماد المؤسس��ات 

الصحية في المملكة.
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 إحباط تهريب 87 كيلو 
مخدرات والقبض على 3 أشخاص

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث 
واألدل��ة الجنائية، عملية تهريب حوال��ي 87 كيلو جرامًا 
من مادة الحش��يش المخدرة، باإلضافة إلى ما يقرب من 
26 أل��ف حبة كبتاجون، أحد المؤث��رات العقلية، كما تم 
القبض على األش��خاص الثالثة الذين ضبطت بحوزتهم 

مادة الحشيش المخدرة.
وأوضح��ت اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية أنه 
فور ورود المعلومات الالزمة بهذا الش��أن، تم مباش��رة 
عملي��ات البح��ث والتح��ري والتي أس��فرت ع��ن تحديد 
هوي��ة المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم المخدرات 
المضبوطة، كما تم ضبط مبالغ مالية بعمالت متعددة، 

ُيعتقد بأنها حصيلة عملية البيع.
وأضاف��ت أن��ه ت��م تحري��ر الم��واد المضبوط��ة واتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة تمهيدًا إلحال��ة القضية 

للنيابة العامة.

طلقها وطردها بعد الطعن في شرفها

 المحكمة تعيد حقوق بحرينية 
شاركت زوجها بشراء »منزل مزايا« وتأثيثه

أيمن شكل «

ألزم��ت المحكمة الكب��رى المدنية 
العاشرة زوجًا بأن يؤدي لمطلقته 
مبل��غ 17 أل��ف دين��ار، وذل��ك بعد 
أن ش��اركت مع��ه في ش��راء منزل 
»مزاي��ا« ودفع��ت 13 أل��ف دينار، 
واش��ترت أثاث البيت بقيمة 4 آالف 
دينار، ثم ق��ام بتطليقها وطردها 

من المنزل.
وتتحصل الوقائع بحسب ما ذكرت 
المحامي��ة من��ار التميم��ي ف��ي أن 
المدعي��ة تزوج��ت المدع��ى عليه، 
وأثن��اء قيام عالقة الزوجية اقترض 
منه��ا مبل��غ 13000 دين��ار لش��راء 
منزل مزاي��ا فحولت إليه المبلغ من 
حسابها، وبناء على العالقة الزوجية 
لم تطلب من زوجها س��ندًا مكتوبًا 
بهذا االتف��اق، إال أن��ه وبعد فترة 
وجي��زة ق��ام بطردها من مس��كن 

الزوجي��ة وطعنه��ا في ش��رفها، ما 
اضطره��ا إل��ى إقامة دع��وى طالق 
للضرر وصدر الحك��م فيها بتطليق 

المدعية من المدعى عليه.
إن  التميم��ي  المحامي��ة  وقال��ت 
المدع��ى عليه  موكلته��ا طالب��ت 

برد المبلغ م��رارًا إال أنه لم يمتثل 
لمطالبته��ا، كم��ا أنذرته بموجب 
 2022/2/21 م��ؤرخ  رس��مي  إنذار 
وحثته عل��ى رد المبلغ المس��تحق 
دون جدوى م��ا اضطرها للجوء إلى 
القض��اء للحكم لها بحقوقها، فيما 
دفع��ت التميمي بم��ا نصت عليه 
القان��ون  م��ن   »182« الم�����ادة 
المدني على أن »كل شخ���ص ولو 
غير مميز يثرى، بال س��بب مشروع 
على حساب شخص آخر، يلت�زم في 
ح��دود ما أثرى ب��ه، بتعويض هذا 
الشخص اآلخر عما لحقه من ضرر، 
ويبقى ه��ذا االلت�زام قائمًا ولو زال 

اإلثراء فيما بعد«. 
وأك��دت أن المدع��ى علي��ه امتن��ع 
ع��ن رد مبل��غ المطالب��ة وكذل��ك 
ما صرفت��ه مقابل تأثي��ث المنزل 
بإجمال��ي 4150 دينارا بحس��ب ما 
ورد في تقرير الخبير، مستغاًل حرج 

المدعية من المطالبة بأموالها في 
ظل قيام عالقة الزوجية، وقالت إن 
الدين ثابت بموجب كشف الحساب 
البنكي وبذل��ك تكون ذمة المدعى 
عليه مش��غولة بهذا المبلغ لصالح 
المدعية وتنعقد مسؤوليته عن رد 
المبلغ والفائدة القانونية باإلضافة 
ومصروفاته��ا  الدع��وى  لرس��وم 

ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال��ت المحكم��ة إنه��ا تطمئ��ن 
لتقري��ر الخبي��ر الذي أكد انش��غال 
ذمة المدعى علي��ه بمبلغ القرض 
بإجمال��ي 13 أل��ف دين��ار وبإق��رار 
المدع��ي بما دفعت��ه المدعية في 
تأثيث المنزل بقيمة 4150 دينارًا، 
وقض��ت المحكمة بإل��زام المدعى 
عليه ب��أن ي��ؤدي للمدعي��ة مبلغ 
17150 دين��ارًا، وإلزام��ه الرس��وم 
ومصاري��ف الخبير ومقاب��ل أتعاب 

المحاماة.

منار التميمي

 رفض استئناف زوج يطالب 
زوجته بالتنازل عن حقوقها مقابل الطالق

أيمن شكل «

أيدت محكمة االس��تئناف الش��رعية حكم محكمة أول درج��ة برفض دعوى 
أقامه��ا بحرين��ي طالب فيه��ا بإثبات تطليق��ه زوجته مقاب��ل تنازلها عن 

حقوقها، حيث أنكرت الزوجة هذا االدعاء وحلفت اليمين الحاسمة بذلك.
وح��ول تفاصيل الدع��وى، ذك��ر المحامي تقي حس��ين وكي��ل الزوجة أنها 
تزوجت المس��تأنف، وحدث بينهما خالفات وطلبت منه الطالق، واستعانت 
بوالده لكي يقنعه بتطليقها، وقد استجاب لطلبها، إال أنه قدم دعوى أمام 
المحكمة الش��رعية طل��ب فيها إثبات وقوع طالق المدع��ي للمدعى عليها، 
وإثب��ات الطلقة الثانية الحاصلة بعد عامين نظير تنازل المدعى عليها عن 

كامل حقوقها الشرعية وإصدار وثيقة رسمية بذلك.
 وأوضح تقي أن موكلته أنكرت أمام محكمة أول درجة تنازلها عن حقوقها 
مقاب��ل الطالق، فقضت المحكم��ة برفض الدعوى، لكن ذل��ك الزوج طعن 
على الحكم باالس��تئناف، وطلب من المحكمة أن توجه للمس��تأنف ضدها 

اليمي��ن الحاس��مة، وبالفعل طلبت منه��ا المحكمة ت��الوة اليمين بصيغة 
»واهلل العظيم الذي ال إله إال هو عالم الغيب والش��هادة بأنني لم أطلب من 
المس��تأنف وال والده أن يطلقني في س��بيل أن أتنازل عن حقوقي واهلل على 

ما أقول شهيد«.
وذك��رت المحكم��ة في حيثي��ات حكمها ب��أن الزوجة حلف��ت اليمين بأنها 
طلب��ت من والد زوجه��ا أن يقول لول��ده »الزوج« إن يطلقه��ا فقط، مبينة 
أن المس��تأنف ضده��ا قد أنكرت أنه��ا تنازلت عن كافة حقوقها الش��رعية 
المترتب��ة عل��ى الطالق المذك��ور وطالبت��ه بالدلي��ل على زعم��ه، بيد أن 
المس��تأنف ال يملك البينة، فوجه إليها اليمين الحاسمة، فحلفت المستأنف 
ضدها اليمين المطلوبة، وبذلك حسمت المستأنف ضدها النزاع لصالحها، 
بن��اء عل��ى الم��ادة »113« من قانون اإلثب��ات التي نصت عل��ى أن اليمين 
الحاس��مة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم اآلخر ليحس��م بها النزاع، 
وحكمت المحكمة بقبول االس��تئناف ش��كاًل، وفي الموضوع برفضه وتأييد 

الحكم المستأنف.

 1635 مراجعة لـ»بتلكو
لرعاية حاالت العنف« في 2022

أك��د المنس��ق الع��ام لمركز 
بتلك��و لرعاية ح��االت العنف 
األس��ري أس��امة يعقوب، أن 
الحاالت الت��ي راجعت المركز 
2022 تج��اوزت  خ��الل ع��ام 
1635 حال��ة تنوع��ت ما بين 
التي  التوعوية  للمحاض��رات 
قدمه��ا المركز لها، والحاالت 
م��ن  المس��تفيدة  الجدي��دة 
جان��ب  إل��ى  االستش��ارات، 

االستشارات الهاتفية.
وأضاف، أن هذا النجاح الذي حققه المركز، جاء بدعم ورعاية 
مدير المركز المؤقت حمد الش��هابي، إل��ى جانب إخالص 
العاملي��ن بالمركز وتمكنه��م من التواص��ل الحقيقي مع 
المواطنين، ناهيك ع��ن األمن الذي تنعم به البحرين، في 
ظل قيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك المعظم وصاحب 

السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.
فيما قدم الش��هابي ش��كره، إلى وزير التنمية االجتماعية 
أس��امة العصف��ور عل��ى دائم دعم��ه واهتمام��ه بخدمة 
المواط��ن من خالل كافة الجمعي��ات األهلية العاملة، إلى 
جانب رؤية المجل��س األعلى للمرأة الذي يحث على ترابط 

جميع الجمعيات األهلية الخدمية التي تقدم خدماتها.
 كم��ا قدم ش��كره لجميع الجه��ات العام��ة والخاصة التي 
تعاون��ت م��ع المرك��ز خصوصًا المس��تفيدة م��ن خدمات 
المركز، سواء من خالل الدورات اإلرشادية أو التوعوية التي 

تقدمها المرشدة األسرية بالمركز إيمان الفلة.

أسامة يعقوب

 »سوق العمل«: استمرار 
 الحمالت التفتيشية 

في العاصمة والمحرق
نف��ذت هيئ��ة تنظي��م س��وق العمل حملتي��ن تفتيش��يتين في 
محافظتي العاصمة والمحرق، ش��ملَتا عددًا من المحال التجارية 
ومواق��ع العمل وأماكن تجمع العمالة، مش��يرة إل��ى أّن الجهود 
أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون 

هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وأش��ارت الهيئة إلى أّنه قد تّم تنفيذ حملة تفتيش��ية بمحافظة 
المحرق بالتنس��يق مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية 
والج��وازات واإلقام��ة ومديرية ش��رطة المحرق، فيم��ا تم تنفيذ 
الحملة التفتيش��ية األخ��رى بمحافظة العاصم��ة من قبل قطاع 

الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل.
وجددت هيئة تنظيم س��وق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع 
إلى دع��م جهود الجه��ات الحكومي��ة للتصدي للممارس��ات غير 
القانوني��ة ف��ي س��وق العم��ل والعمالة غي��ر النظامي��ة حماية 
للمجتم��ع ككل، داعي��ة الجمهور لإلبالغ عن أية ش��كاوى تتعلق 
بمخالفات س��وق العم��ل والعمالة غير النظامي��ة من خالل ملء 
االس��تمارة اإللكترونية المخصصة لإلبالغ على الموقع الرس��مي 
للهيئ��ة www.lmra.bh أو االتص��ال على مركز اتص��ال الهيئة 

.17506055

»حمد الجامعي« 
ينجح في استئصال أورام 

دقيقة من العين لمريضين

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ واألعصاب في مستشفى 
الملك حمد الجامعي بإش��راف جراح الم��خ واألعصاب الدكتور 
ط��الل الميمان، بإج��راء عملية معقدة واس��تئصال أورام في 
العين لش��ابين، حضرا إلى المستش��فى بع��د تحويلهما من 
مستش��فى آخ��ر، حي��ث كان يعاني��ان من الصداع المس��تمر 

وانتفاخ في العين واالزدواجية في النظر.
وبع��د إج��راء الفحوصات الالزم��ة تبين وجود أورام ش��ريانية 
ووريدي��ة حمي��دة متعددة وعلي��ه تقرر إج��راء عملية جراحة 
الس��تئصال األورام بالكامل، بدءًا بالحالة األكثر خطورة، حيث 
تكللت العمليتان بالنجاح وتمتا بدون أي مضاعفات وتماثل 
المريضان للشفاء مع استعادة النظر كليًا واختفاء االزدواجية 

في النظر مع عودة العينين إلى مكانهما الطبيعي. 
وأكد الميمان أن العملية تجرى للمرة األولى في المستشفى، 
إذ تطلب��ت درج��ة عالية من الدقة بس��بب موق��ع األورام في 

العين وتم استخدام التقنيات المجهرية الدقيقة إلجرائها.
ويعمل األطباء في المستش��فى كفريق واحد لتشخيص حالة 
المري��ض، وبالتالي تحدي��د العالج األمثل ل��كل مريض على 
حدة وذلك بطرق متقدمة وباس��تخدام أح��دث األجهزة التي 

تضاهي المستويات العالمية.

كثاني دولة خليجية 

 »المهن والخدمات الصحية« تنال 
االعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة

حص��دت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 
والخدمات الصحي��ة على االعتراف الدولي من 
قبل الجمعي��ة الدولية للجودة ف��ي الخدمات 
الصحي��ة وذلك عن برنام��ج االعتماد الوطني 
والمراك��ز  المستش��فيات  تقيي��م  ومعايي��ر 

الصحية بالهيئة.
وصرح��ت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة مريم 
الجالهمة ب��أن هذا االعتماد الدولي يأتي في 
إطار اإلنج��ازات التي يحصدها القطاع الصحي 
ف��ي المملكة ف��ي ظل العه��د الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المعظم وبمؤازرة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء والدعم المستمر 
الذي توليه القيادة لتطوير منظومة الخدمات 

الصحية في المملكة.
 وأكدت أّن هذا االعتراف يضع مملكة البحرين 
مع الدول المتقدمة في تقييم معايير الجودة 
مثل االعتماد الكندي واألمريكي واألس��ترالي، 
وبه��ذا تعتب��ر مملك��ة البحرين ثان��ي دولة 
خليجي��ة تحرز ه��ذا االعت��راف، وثال��ث دولة 
عربية بعد الس��عودية واألردن، حيث وضعت 
الهيئ��ة نيل هذا االعتماد الدولي الهام نصب 
أعينها للحصول على التميز واالعتراف الدولي 
ألح��د أهم المبادرات لتحس��ين األداء من أجل 
تحقيق رؤية الهيئة بتوفير خدمات آمنة وذات 

جودة عالية.
وأش��ارت إل��ى أّن الهيئة ب��دأت تطبيق برامج 

االعتم��اد الوطن��ي من��ذ الع��ام 2017، حيث 
وضع��ت معايي��ر أساس��ية لج��ودة الخدمات 
الصحية يتم تقيمها في كل من المستشفيات 
تصني��ف  بذل��ك  ويت��م  الطبي��ة  والمراك��ز 
المستشفيات والمراكز الحاصلة على التقييم 
بحس��ب نس��بة األداء في تقديم الخدمات من 
حي��ث الج��ودة والس��المة والكف��اءة، وتضع 
الهيئة أربعة تصنيفات، الماس��ي، البالتيني، 
الذهب��ي والفضي وذلك حس��ب نس��بة األداء. 
واستطاعت الهيئة تقييم 93 مؤسسة صحية 

منذ تنفيذ البرنامج.
وهن��أت فري��ق االعتماد ف��ي الهيئ��ة بقيادة 
المستش��ارة آمن��ة مل��ك وأعربت ف��ي الوقت 
نفسه عن الش��كر للمقيمين جميعهم الذين 
بذلوا الجهود للوصول لمملكة البحرين بهذا 
المركز، كما ش��كرت الشركاء من المؤسسات 
الصحية في القطاع الصحي والذين س��اهموا 
في مراجعة المعايير وتحس��ينها، حيث نالت 
الهيئ��ة االعتماد من خالل النس��خة المحدثة 
م��ن معايير االعتم��اد لترتق��ي بذلك بجودة 

الخدمات.
يش��ار إل��ى أّن االعتماد ه��و التقيي��م الذاتي 
المراجع��ة  وعملي��ة  الخارج��ي  والتقيي��م 
المس��تخدمة م��ن قب��ل مؤسس��ات الرعاية 
الصحية إلجراء تقييم دقيق لمس��توى أدائها 
فيما يتعل��ق بالمعايير المعمول بها وتنفيذ 
س��بل التحس��ين المس��تمر لنظ��ام الرعاي��ة 

الصحية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد االعتماد 
 »QD1« ه��و أحد الط��رق المثل��ى لتحس��ين
نوعي��ة الرعاي��ة الصحي��ة المقدم��ة. ويأتي 
برنامج االعتماد الوطني للمؤسسات الصحية 
في إطار ح��رص المملكة على تعزيز منظومة 
الرقابة على المؤسس��ات الصحية في مملكة 
البحرين وفق أعلى معايي��ر الجودة العالمية، 
المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  وتع��د 
والخدم��ات الصحي��ة هي الجه��ة المناط بها 
قانونًا إجراء عملية التقييم لكافة المؤسسات 
الصحي��ة المرخص��ة في مملك��ة البحرين في 
القطاعين الخاص والحكومي. وتهدف الهيئة 
إل��ى مراقب��ة تطبيق نظم المه��ن والخدمات 
الصحية بمملك��ة البحرين واقتراح تطويرها، 
والس��المة  العالي��ة  الكف��اءة  يضم��ن  بم��ا 
والس��رعة الالزمة والفاعلية ف��ي تقديم هذه 
الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع 
الخاص، وفقًا ألفضل األسس العلمية ومعايير 

الممارسة الصحية المعتمدة.
الهيئ��ة حص��دت عل��ى  أن  بالذك��ر  الجدي��ر 
جائزتين مهمتين في مجال تطبيق االعتماد 
وذلك عن جائزة التميز الحكومي للعام 2018 
وجائ��زة »مينا بار« جائزة أفضل الممارس��ات 
الحكومية ألبح��اث اإلدارة العامة في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا ف��ي العام 
2019، والت��ي ت��م تقديمها إل��ى الهيئة من 
أج��ل التنفي��ذ الناج��ح العتماد المؤسس��ات 

الصحية في المملكة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/30/watan-20230130.pdf?1675069209
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1048930
https://alwatannews.net/article/1049022
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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

العدد:  6260
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 »فورسيزونز« تعلن تعيينات 
رئيسية في فريق قيادة العمليات

ومنتجع��ات  فن��ادق  أعلن��ت 
الرائدة عالميًا  الشركة  فورسيزونز، 
ف��ي مج��ال الضيافة الفاخ��رة، عن 
تعيينات رئيس��ية ف��ي فريق قيادة 
العمليات عبر ترقية راينر ستامبفر 
العملي��ات  رئي��س  منص��ب  إل��ى 
العالمي��ة للفن��ادق والمنتجع��ات، 
ورام��ي زكي الس��ايس إل��ى منصب 
رئي��س العملي��ات الفندقي��ة ف��ي 
منطق��ة آس��يا والمحي��ط الهادئ. 
ويجل��ب كل منهما إلى دوره الجديد 
خبرة واس��عة اكتسباها عبر مسيرة 
مهني��ة طويلة من خالل عملهم مع 
فورسيزونز، مما يدل على المواهب 
الف��ذة الت��ي ستس��اعد ف��ي قيادة 

الشركة في رحلتها المستقبلية.
ينض��م  الجدي��د،  منصب��ه  وف��ي 
القي��ادة  فري��ق  إل��ى  س��تامبفر 
التنفيذي��ة ف��ي فورس��يزونز، حيث 
يعمل تح��ت إدارة الرئيس والمدير 
التنفيذي أليخاندرو رينال، ويش��رف 
على مجموعة متنوعة ومتنامية من 
والمس��اكن  والمنتجعات  الفن��ادق 
الخاص��ة مع اس��تمرار الش��ركة في 
توس��يع حضورها العالم��ي. ويركز 

حص��ول  ضم��ان  عل��ى  س��تامبفر 
المسافرين  الفخمين، من  الضيوف 
والس��كان المحليي��ن، عل��ى أعل��ى 
والخدم��ة  الج��ودة  مس��تويات 
الش��خصية الت��ي يتوقعونه��ا من 
س��تامبفر  ويخل��ف  فورس��يزونز. 
كريس��تيان كلي��رك، ال��ذي امتدت 
مسيرته المهنية مع الشركة ألكثر 

من 20 عامًا.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال 
رين��ال: »إن أس��لوب راين��ر القيادي 
الم��دروس، وعالقات��ه القوي��ة مع 
مالك��ي فنادقن��ا، وس��جله الحاف��ل 
بالنجاح، إل��ى جانب التزامه بثقافة 
ش��ركتنا وقيمها، سيضعه بال شك 
ف��ي مكان��ة تمكن��ه م��ن مواصلة 
اإلنج��ازات أثن��اء توليه ه��ذا الدور 
العالمي الجديد. وأنا شخصيًا أتطلع 
إلى العمل م��ع راينر بصفته عضوًا 
في فريق القي��ادة التنفيذية لدينا، 
حيث س��تكمل معرفته بالعمليات 
اإلستراتيجية خبرة قادتنا الواسعة، 
ف��ي  االس��تمرار  ف��ي  وستس��اهم 
وموظفينا  لضيوفن��ا  القيمة  تعزيز 
والمقيمي��ن والش��ركاء ف��ي جميع 

أنحاء العالم«.
وانضم ستامبفر إلى فورسيزونز في 
عام 2001، وطور مسيرته المهنية 
متقل��دًا مناص��ب قيادي��ة عليا في 
الفن��ادق، بما في ذل��ك العديد من 
مناص��ب اإلدارة العامة في الفنادق 
ف��ي جميع أنحاء األمريكتين وآس��يا 
والمحيط الهادئ. وفي عام 2016، 
حص��ل عل��ى ترقي��ة إل��ى منص��ب 
رئيس العمليات الفندقية في آسيا 
والمحيط الهادئ، حيث أش��رف على 

عمليات جميع فنادق فورسيزونز في 
جميع أنحاء تلك المنطقة.

ومن جانبه، قال ستامبفر: »يشرفني 
أن أغتنم ه��ذه الفرص��ة الجديدة، 
وأن أس��اعد فورس��يزونز مع زمالئي 
أعضاء فريق القيادة التنفيذية على 
مواصلة مس��يرتها نحو تحقيق نمو 
استثنائي. وفي الوقت الذي نفتتح 
في��ه فن��ادق ومنتجعات ومس��اكن 
جدي��دة في جميع أنحاء العالم، ومع 
توس��يع عروضن��ا الممي��زة وتعزيز 
محفظتن��ا الحالي��ة، فإنن��ي أؤك��د 
التزام��ي بدعم فرقنا في س��عيهم 
لتحقي��ق التميز؛ من خ��الل ضمان 
تقدي��م خدم��ة ش��خصية ورعاي��ة 
خاصة وأعلى مستويات الجودة لدى 
أي تفاع��ل معنا بغ��ض النظر عن 

كيفية تواصلك مع فورسيزونز«.
وس��يتولى رام��ي زك��ي الس��ايس، 
المخض��رم في فورس��يزونز منذ 18 
عامًا، دوره القيادي الجديد المتمثل 
في قي��ادة عمليات آس��يا والمحيط 

الهادئ في مارس 2023.
قال س��تامبفر:  المناس��بة،  وبهذه 
»إن��ه لمن دواع��ي س��روري ترقية 

الفندقية  للعملي��ات  رامي كرئيس 
اله��ادئ«.  والمحي��ط  آس��يا  ف��ي 
وأض��اف: »ستس��اعد فت��رة عمل��ه 
في فنادق فورس��يزونز حول العالم 
في قيادة محفظتن��ا المتنوعة من 
والمس��اكن  والمنتجعات  الفن��ادق 
في منطقة آس��يا والمحيط الهادئ 
إلى مواصلة  وأتطل��ع  الديناميكية. 
ش��راكتنا م��ع رام��ي، وم��ع فري��ق 
قي��ادة العملي��ات العالم��ي لدينا، 
بينم��ا نبدأ هذا الفص��ل التالي من 
اآلونة  وفي  فورس��يزونز«.  مس��يرة 
الس��ايس منصب  األخي��رة، ش��غل 
نائ��ب الرئي��س اإلقليم��ي والمدير 
العام ف��ي فندق فورس��يزونز خليج 
البحري��ن، حيث أش��رف على س��تة 
فنادق ف��ي منطقة أوروبا والش��رق 
خ��الل  وم��ن  وأفريقي��ا.  األوس��ط 
مس��يرته المهنية مع فورس��يزونز، 
تولى س��ايس قي��ادة الفن��ادق في 
جميع أنحاء أوروبا والش��رق األوسط 
وأفريقي��ا ومنطقة آس��يا والمحيط 
الهادئ بصفته مدي��رًا عامًا ونائبًا 
للرئي��س اإلقليم��ي، بما ف��ي ذلك 
اإلش��راف الس��ابق عل��ى مجموع��ة 

فورس��يزونز التايالندية. وفي دوره 
القيادي اإلقليمي الجديد، س��يكون 

مقر سايس خارج سنغافورة.
وم��ن ناحيته، قال الس��ايس: »إنه 
لم��ن دواع��ي الفخ��ر والس��رور أن 
أحظ��ى بفرص��ة لتطوير مس��يرتي 
المهنية مع فورسيزونز، وأتطلع إلى 
البدء في هذه المرحلة الجديدة في 
منصب قيادي جديد لإلش��راف على 
مث��ل هذه المنطق��ة المهمة، وهو 
مكان أحبه. وأن��ا متحمس للفرص 
المقبل��ة، والعم��ل ع��ن كث��ب مع 
فريق قي��ادة العمليات، وش��ركائنا 
المالكي��ن، وفرقن��ا المذهل��ة ف��ي 
آس��يا والمحي��ط اله��ادئ«. تج��در 
اإلش��ارة إلى أن الس��ايس سيعمل 
بش��كل وثيق مع نظرائه القياديين 
ف��ي العمليات الفندقي��ة من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك سايمون 
الفندقية  العمليات  كاسون، رئيس 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، 
وفين��س باروت��ا، رئي��س العمليات 
الفندقي��ة، ف��ي غ��رب األمريكتين، 
وأنطوان ش��هوان، رئي��س عمليات 

الفنادق، شرق األمريكتين.

رامي السايس

نخبة طبية متخصصة بأعلى معايير الجودة 
الصحية في قسم العظام بـ»الخليجي األمريكي« 

العظ��ام  جراح��ة  قس��م  أك��د 
األمريكي،  الخليج��ي  بالمستش��فى 
أنه يق��دم أحدث التقني��ات الطبية 
للمرضى  التخصصي��ة  والعالج��ات 
وذل��ك في مج��ال تش��خيص وعالج 
وجراحة العظام ضمن كفاءة طبية 
متخصص��ة، حي��ث يض��م مجموعة 
ونخبة من الكادر الطبي المتخصص 
بكل ما يخص مجال جراحة العظام 
وف��ق أحدث م��ا توصل إلي��ه الطب 

الحديث في هذا المجال.
العظ��ام  عي��ادة  قس��م  ويض��م 
بالمستشفى نخبة من أمهر األطباء 
وأكف��أ استش��اريي العظ��ام وه��م 
زميل الكلي��ة الملكية للجراحين في 
إنجلترا الدكتور محمد عقيل بخبرة 
تخصصي��ة ترب��و عل��ى 30 س��نة، 
والقدم  العظام  واستش��اري جراحة 
العرادي  االستشاري حسن  والكاحل 
وال��ذي يمتلك 17 عام��ًا من الخبرة 
والدكت��ور  المتخصص��ة،  الطبي��ة 
مستش��ار  س��اتيرس  نيك��والوس 
معتم��د م��ن المجل��س األلمان��ي 
وجراح��ة عظام األطفال ومتخصص 

في عالج هشاشة العظام.
العظ��ام  جراح��ة  قس��م  ويخت��ص 
بتقدي��م أح��دث م��ا توصل��ت إليه 
التقنيات الطبية الحديثة في مجال 
ع��الج آالم الكت��ف، الي��د والمرفق، 
جراحات الكتف المتقدمة بالمنظار، 
ع��الج آالم وإصاب��ات الركبة وعالج 
واإلصاب��ات،  الكس��ور  وجراح��ة 
تش��خيص وع��الج مش��اكل الق��دم 
والكاح��ل، عالج المس��مار العظمي 

األوت��ار  والتهاب��ات  واللحم��ي 
الجراحي��ة  التدخ��الت  والمفاص��ل، 
اللحم��ي  كالمس��مار  البس��يطة 
الموضعي��ة،  والغ��دد  والزوائ��د 
تشخيص وعالج آالم الرقبة والظهر 
والعم��ود الفقري وع��الج اإلصابات 
جان��ب  إل��ى  والكس��ور  الرياضي��ة 

التجبير واإلبر الزيتية وابر البالزما.
الخليج��ي  المستش��فى  ويع��د 
المستش��فيات  أح��د  األمريك��ي 

متع��ددة التخصص��ات الرائدة في 
البحرين. ويقع في منطقة الس��هلة 
على ش��ارع الشيخ سلمان وبمحاذاة 
ش��ارع الش��يخ عيس��ى بن س��لمان 
الحيويي��ن، في حين تبلغ مس��احته 
9,270 مت��ر مرب��ع ويتس��ع حالي��ًا 
ل��� 65 س��ريرًا. ويضم المستش��فى 
عي��ادات متخصص��ة لتقديم أفضل 
الخدمات الطبية تشمل العديد من 

التخصصات.

د. نيكوالوس ساتيرس د. حسن العرادي د. محمد عقيل

 جانيت باكلي مديرة لمدرسة 
برايتس العالمية للتعليم الخاص

أعلنت مدرس��ة برايتس العالمية – 
للتعليم الخاص، وهي مدرسة تدار 
من قبل شركة برايتس التعليمية، 
ع��ن تعيين جاني��ت باكلي كمديرة 

جديدة للمدرسة. 
وتع��د باكلي قائ��دة متمي��زة في 
مجال التعليم الخاص، حيث تمتلك 
أكثر م��ن ٢٣ عامًا م��ن الخبرة في 
القي��ادة التربوية في جنوب ش��رق 
آس��يا و٨ س��نوات من القي��ادة في 
مج��ال التربي��ة الخاص��ة ف��ي عام 
٢٠٢١، كم��ا حصل��ت باكل��ي على 
جائزة أفضل مدي��ر »ابتدائي« في 

سنغافورة.
رئي��س  ص��رح  المناس��بة  وبه��ذه 
مجلس إدارة المدرسة الشيخ محمد 
ب��ن دعي��ج آل خليف��ة، قائ��اًل: »إن 
هذا التعيين يأت��ي لما يهدف إليه 
مجل��س اإلدارة م��ن رؤي��ة واضحة 
بأن التعليم الخاص يسهم في رفع 
مستوى المعيشي لذوي االحتياجات 
الخاص��ة م��ن أبن��اء البحري��ن بما 
يواك��ب مس��يرة تق��دم المملك��ة 
أن قط��اع  إل��ى  ونماءه��ا، مش��يرًا 
التعلي��م راف��ٌد هام لتعزي��ز جهود 
التنمية في كل المجاالت بما يحقق 
أهداف المس��يرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأش��ار إلى ما تقوم المدرس��ة من 
تأمين أفضل تعليم ودعم للطالب 
وأولياء أمورهم تحت إش��راف كوادر 
مؤهلة وذات خبرات عالية في مجال 

التعليم الخاص، لتصبح المدرس��ة 
رائ��دة في مج��ال التربي��ة الخاصة 
بأكمله،  للمجتم��ع  إله��ام  ومصدر 
واهتم��ام خ��اص ب��ذوي العزيم��ة 

لضمان دمجهم في المجتمع.
وقال��ت الرئيس التنفيذي لش��ركة 
برايتس التعليمي��ة فاطمة كمال: 
ع��ن  باإلع��الن  فخ��ورون  “نح��ن 
تعيي��ن جاني��ت باكلي ف��ي منصب 
مديرة مدرس��ة برايتس التعليمية 
للتعلي��م الخ��اص ونح��ن على ثقة 
من أن خبرتها س��تعزز المس��توى 
اإلداري��ة  والجوان��ب  التعليم��ي 
للمدرسة، ونتطلع إلى العمل معها 
وتزويدها بكل الدعم الالزم لتنفيذ 
نهجن��ا التعليمي. ن��درك جيدًا بأن 
كل طال��ب يعتب��ر فري��دًا من حيث 
ومتطلبات��ه  الفردي��ة  احتياجات��ه 
الخاصة للتعلم ومن سياس��تنا في 
التعلي��م العم��ل م��ع الط��الب من 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة لتطوير 
مس��توياتهم به��دف دمجه��م في 

نظام التعليم األساسي«.

كم��ا علقت باكل��ي عل��ى منصبها 
الجدي��د: »يس��عدني أن أب��دأ هذا 
الفص��ل الجدي��د وأن أك��ون عضوًا 
رائ��دًا ف��ي إحدى م��دارس برايتس 
التعليمي��ة. إن فلس��فة برايت��س 
مدفوعة ب��إدراك أن جميع األطفال 
التوقع��ات  تج��اوز  عل��ى  ق��ادرون 
الدع��م  منحه��م  عن��د  العادي��ة 
المناس��بة  والف��رص  الش��خصي 
للتعلم والدافع للنجاح وهذا يتوافق 
تمام��ًا م��ع القي��م الت��ي أحمله��ا 
كمديرة وقائدة تربوية ويش��رفني 
أن ألع��ب دورًا ف��ي مجتم��ع يرعى 
الط��الب ليصبحوا ق��ادة مبتكرين 

ومتعاطفين وواثقين«.
وقالت باكلي إنها تتوق الستكشاف 
رحل��ة التعلم ل��كل طف��ل وتؤمن 
بالتعاون مع أولياء األمور والطالب 
والمعلمي��ن والمعالجي��ن لتحديد 
الطريق��ة األكثر فعالية لمس��اعدة 

الطالب.
ع��ام  ف��ي  المدرس��ة  وتأسس��ت 
٢٠١٩، وتعتبر مدرس��ة رائدة في 
التعليم  لتوفي��ر  البحرين  مملك��ة 
ل��ذوي االحتياجات الخاصة، وتخدم 
المدرس��ة الط��الب الذي��ن تتراوح 
إل��ى  س��نوات   ٣ بي��ن  أعماره��م 
١٦س��نة، كم��ا تغط��ي مجموعة 
واس��عة م��ن االحتياج��ات ونظ��م 
التعلي��م، بم��ا في ذل��ك صعوبات 
والتوح��د  ع��ام  بش��كل  التعل��م 
واإلعاقات  التواص��ل  واضطراب��ات 
الجسدية وإعاقات التعلم المحددة 
)مث��ل صعوبة الق��راءة( ومتالزمة 
االضطراب��ات  م��ن  وغيره��ا  داون 
الكروموس��ومية  أو  الوراثي��ة 
واضطراب��ات النم��و العصبي مثل 

اضط��راب ف��رط الحرك��ة ونق��ص 
االنتب��اه والوس��واس القهري وغير 

ذلك من الحاالت األخرى.
وتمتل��ك وتدي��ر ش��ركة برايتس 
التعليمي��ة محفظ��ة م��ن األصول 
التعليمية التي تش��مل ٩ مدارس 
خاص��ة ف��ي دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي وش��مال أفريقيا. تعتمد 
اكتشاف  برايتس على  استراتيجية 
م��دارس عالي��ة الجودة م��ع قدرة 
طالبية قوية لتحسينها واالستثمار 
فيه��ا، م��ع التركي��ز عل��ى توفي��ر 
الرس��وم الدراس��ية التي تكون في 

متناول يد الجميع.
التعليمي��ة  برايت��س  ومجموع��ة 
هي منصة تعليمي��ة تدار من قبل 
مجموع��ة ج��ي إف إت��ش المالي��ة 
وتشمل مراحل التعليم من رياض 
األطفال إل��ى الصف الثاني عش��ر، 
مدعومة بأبحاث عالمية المستوى 
تق��وم عل��ى مب��دأ - ال يوج��د حد 
لم��ا يمك��ن أن يتعلم��ه كل طفل 
ويحقق��ه. يت��م تدري��ب مدرس��ينا 
على هذه الفلسفة وتشجع طريقة 
تعليمه��م طالبنا عل��ى أن يكونوا 
ش��غوفين ومصممي��ن ومبدعي��ن 
وواثقي��ن م��ن قدراته��م الخاصة. 
وتساعد المدرس��ة كل طالب على 
اكتشاف وتنمية مواهبه الفردية - 
س��واء من خالل البرامج األكاديمية 
أو الرياض��ة أو الفنون المس��رحية. 
اآلخ��ر،  ع��ن  طف��ل  كل  يختل��ف 
والتح��دي الذي نواجهه ليس فقط 
البناء على نقاط قوتهم وشغفهم، 
ولك��ن لمنحه��م الحاف��ز للتغل��ب 
على المج��االت التي تب��دو صعبة 

والسيطرة عليها في البداية.

جانيت باكلي

 »بيتك« يدعم 
مركز لندن لجراحة الثدي

ب��ادر بي��ت التمويل الكويت��ي- البحرين بالتب��رع لصالح مركز 
لن��دن لجراحة الثدي- البحرين، وذل��ك دعمًا إلجراء الفحوصات 
والتش��خيصات الالزمة لس��رطان الثدي للنس��اء، بما يعزز من 
ثقافة الوقاية المبكرة واإلس��هام في تيس��ير رحلة العالج على 
المرضى، حيث ياتي التبرع انطالقًا من مسؤوليته االجتماعية.

ويحرص بي��ت التمويل الكويتي - البحرين بش��كل دائم، على 
المس��اهمة في ترك أثر إيجابي في المجتمع المحلي عبر تبني 
مختل��ف المبادرات االجتماعية والخيرية، إليمانه بمس��ؤوليته 
في التنمية المجتمعية، وامتثااًل للتوجهات الرس��مية الرامية 
لتعزيز دور مؤسس��ات القطاع الخاص في مختلف التخصصات 
والجوانب، عالوة على رغبته بمس��اندة ودعم مرضى السرطان 

وذويهم.
وق��ال محمد حمد، مدير تنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت المؤسس��ية في بيت التمويل الكويتي 
– البحري��ن: »من دواعي س��رورنا أن نقدم ه��ذا الدعم لصالح 
األف��راد الذين هم ف��ي حاجة للتش��خيص وعم��ل الفحوصات 
الالزم��ة لس��رطان الث��دي، آملين أن يس��هم ذلك ف��ي تخفيف 
األعباء المادية المترتبة على إجراء الفحوص الستكمال العالج 
ال��الزم. إنن��ا ندرك تمامًا م��ا يمر به المرضى وأفراد أس��رهم، 
وأهمي��ة الفحص المتواصل لدع��م عالجهم، عالوة على رغبتنا 
في اإلس��هام بما من شأنه تحسين حياة األفراد في المجتمع«. 
فيما ثمنت المالك والمدي��ر الطبي لمركز لندن لجراحة الثدي 
واستش��اري جراحة أورام الثدي العامة الدكتورة سارة الريفي، 
ب��ادرة بيت التموي��ل الكويتي- البحري��ن، والمتمثلة في دعم 
تكاليف فحوصات سرطان الثدي، الذي يعد من األمراض األكثر 

شيوعًا في العالم.

 »ريبوت« يطلق برنامجًا 
لتدريب الكوادر البحرينية على 
البرمجة بالتعاون مع »تمكين«

أطلق معهد ريبوت كودينج للبرمجة، بالتعاون مع صندوق العمل 
»تمكين«، أول سلسلة من برنامج »ريبوت01« التدريبي الهادف 
إلى صقل مهارات البحرينيين في مجال البرمجة، ومساندتهم في 
الحصول على فرص العمل ذات الرواتب المجزية في هذا المجال.

واس��تقبل المعهد أكثر من 160 مرشحًا ممن استوفوا متطلبات 
اجتياز اختبار التقديم عبر اإلنترنت للمش��اركة في هذا البرنامج 
الذي يس��تمر لمدة عامين وم��ا يتضمنه من مه��ارات مطلوبة 
ف��ي مجال البرمجة الش��املة. وقال المدير الع��ام للمعهد يانال 
ج��الد: إن »اإلقب��ال على البرنام��ج دليل واضح عل��ى أن المعهد  
يدعم اقتص��اد البحرين في مجال التح��ول الرقمي«، داعيًا جميع 
البحرينيي��ن لالش��تراك في البرنام��ج، مؤكدًا أن أب��واب المعهد 
مفتوحة للجميع حتى يتمكن أي ش��خص من القدوم واالنضمام 
للبرنامج. وأوض��ح أن »ريبوت01«، يتضمن تدريب المش��اركين 
عل��ى حل المش��كالت والعمل في فرق في أكثر من 55 مش��روعًا 
تتضم��ن لغات ترميز متعددة، حيث يمكن  للمرش��حين من أي 
مرحلة تعليمية االنضمام إلى هذا البرنامج بسهولة، ويستغرق 
األمر 18 ش��هرًا فقط لتصبح مط��ورًا متكاماًل في ريبوت كودينج 

إضافة إلى  ستة أشهر إضافية في مجال التخصص.
وأش��ار إل��ى أن البرنام��ج يهدف إل��ى بناء نظام بيئ��ي محلي من  
المطوري��ن المحترفي��ن من خ��الل تخريج 200 إل��ى 300 طالب 
س��نويًا س��يصبحون ضمن المواهب الش��ابة في مجال البرمجة، 
علمًا بأن الطلب على هذه التخصصات في ازدياد وس��يزداد على 

مستوى البحرين  وعلى  المستوى الدولي.
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 »فورسيزونز« تعلن تعيينات 
رئيسية في فريق قيادة العمليات

ومنتجع��ات  فن��ادق  أعلن��ت 
الرائدة عالميًا  الشركة  فورسيزونز، 
ف��ي مج��ال الضيافة الفاخ��رة، عن 
تعيينات رئيس��ية ف��ي فريق قيادة 
العمليات عبر ترقية راينر ستامبفر 
العملي��ات  رئي��س  منص��ب  إل��ى 
العالمي��ة للفن��ادق والمنتجع��ات، 
ورام��ي زكي الس��ايس إل��ى منصب 
رئي��س العملي��ات الفندقي��ة ف��ي 
منطق��ة آس��يا والمحي��ط الهادئ. 
ويجل��ب كل منهما إلى دوره الجديد 
خبرة واس��عة اكتسباها عبر مسيرة 
مهني��ة طويلة من خالل عملهم مع 
فورسيزونز، مما يدل على المواهب 
الف��ذة الت��ي ستس��اعد ف��ي قيادة 

الشركة في رحلتها المستقبلية.
ينض��م  الجدي��د،  منصب��ه  وف��ي 
القي��ادة  فري��ق  إل��ى  س��تامبفر 
التنفيذي��ة ف��ي فورس��يزونز، حيث 
يعمل تح��ت إدارة الرئيس والمدير 
التنفيذي أليخاندرو رينال، ويش��رف 
على مجموعة متنوعة ومتنامية من 
والمس��اكن  والمنتجعات  الفن��ادق 
الخاص��ة مع اس��تمرار الش��ركة في 
توس��يع حضورها العالم��ي. ويركز 

حص��ول  ضم��ان  عل��ى  س��تامبفر 
المسافرين  الفخمين، من  الضيوف 
والس��كان المحليي��ن، عل��ى أعل��ى 
والخدم��ة  الج��ودة  مس��تويات 
الش��خصية الت��ي يتوقعونه��ا من 
س��تامبفر  ويخل��ف  فورس��يزونز. 
كريس��تيان كلي��رك، ال��ذي امتدت 
مسيرته المهنية مع الشركة ألكثر 

من 20 عامًا.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال 
رين��ال: »إن أس��لوب راين��ر القيادي 
الم��دروس، وعالقات��ه القوي��ة مع 
مالك��ي فنادقن��ا، وس��جله الحاف��ل 
بالنجاح، إل��ى جانب التزامه بثقافة 
ش��ركتنا وقيمها، سيضعه بال شك 
ف��ي مكان��ة تمكن��ه م��ن مواصلة 
اإلنج��ازات أثن��اء توليه ه��ذا الدور 
العالمي الجديد. وأنا شخصيًا أتطلع 
إلى العمل م��ع راينر بصفته عضوًا 
في فريق القي��ادة التنفيذية لدينا، 
حيث س��تكمل معرفته بالعمليات 
اإلستراتيجية خبرة قادتنا الواسعة، 
ف��ي  االس��تمرار  ف��ي  وستس��اهم 
وموظفينا  لضيوفن��ا  القيمة  تعزيز 
والمقيمي��ن والش��ركاء ف��ي جميع 

أنحاء العالم«.
وانضم ستامبفر إلى فورسيزونز في 
عام 2001، وطور مسيرته المهنية 
متقل��دًا مناص��ب قيادي��ة عليا في 
الفن��ادق، بما في ذل��ك العديد من 
مناص��ب اإلدارة العامة في الفنادق 
ف��ي جميع أنحاء األمريكتين وآس��يا 
والمحيط الهادئ. وفي عام 2016، 
حص��ل عل��ى ترقي��ة إل��ى منص��ب 
رئيس العمليات الفندقية في آسيا 
والمحيط الهادئ، حيث أش��رف على 

عمليات جميع فنادق فورسيزونز في 
جميع أنحاء تلك المنطقة.

ومن جانبه، قال ستامبفر: »يشرفني 
أن أغتنم ه��ذه الفرص��ة الجديدة، 
وأن أس��اعد فورس��يزونز مع زمالئي 
أعضاء فريق القيادة التنفيذية على 
مواصلة مس��يرتها نحو تحقيق نمو 
استثنائي. وفي الوقت الذي نفتتح 
في��ه فن��ادق ومنتجعات ومس��اكن 
جدي��دة في جميع أنحاء العالم، ومع 
توس��يع عروضن��ا الممي��زة وتعزيز 
محفظتن��ا الحالي��ة، فإنن��ي أؤك��د 
التزام��ي بدعم فرقنا في س��عيهم 
لتحقي��ق التميز؛ من خ��الل ضمان 
تقدي��م خدم��ة ش��خصية ورعاي��ة 
خاصة وأعلى مستويات الجودة لدى 
أي تفاع��ل معنا بغ��ض النظر عن 

كيفية تواصلك مع فورسيزونز«.
وس��يتولى رام��ي زك��ي الس��ايس، 
المخض��رم في فورس��يزونز منذ 18 
عامًا، دوره القيادي الجديد المتمثل 
في قي��ادة عمليات آس��يا والمحيط 

الهادئ في مارس 2023.
قال س��تامبفر:  المناس��بة،  وبهذه 
»إن��ه لمن دواع��ي س��روري ترقية 

الفندقية  للعملي��ات  رامي كرئيس 
اله��ادئ«.  والمحي��ط  آس��يا  ف��ي 
وأض��اف: »ستس��اعد فت��رة عمل��ه 
في فنادق فورس��يزونز حول العالم 
في قيادة محفظتن��ا المتنوعة من 
والمس��اكن  والمنتجعات  الفن��ادق 
في منطقة آس��يا والمحيط الهادئ 
إلى مواصلة  وأتطل��ع  الديناميكية. 
ش��راكتنا م��ع رام��ي، وم��ع فري��ق 
قي��ادة العملي��ات العالم��ي لدينا، 
بينم��ا نبدأ هذا الفص��ل التالي من 
اآلونة  وفي  فورس��يزونز«.  مس��يرة 
الس��ايس منصب  األخي��رة، ش��غل 
نائ��ب الرئي��س اإلقليم��ي والمدير 
العام ف��ي فندق فورس��يزونز خليج 
البحري��ن، حيث أش��رف على س��تة 
فنادق ف��ي منطقة أوروبا والش��رق 
خ��الل  وم��ن  وأفريقي��ا.  األوس��ط 
مس��يرته المهنية مع فورس��يزونز، 
تولى س��ايس قي��ادة الفن��ادق في 
جميع أنحاء أوروبا والش��رق األوسط 
وأفريقي��ا ومنطقة آس��يا والمحيط 
الهادئ بصفته مدي��رًا عامًا ونائبًا 
للرئي��س اإلقليم��ي، بما ف��ي ذلك 
اإلش��راف الس��ابق عل��ى مجموع��ة 

فورس��يزونز التايالندية. وفي دوره 
القيادي اإلقليمي الجديد، س��يكون 

مقر سايس خارج سنغافورة.
وم��ن ناحيته، قال الس��ايس: »إنه 
لم��ن دواع��ي الفخ��ر والس��رور أن 
أحظ��ى بفرص��ة لتطوير مس��يرتي 
المهنية مع فورسيزونز، وأتطلع إلى 
البدء في هذه المرحلة الجديدة في 
منصب قيادي جديد لإلش��راف على 
مث��ل هذه المنطق��ة المهمة، وهو 
مكان أحبه. وأن��ا متحمس للفرص 
المقبل��ة، والعم��ل ع��ن كث��ب مع 
فريق قي��ادة العمليات، وش��ركائنا 
المالكي��ن، وفرقن��ا المذهل��ة ف��ي 
آس��يا والمحي��ط اله��ادئ«. تج��در 
اإلش��ارة إلى أن الس��ايس سيعمل 
بش��كل وثيق مع نظرائه القياديين 
ف��ي العمليات الفندقي��ة من جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك سايمون 
الفندقية  العمليات  كاسون، رئيس 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، 
وفين��س باروت��ا، رئي��س العمليات 
الفندقي��ة، ف��ي غ��رب األمريكتين، 
وأنطوان ش��هوان، رئي��س عمليات 

الفنادق، شرق األمريكتين.

رامي السايس

نخبة طبية متخصصة بأعلى معايير الجودة 
الصحية في قسم العظام بـ»الخليجي األمريكي« 

العظ��ام  جراح��ة  قس��م  أك��د 
األمريكي،  الخليج��ي  بالمستش��فى 
أنه يق��دم أحدث التقني��ات الطبية 
للمرضى  التخصصي��ة  والعالج��ات 
وذل��ك في مج��ال تش��خيص وعالج 
وجراحة العظام ضمن كفاءة طبية 
متخصص��ة، حي��ث يض��م مجموعة 
ونخبة من الكادر الطبي المتخصص 
بكل ما يخص مجال جراحة العظام 
وف��ق أحدث م��ا توصل إلي��ه الطب 

الحديث في هذا المجال.
العظ��ام  عي��ادة  قس��م  ويض��م 
بالمستشفى نخبة من أمهر األطباء 
وأكف��أ استش��اريي العظ��ام وه��م 
زميل الكلي��ة الملكية للجراحين في 
إنجلترا الدكتور محمد عقيل بخبرة 
تخصصي��ة ترب��و عل��ى 30 س��نة، 
والقدم  العظام  واستش��اري جراحة 
العرادي  االستشاري حسن  والكاحل 
وال��ذي يمتلك 17 عام��ًا من الخبرة 
والدكت��ور  المتخصص��ة،  الطبي��ة 
مستش��ار  س��اتيرس  نيك��والوس 
معتم��د م��ن المجل��س األلمان��ي 
وجراح��ة عظام األطفال ومتخصص 

في عالج هشاشة العظام.
العظ��ام  جراح��ة  قس��م  ويخت��ص 
بتقدي��م أح��دث م��ا توصل��ت إليه 
التقنيات الطبية الحديثة في مجال 
ع��الج آالم الكت��ف، الي��د والمرفق، 
جراحات الكتف المتقدمة بالمنظار، 
ع��الج آالم وإصاب��ات الركبة وعالج 
واإلصاب��ات،  الكس��ور  وجراح��ة 
تش��خيص وع��الج مش��اكل الق��دم 
والكاح��ل، عالج المس��مار العظمي 

األوت��ار  والتهاب��ات  واللحم��ي 
الجراحي��ة  التدخ��الت  والمفاص��ل، 
اللحم��ي  كالمس��مار  البس��يطة 
الموضعي��ة،  والغ��دد  والزوائ��د 
تشخيص وعالج آالم الرقبة والظهر 
والعم��ود الفقري وع��الج اإلصابات 
جان��ب  إل��ى  والكس��ور  الرياضي��ة 

التجبير واإلبر الزيتية وابر البالزما.
الخليج��ي  المستش��فى  ويع��د 
المستش��فيات  أح��د  األمريك��ي 

متع��ددة التخصص��ات الرائدة في 
البحرين. ويقع في منطقة الس��هلة 
على ش��ارع الشيخ سلمان وبمحاذاة 
ش��ارع الش��يخ عيس��ى بن س��لمان 
الحيويي��ن، في حين تبلغ مس��احته 
9,270 مت��ر مرب��ع ويتس��ع حالي��ًا 
ل��� 65 س��ريرًا. ويضم المستش��فى 
عي��ادات متخصص��ة لتقديم أفضل 
الخدمات الطبية تشمل العديد من 

التخصصات.

د. نيكوالوس ساتيرس د. حسن العرادي د. محمد عقيل

 جانيت باكلي مديرة لمدرسة 
برايتس العالمية للتعليم الخاص

أعلنت مدرس��ة برايتس العالمية – 
للتعليم الخاص، وهي مدرسة تدار 
من قبل شركة برايتس التعليمية، 
ع��ن تعيين جاني��ت باكلي كمديرة 

جديدة للمدرسة. 
وتع��د باكلي قائ��دة متمي��زة في 
مجال التعليم الخاص، حيث تمتلك 
أكثر م��ن ٢٣ عامًا م��ن الخبرة في 
القي��ادة التربوية في جنوب ش��رق 
آس��يا و٨ س��نوات من القي��ادة في 
مج��ال التربي��ة الخاص��ة ف��ي عام 
٢٠٢١، كم��ا حصل��ت باكل��ي على 
جائزة أفضل مدي��ر »ابتدائي« في 

سنغافورة.
رئي��س  ص��رح  المناس��بة  وبه��ذه 
مجلس إدارة المدرسة الشيخ محمد 
ب��ن دعي��ج آل خليف��ة، قائ��اًل: »إن 
هذا التعيين يأت��ي لما يهدف إليه 
مجل��س اإلدارة م��ن رؤي��ة واضحة 
بأن التعليم الخاص يسهم في رفع 
مستوى المعيشي لذوي االحتياجات 
الخاص��ة م��ن أبن��اء البحري��ن بما 
يواك��ب مس��يرة تق��دم المملك��ة 
أن قط��اع  إل��ى  ونماءه��ا، مش��يرًا 
التعلي��م راف��ٌد هام لتعزي��ز جهود 
التنمية في كل المجاالت بما يحقق 
أهداف المس��يرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأش��ار إلى ما تقوم المدرس��ة من 
تأمين أفضل تعليم ودعم للطالب 
وأولياء أمورهم تحت إش��راف كوادر 
مؤهلة وذات خبرات عالية في مجال 

التعليم الخاص، لتصبح المدرس��ة 
رائ��دة في مج��ال التربي��ة الخاصة 
بأكمله،  للمجتم��ع  إله��ام  ومصدر 
واهتم��ام خ��اص ب��ذوي العزيم��ة 

لضمان دمجهم في المجتمع.
وقال��ت الرئيس التنفيذي لش��ركة 
برايتس التعليمي��ة فاطمة كمال: 
ع��ن  باإلع��الن  فخ��ورون  “نح��ن 
تعيي��ن جاني��ت باكلي ف��ي منصب 
مديرة مدرس��ة برايتس التعليمية 
للتعلي��م الخ��اص ونح��ن على ثقة 
من أن خبرتها س��تعزز المس��توى 
اإلداري��ة  والجوان��ب  التعليم��ي 
للمدرسة، ونتطلع إلى العمل معها 
وتزويدها بكل الدعم الالزم لتنفيذ 
نهجن��ا التعليمي. ن��درك جيدًا بأن 
كل طال��ب يعتب��ر فري��دًا من حيث 
ومتطلبات��ه  الفردي��ة  احتياجات��ه 
الخاصة للتعلم ومن سياس��تنا في 
التعلي��م العم��ل م��ع الط��الب من 
ذوي االحتياج��ات الخاص��ة لتطوير 
مس��توياتهم به��دف دمجه��م في 

نظام التعليم األساسي«.

كم��ا علقت باكل��ي عل��ى منصبها 
الجدي��د: »يس��عدني أن أب��دأ هذا 
الفص��ل الجدي��د وأن أك��ون عضوًا 
رائ��دًا ف��ي إحدى م��دارس برايتس 
التعليمي��ة. إن فلس��فة برايت��س 
مدفوعة ب��إدراك أن جميع األطفال 
التوقع��ات  تج��اوز  عل��ى  ق��ادرون 
الدع��م  منحه��م  عن��د  العادي��ة 
المناس��بة  والف��رص  الش��خصي 
للتعلم والدافع للنجاح وهذا يتوافق 
تمام��ًا م��ع القي��م الت��ي أحمله��ا 
كمديرة وقائدة تربوية ويش��رفني 
أن ألع��ب دورًا ف��ي مجتم��ع يرعى 
الط��الب ليصبحوا ق��ادة مبتكرين 

ومتعاطفين وواثقين«.
وقالت باكلي إنها تتوق الستكشاف 
رحل��ة التعلم ل��كل طف��ل وتؤمن 
بالتعاون مع أولياء األمور والطالب 
والمعلمي��ن والمعالجي��ن لتحديد 
الطريق��ة األكثر فعالية لمس��اعدة 

الطالب.
ع��ام  ف��ي  المدرس��ة  وتأسس��ت 
٢٠١٩، وتعتبر مدرس��ة رائدة في 
التعليم  لتوفي��ر  البحرين  مملك��ة 
ل��ذوي االحتياجات الخاصة، وتخدم 
المدرس��ة الط��الب الذي��ن تتراوح 
إل��ى  س��نوات   ٣ بي��ن  أعماره��م 
١٦س��نة، كم��ا تغط��ي مجموعة 
واس��عة م��ن االحتياج��ات ونظ��م 
التعلي��م، بم��ا في ذل��ك صعوبات 
والتوح��د  ع��ام  بش��كل  التعل��م 
واإلعاقات  التواص��ل  واضطراب��ات 
الجسدية وإعاقات التعلم المحددة 
)مث��ل صعوبة الق��راءة( ومتالزمة 
االضطراب��ات  م��ن  وغيره��ا  داون 
الكروموس��ومية  أو  الوراثي��ة 
واضطراب��ات النم��و العصبي مثل 

اضط��راب ف��رط الحرك��ة ونق��ص 
االنتب��اه والوس��واس القهري وغير 

ذلك من الحاالت األخرى.
وتمتل��ك وتدي��ر ش��ركة برايتس 
التعليمي��ة محفظ��ة م��ن األصول 
التعليمية التي تش��مل ٩ مدارس 
خاص��ة ف��ي دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي وش��مال أفريقيا. تعتمد 
اكتشاف  برايتس على  استراتيجية 
م��دارس عالي��ة الجودة م��ع قدرة 
طالبية قوية لتحسينها واالستثمار 
فيه��ا، م��ع التركي��ز عل��ى توفي��ر 
الرس��وم الدراس��ية التي تكون في 

متناول يد الجميع.
التعليمي��ة  برايت��س  ومجموع��ة 
هي منصة تعليمي��ة تدار من قبل 
مجموع��ة ج��ي إف إت��ش المالي��ة 
وتشمل مراحل التعليم من رياض 
األطفال إل��ى الصف الثاني عش��ر، 
مدعومة بأبحاث عالمية المستوى 
تق��وم عل��ى مب��دأ - ال يوج��د حد 
لم��ا يمك��ن أن يتعلم��ه كل طفل 
ويحقق��ه. يت��م تدري��ب مدرس��ينا 
على هذه الفلسفة وتشجع طريقة 
تعليمه��م طالبنا عل��ى أن يكونوا 
ش��غوفين ومصممي��ن ومبدعي��ن 
وواثقي��ن م��ن قدراته��م الخاصة. 
وتساعد المدرس��ة كل طالب على 
اكتشاف وتنمية مواهبه الفردية - 
س��واء من خالل البرامج األكاديمية 
أو الرياض��ة أو الفنون المس��رحية. 
اآلخ��ر،  ع��ن  طف��ل  كل  يختل��ف 
والتح��دي الذي نواجهه ليس فقط 
البناء على نقاط قوتهم وشغفهم، 
ولك��ن لمنحه��م الحاف��ز للتغل��ب 
على المج��االت التي تب��دو صعبة 

والسيطرة عليها في البداية.

جانيت باكلي

 »بيتك« يدعم 
مركز لندن لجراحة الثدي

ب��ادر بي��ت التمويل الكويت��ي- البحرين بالتب��رع لصالح مركز 
لن��دن لجراحة الثدي- البحرين، وذل��ك دعمًا إلجراء الفحوصات 
والتش��خيصات الالزمة لس��رطان الثدي للنس��اء، بما يعزز من 
ثقافة الوقاية المبكرة واإلس��هام في تيس��ير رحلة العالج على 
المرضى، حيث ياتي التبرع انطالقًا من مسؤوليته االجتماعية.

ويحرص بي��ت التمويل الكويتي - البحرين بش��كل دائم، على 
المس��اهمة في ترك أثر إيجابي في المجتمع المحلي عبر تبني 
مختل��ف المبادرات االجتماعية والخيرية، إليمانه بمس��ؤوليته 
في التنمية المجتمعية، وامتثااًل للتوجهات الرس��مية الرامية 
لتعزيز دور مؤسس��ات القطاع الخاص في مختلف التخصصات 
والجوانب، عالوة على رغبته بمس��اندة ودعم مرضى السرطان 

وذويهم.
وق��ال محمد حمد، مدير تنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت المؤسس��ية في بيت التمويل الكويتي 
– البحري��ن: »من دواعي س��رورنا أن نقدم ه��ذا الدعم لصالح 
األف��راد الذين هم ف��ي حاجة للتش��خيص وعم��ل الفحوصات 
الالزم��ة لس��رطان الث��دي، آملين أن يس��هم ذلك ف��ي تخفيف 
األعباء المادية المترتبة على إجراء الفحوص الستكمال العالج 
ال��الزم. إنن��ا ندرك تمامًا م��ا يمر به المرضى وأفراد أس��رهم، 
وأهمي��ة الفحص المتواصل لدع��م عالجهم، عالوة على رغبتنا 
في اإلس��هام بما من شأنه تحسين حياة األفراد في المجتمع«. 
فيما ثمنت المالك والمدي��ر الطبي لمركز لندن لجراحة الثدي 
واستش��اري جراحة أورام الثدي العامة الدكتورة سارة الريفي، 
ب��ادرة بيت التموي��ل الكويتي- البحري��ن، والمتمثلة في دعم 
تكاليف فحوصات سرطان الثدي، الذي يعد من األمراض األكثر 

شيوعًا في العالم.

 »ريبوت« يطلق برنامجًا 
لتدريب الكوادر البحرينية على 
البرمجة بالتعاون مع »تمكين«

أطلق معهد ريبوت كودينج للبرمجة، بالتعاون مع صندوق العمل 
»تمكين«، أول سلسلة من برنامج »ريبوت01« التدريبي الهادف 
إلى صقل مهارات البحرينيين في مجال البرمجة، ومساندتهم في 
الحصول على فرص العمل ذات الرواتب المجزية في هذا المجال.

واس��تقبل المعهد أكثر من 160 مرشحًا ممن استوفوا متطلبات 
اجتياز اختبار التقديم عبر اإلنترنت للمش��اركة في هذا البرنامج 
الذي يس��تمر لمدة عامين وم��ا يتضمنه من مه��ارات مطلوبة 
ف��ي مجال البرمجة الش��املة. وقال المدير الع��ام للمعهد يانال 
ج��الد: إن »اإلقب��ال على البرنام��ج دليل واضح عل��ى أن المعهد  
يدعم اقتص��اد البحرين في مجال التح��ول الرقمي«، داعيًا جميع 
البحرينيي��ن لالش��تراك في البرنام��ج، مؤكدًا أن أب��واب المعهد 
مفتوحة للجميع حتى يتمكن أي ش��خص من القدوم واالنضمام 
للبرنامج. وأوض��ح أن »ريبوت01«، يتضمن تدريب المش��اركين 
عل��ى حل المش��كالت والعمل في فرق في أكثر من 55 مش��روعًا 
تتضم��ن لغات ترميز متعددة، حيث يمكن  للمرش��حين من أي 
مرحلة تعليمية االنضمام إلى هذا البرنامج بسهولة، ويستغرق 
األمر 18 ش��هرًا فقط لتصبح مط��ورًا متكاماًل في ريبوت كودينج 

إضافة إلى  ستة أشهر إضافية في مجال التخصص.
وأش��ار إل��ى أن البرنام��ج يهدف إل��ى بناء نظام بيئ��ي محلي من  
المطوري��ن المحترفي��ن من خ��الل تخريج 200 إل��ى 300 طالب 
س��نويًا س��يصبحون ضمن المواهب الش��ابة في مجال البرمجة، 
علمًا بأن الطلب على هذه التخصصات في ازدياد وس��يزداد على 

مستوى البحرين  وعلى  المستوى الدولي.
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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
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كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

16الصغرى22العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:42العشاء05:25المغرب03:01العصـــر11:53الظهــر06:19الشروق05:00الفجر

نأمل أن تســتمر حمالت وزارة الصناعة التفتيشــية لرصد 
المخالفات في زيادة األسعار لضبط السوق.
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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 عشرة آالف دينار نصيب 
الفرد البحريني.. محاولة للفهم

ذك��رت صحيف��ة أخبار الخليج أم��س أن نصيب الفرد ف��ي البحرين من الدخل 
القومي وصل إلى 28.7 ألف دوالر س��نويًا أي ما يعادل عشرة آالف دينار و820 

دينارًا في السنة.
يعني كل بحريني له في الس��نة عش��رة آالف دينار و820 دينارًا، ال يس��تلمها 
كاش��ًا، ما يس��تلمه هو راتبه فق��ط والباقي ه��و الخدمات الت��ي توفرها له 
الدول��ة، بما فيها الطرق واإلنارة والمطار والدف��اع واألمن والصحة والتعليم 

والنظافة والتأمين ووووو.. إلخ.
نصيب الفرد هو قسمة الدخل القومي على عدد السكان، كلما زاد العدد كلما 

قل نصيب الفرد، كلما زاد الدخل القومي زاد نصيب الفرد.
وحين نق��ارن ال نقارن األرقام فحس��ب بل نقارن ماهي��ة الخدمات المقدمة، 
ب��ل حتى مس��توى ج��ودة الخدمات أيض��ًا يدخل ف��ي الحس��بة، فدولة توفر 
عالجًا مجانيًا لكن مستشفياتها س��يئة من حيث المستوى الصحي والنظافة 
والمنش��آت واألجهزة وغيره��ا، ودولة أخرى تقدم خدم��ات مجانية عالجية أو 
صحية ولكن مستش��فياتها تنال حصصًا أكبر من الموازنة ومستوياتها أكثر 
جودة وأحيانًا تضاهي المستشفيات الخاصة، وهكذا األمر مع بقية الخدمات، 
الطرق الداخلية والطرق العامة والسريعة واألرصفة في بعض الدول مهترئة 
وقديم��ة ومس��توى النظافة وووو حتى ج��ودة الهواء مكلف��ة، فالدولة أيضًا 

تتحمل كلفة التقليل من االنبعاثات ألن ذلك محسوب من نصيب الفرد.
ويقس��م نصيب الفرد على تلك الخدمات، فهناك نصي��ب الفرد في الخدمات 
الطبية، وهناك نصيب الفرد في الخدمات التعليمية واألمنية والطاقة وووو.. 
إلخ، ولألمانة تل��ك صورة تقريبية قد ال تكون دقيقة تمامًا، فكلفة الخدمات 
ليست هي وحدها ما تصرفه الدولة من نصيب الفرد أو من الدخل القومي، بل 
تصرف على جذب االستثمار، وتصرف على الصناعات، وتصرف على التصدير، 

وكل ذلك من أجل زيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة نصيب الفرد.
ممكن أيضًا لتقريب الصورة حول نصيب الفرد في أي خدمة بنظام »الضمان 
الصحي« الذي س��يطبق، إذ سيحسب لك نصيبك كما كان يحسب قبل تطبيق 
النظ��ام، وس��تنال به الخدمات الصحي��ة والعالجية التي كنت تنالها س��ابقًا، 
الفرق أن النظام الجديد سيمنحك الفرصة كي تختار أين ستتلقى تلك الخدمة 
هل في مستش��فى ألف أو باء الحكومي أو الخاص، وتختار أي دكتور وس��تدفع 
الدولة حصتك المحس��وبة مس��بقًا للمستش��فى، وكذلك س��يمنحك النظام 
الجدي��د الفرصة إن أردت خدمات أكثر كلفة، أي بداًل من الجناح الجمعي تريد 
غرف��ة خاصة مث��اًل أو تريد جناحًا مث��اًل على أن تدفع الفارق ف��ي الكلفة من 

الكاش الذي عندك.
وهناك دول طبقت ه��ذا النظام على الخدم��ات التعليمية، فنصيبك محفوظ 
إنما يمكنك أن تختار المدرس��ة، وإن أردت مدرس��ة ألبنائك كلفتها أعلى من 
نصيب��ك ف��ي الخدمات التعليمي��ة المخصصة من الدخ��ل القومي تدفع أنت 

الفارق في الكلفة.
وحي��ن يزيد الدخل يزي��د بالتالي نصيب الف��رد طبعًا -ه��ذا إذا حافظنا على 
العدد السكاني ولم نزد بش��كل غير متوقع- ليس بالضرورة أن يزيد الراتب، 
أي ليس بالضرورة تمنح الدولة تلك الزيادة كاش��ًا للفرد، قد تس��تخدم تلك 
الزيادة في تحسين جودة الحياة لك فتصرفه على االرتقاء وتحسين الخدمات 

المقدمة لك وهكذا.
وللمقارن��ة نصيب الف��رد في المملكة العربية الس��عودية يبلغ 30 ألف دينار 
س��نويًا، وتلك الحس��بة تش��مل كل ما قيل من راتب أو دخل يصله كاش��ًا إلى 
جان��ب الخدمات المقدمة له م��ن الدولة مجانًا مع مراعاة مس��توى جودتها 
ونوعيته��ا وكذلك كل جهود الدولة لتنمية اقتصاد الدولة كلها تدخل ضمن 

نصيب الفرد.
م��ن المفي��د أن نلح��ظ الفارق بي��ن جهود الف��رد اإلنتاجية وجه��ود الدولة 
اإلنتاجي��ة، بمعنى لي��س المهم أن تتلقى الخدمات وتتلق��ى الراتب، المهم 
ماذا أضفت لالقتصاد؟ هل نمت مواردك تصديرك؟ هل أضفت قيمة لمواردك 
ب��ل لتصديرها خام��ًا؟ هل قدمت جه��دًا أدخل مااًل القتص��ادك أنت كفرد أو 

كدولة؟

 سعوديات يقدن قطارات 
سريعة لنقل الحجاج إلى مكة والمدينة

تجلس السعودية ثراء علي في مقعد 
القيادة في قطار فائق الس��رعة ينقل 
الحج��اج إل��ى مك��ة، مس��تفيدة من 
س��عي المملك��ة، في إط��ار جهودها 
إل��ى  االقتص��ادي،  نموه��ا  لتعزي��ز 
توفي��ر الوظائ��ف لع��دد متزايد من 
السعوديات اللواتي ُيقبلن على سوق 

العمل.
وحصلت الس��عوديات على حق قيادة 
الس��يارات في عام 2018، وحتى وقت 
قصير كانت تجربة عل��ي في القيادة 
مقتصرة على التنقل بسيارة أسرتها 

في مدينتها الساحلية جدة.
إال أنها انضمت العام الماضي إلى 28 
ألف امرأة تقدمن لش��غل 32 وظيفة 
لسائقات قطار الحرمين السريع الذي 
يقطع المسافة البالغة 450 كيلومترًا 
بين مكة والمدينة بسرعة تصل إلى 

300 كيلومتر في الساعة.
اإلنجليزي��ة  اللغ��ة  وكان��ت معلم��ة 
م��ن  قلي��ل  ع��دد  ضم��ن  الس��ابقة 
اللوات��ي وق��ع عليهن  المحظوظ��ات 

االختي��ار، وقد أنج��زت رحلتها األولى 
الشهر الفائت.

وقال��ت لوكال��ة فرانس ب��رس »أول 
يوم عم��ل ودخول القط��ار ومقصورة 

القيادة كان أشبه بالحلم«.
وتابعت »عندما تكون في المقصورة، 
ت��رى األش��ياء تتج��ه نحوك بس��رعة 
فائق��ة. انتابني قلياًل ش��عور بالخوف 
والرهب��ة لك��ن الحمد هلل م��ع األيام 
والتدري��ب المكثف أصبحت واثقة في 

نفسي«.
وارتفعت نسبة السعوديات في سوق 
العمل بأكثر من الضعف منذ 2016، 

من 17 بالمئة إلى 37 بالمئة.
وتس��اهم هذه األرقام اإلحصائية في 
تعزيز االنطباع الذي تسعى السلطات 
السعودية إلعطائه عن كونها تعمل 
بقي��ادة ولي العه��د األمير محمد بن 
س��لمان على تعزي��ز حق��وق المرأة، 
م��ا أتاح لها الحصول على إش��ادة في 
المنت��دى االقتص��ادي العالم��ي في 

دافوس.

 »باقة بصل« بداًل من الزهور 
في حفل زفاف بالفلبين

الجنون��ي  االرتف��اع  بس��بب 
الفلبين  ف��ي  البصل  ألس��عار 
ق��رر عروس��ان ف��ي الفلبي��ن 
استبدال الزهور بالبصل خالل 

احتفالهما بزفافهما.
واخت��ارت الع��روس الفلبينية 
أن تحمل باقة بصل بداًل من 
الزه��ور وأوص��ت وصيفاته��ا 

بحمل أكاليل البصل.
وقال��ت العروس لي��كا بيوري 
كنا  البداي��ة  »ف��ي  نوبي��س: 
األصلية  بالتقالي��د  نتمس��ك 
لحمل الزهور لكن بينما كنت 
التواص��ل  وس��ائل  أتصف��ح 
باقة من  رأي��ت  االجتماع��ي، 
البصل مع لمس��ة من الزهور 
واستش��رت عريس��ي إذا كان 
بإمكاننا استخدام البصل بداًل 
من الزهور، ألن��ه بعد الزفاف 
وينته��ي  األزه��ار  س��تذبل 
األم��ر برميها بعي��دًا. فلماذا 
ال يس��تخدم البص��ل بداًل من 
ذلك؟ إنه عملّي بحيث ال يزال 
من الممكن اس��تخدامه بعد 

الزفاف«.

فيم��ا قال��ت منس��قة زف��اف 
بيوري نوبي��س لوكالة األنباء 
إنها طلبت كيس��ًا  الفلبيني��ة 

من البصل عبر اإلنترنت.
وخصص الزوج��ان في األصل 
بي��زو فلبيني )حوالي   15000
الزه��ور  لش��راء  دوالًرا(   275

التقليدية.
 ومع ذل��ك فق��د انتهى بهم 

األم��ر إلى إنف��اق 8000 بيزو 
فلبين��ي )حوال��ي 147 دوالرًا( 

لشراء كيس البصل.
وعلى الرغم م��ن أن الزوجين 
إلق��اء  تخط��ي  إل��ى  اضط��را 
الباقات التقليدية لمنع حدوث 
أي إصابات أثناء إلقاء العروس 
لباق��ة الزه��ور، فق��د قام��وا 

بإعطاء البصل لضيوفهم.

 فيرديناند نجم 
»اليونايتد« يسرق ملعقة 

بوتين في الكرملين
كش��ف كت��اب جديد ع��ن »جريمة س��رقة طريفة« 
نفذه��ا نج��م دف��اع مانشس��تر يونايت��د ومنتخب 
إنجلترا ريو فيرديناند، عندما أخذ »خلس��ة« ملعقة 
من على طاولة أثناء اجتماعه مع الرئيس الروس��ي 

فالديمير بوتين.
وحس��ب كت��اب »كي��ف ال أك��ون قوي��ًا« لإلعالمية 
الرياضية في هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
أليكس س��كوت، فإن الواقعة حدثت في الكرملين، 

مقر الحكم الروسي.
وكتبت س��كوت: »كجزء من برنامج أساطير الفيفا، 
دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن 

كأس العالم )2018 الذي استضافته روسيا(«.
وتابع��ت: »ري��و جعلني أضح��ك ونحن ف��ي طريق 
الخ��روج. فتح يده ليكش��ف أنه أخ��ذ ملعقة صغيرة 

كتذكار«.
وأوضحت س��كوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف 
أرس��نال وبرمنغهام ف��ي إنجلترا، »أنها لم تش��عر 

بالراحة في االجتماع«.
وأضافت: »كنت الم��رأة الوحيدة في الغرفة، لكنني 
كنت هناك لمناقش��ة كرة القدم، حتى إنني تعلمت 
جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت«.

وتابعت: »كان اليوم كله غير معتاد تمامًا. التقطنا 
الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول 
الش��اي والكع��ك أمامي، في ح��ال انتهكت عن غير 

قصد بعض األعراف الدبلوماسية الخفية«.

اكتشاف قمر جديد لألرض

اعترفت األوساط العلمية العالمية بأن الكويكب YG2022، الذي شوهد ألول مرة في 15 ديسمبر 2022، هو شبه قمر 
تابع لألرض، بحس��ب ما قال عالم الفلك الروس��ي غينادي بوريسوف ل�»نوفوس��تي«. وأضاف: »طبعًا هناك القمر الكبير 

المعتاد التابع لكوكبنا. أما هذا فهو كويكب بحجم من 20 إلى 30 مترًا، بفترة دوران حول الشمس سنة واحدة«.

الصين تبتكر روبوتًا يتحول من الصالبة للسيولة
ابتكر علماء صينيون نموذجًا أوليًا لروبوت يمكنه التحول من 

الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والعكس.
وتشير مجلة Matter، إلى أن علماء جامعة هونغ كونغ الصينية 
أعلنوا أن هذا الروبوت تم صنعه من جس��يمات مغناطيس��ية 
دقيقة من عناص��ر النيوديميوم )Nd( والحديد )Fe( والبورون 
)B( المغمورة في الغاليوم )Ga(. ودرجة حرارة انصهار المادة 
الناتجة هي 29.8 درجة مئوية، وتمكن العلماء خالل التجارب 

من تعليم الروبوت الحركة ونقل الحمولة.
ويتمكن هذا الروبوت في الحالة الصلبة من نقل حمولة أكبر 
م��ن وزن��ه بثالثين مرة. وللتح��ول إلى الحالة الس��ائلة يجب 
وضعه بي��ن مغانيط ذات مجاالت مغناطيس��ية مثبتة، وفي 

هذه الحالة ال حاجة لمصدر حراري.
ويمكن له��ذا المغناطيس تجاوز العقبات وتس��لق الجدران، 
وقد أجبره العلماء في إحدى التجارب على نقل الثنائي الباعث 

للضوء )LED( إلى اللوحة وتثبيته وإضاءته.

 »األوكسيتوسين« 
لم يعد »هرمون الحب«

ُيع��رف »األوكسيتوس��ين« ب�»هرمون الحب« لدوره األساس��ي ف��ي العالقات 
العاطفي��ة بين الثنائيات وفي الرعاية التي توفرها األمهات ألبنائهّن، إال أّن 

دراسة حديثة ُأجريت على فئران البراري أعادت النظر في دوره هذا.
وأثبتت الدراس��ة أّنه رغم إزالة المس��تقبالت المرتبطة بهذا الهرمون، بقيت 
فئ��ران البراري قادرة على إنش��اء عالقات قوية كثنائيات، فضاًل عن اس��تمرار 
إناثها بالَحْمل وتوفير رعاية لصغارها. وفي دراسات سابقة، أصبحت الفئران 
عق��ب إعطائها دواء أوقف إفراز هرمون األوكسيتوس��ين، وحيدة، فيما عجزت 

اإلناث منها عن إنتاج الحليب لصغارها.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/30/watan-20230130.pdf?1675069209
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1049065
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الخارجية

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة قرار رقم )4( 
لســـنة 2023 بتحديـــد الوزير المســـؤول 
أمام الســـلطة التشـــريعية عن مؤسســـة 
التنظيـــم العقاري، بعـــد موافقة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:

 المادة األولى:
يكون وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
الســـلطة  أمـــام  المســـؤول  الوزيـــر  هـــو 
مؤسســـة  عـــن  بمجلســـيها  التشـــريعية 

التنظيم العقاري.

المادة الثانية:

 2021 لســـنة   )68( رقـــم  القـــرار  يلغـــى 
بتحديد الوزير المســـؤول أمام السلطة 
التنظيـــم  مؤسســـة  عـــن  التشـــريعية 

العقاري.

المادة الثالثة:
على وزير شـــؤون البلديـــات والزراعة 
والجهـــات المختصة - ُكلٌّ فيما يخصه 
- تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن 
تاريـــخ صدوره، وُينَشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
قرار رقم ) 5 ( لسنة 2023، بتحديد 
الســـلطة  أمـــام  المســـؤول  الوزيـــر 
التشريعية عن هيئة جودة التعليم 
موافقـــة  بعـــد  وذلـــك  والتدريـــب، 

مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  يكـــون 

المســـؤول  الوزيـــر  هـــو  الـــوزراء 
التشـــريعية  الســـلطة  أمـــام 
جـــودة  هيئـــة  عـــن  بمجلســـيها 

التعليم والتدريب.

المادة الثانية:
مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  علـــى 
الوزراء والجهات المختصة - ُكلٌّ 
فيما يخصه - تنفيـــذ هذا القرار، 
وُيعمـــل به مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، امس بمقر الوزارة، المدير العام 
ألكاديميـــة محمـــد بن مبـــارك آل خليفة 
للدراســـات الدبلوماسية الشيخة منيرة 
بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، واختصاصـــي 
عبدالرحمـــن  األكاديميـــة  فـــي  تدريـــب 
الوزيـــر شـــهادتي  ســـاتر، حيـــث تســـلم 
“اآليزو” التي حصلت عليهما األكاديمية 
 ISOفـــي معيـــار التعليـــم مـــدى الحيـــاة
المؤسســـات  وإدارة   ،29993:2017

.ISO 21001:2018 التعليمية
وخـــال اللقـــاء، هنـــأ وزيـــر الخارجيـــة 
الشـــيخة منيـــرة بنت خليفـــة آل خليفة 
على هـــذا اإلنجاز المتميـــز الذي حققته 
أكاديميـــة محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفة 
مجـــال  فـــي  الدبلوماســـية  للدراســـات 
التعليم والتدريب الدبلوماســـي، منوًها 
بمـــا تلقـــاه األكاديمية مـــن رعاية ودعم 

واهتمام من القيادة الحكيمة.
بالجهـــود  الخارجيـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
بهـــا  التـــي تضطلـــع  الطيبـــة  الملموســـة 

األكاديمية في تدريب وتأهيل موظفي 
وزارة الخارجيـــة تأهيـــًا عالًيـــا وصقل 
مهاراتهم وتطوير قدراتهم الدبلوماسية 
بما يتواكب مع متطلبات العصر ويحقق 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة  أهـــداف 
البحريـــن، داعًيـــا لمواصلـــة البنـــاء على 
مـــا تحقق مـــن مســـتويات متقدمة في 
مجال التدريب الدبلوماسي، متمنًيا لها 
ولكافة منتسبي األكاديمية دوام التميز 

والنجاح والتوفيق.
مـــن جهتهـــا، ثمنت الشـــيخة منيرة بنت 
المتواصـــل  الدعـــم  خليفـــة  آل  خليفـــة 
وزيـــر  ِقبـــل  مـــن  الحثيثـــة  والمتابعـــة 
الخارجيـــة واهتمامـــه الدائـــم باالرتقاء 
بـــأداء األكاديمية في مجـــاالت التعليم 
تعـــد  والتـــي  والتثقيـــف  والتدريـــب 
خارطـــة طريـــق نحـــو مزيد مـــن التقدم 
واإلنجازات، مؤكـــدة حرص األكاديمية 
الدائم على تطوير الكوادر الدبلوماسية 
وتنميـــة قدراتهـــم ومهاراتهـــم بكفـــاءة 

ومهنية عالية.

استقبل رئيس مجلس النواب أحمد 
المســـلم، فـــي مكتبـــه صبـــاح أمس، 
مديـــر مكتـــب صحيفـــة “الجزيـــرة” 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الســـعودية 
الكاتـــب الصحافي جمـــال الياقوت، 
الذي أهداه نسخة من كتابه بعنوان 

“جمال الكلمة جمال”.
وأشاد المسلم بإسهامات الكاتب في 

المجـــاالت الصحافيـــة واإلعاميـــة، 
متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأعـــرب الكاتـــب الصحافـــي جمـــال 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الياقـــوت 
لرئيـــس مجلس النـــواب على دعمه 
واإلعامييـــن  للكتـــاب  وتشـــجيعه 
المســـيرة  يخـــدم  بمـــا  ومؤلفاتهـــم، 

الصحافية واإلعامية.

المبارك الوزير المسؤول أمام 
“التشريعية” عن “التنظيم العقاري”

المالكي الوزير المسؤول أمام 
“التشريعية” عن “جودة التعليم”

الزياني: مواصلة تطوير القدرات 
الدبلوماسية لموظفي “الخارجية”

رئيس “النواب” يشيد باإلسهامات الصحافية لللياقوت
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السيد الوزير المسؤول أمام “التشريعية” عن “األعلى للصحة”
صـــدر عـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة قرار رقم ) 3 ( لســـنة 2023، بتحديد 
الوزير المســـؤول أمام الســـلطة التشريعية عن 

المجلـــس األعلـــى للصحـــة، وذلك بعـــد موافقة 
مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
يكـــون وزيـــر الصحة هو الوزير المســـؤول أمام 
الســـلطة التشـــريعية بمجلســـيها عـــن المجلـــس 

األعلى للصحة.
المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الصحة والجهـــات المختصـــة - ُكلٌّ 
فيمـــا يخصه - تنفيذ هـــذا القرار، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

بن دينة الوزير المسؤول أمام “التشريعية” عن “األعلى للبيئة”
صـــدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قرار 
رقم )2( لســـنة 2023 بتحديد الوزير المســـؤول أمام 
الســـلطة التشـــريعية عـــن المجلـــس األعلـــى للبيئـــة، 

وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى:
يكون وزير النفط والبيئة هو الوزير المســـؤول أمام 
الســـلطة التشريعية بمجلســـيها عن المجلس األعلى 

للبيئة.
المادة الثانية:

يلغـــى القرار رقـــم )12( لســـنة 2013 بتحديد الوزير 

المســـؤول أمـــام الســـلطة التشـــريعية عـــن المجلس 
األعلى للبيئة.

المادة الثالثة:
على وزيـــر النفط والبيئة والجهـــات المختصة - ُكلٌّ 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ رئيس التشيك بفوزه في االنتخابات
تأكيد حرص المملكة على تنمية وتطوير العالقات المشتركة

بعـــث ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى  رئيس 
جمهورية التشيك بيتر بافيل، بمناسبة انتخابه رئيسا 

جديدا لجمهورية التشيك.
وأعرب جالته في البرقية عن خالص التهاني، متمنيا 
لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي 
لتحقيـــق تطلعات شـــعب جمهورية التشـــيك الصديق 

في تحقيق مزيد من التقدم والتطور واالزدهار.
كمـــا أكـــد جالته حـــرص مملكـــة البحرين علـــى تنمية 
وتطويـــر عاقـــات التعـــاون والصداقة المشـــتركة بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة التشـــيك الصديقة على 
األصعـــدة كافـــة بما يحقـــق مصالحهما ويعـــود بالخير 

والنفع على شعبيهما الصديقين.
وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة برقية تهنئة 
إلـــى رئيس جمهوريـــة التشـــيك بيتر بافيل، بمناســـبة 

انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية التشيك.
وأعرب ســـموه في البرقية عن أطيب التهاني، متمنيا 
لفخامتـــه كل التوفيـــق والســـداد فـــي مهمـــات عملـــه 

الرئاســـي لتحقيق تطلعات شـــعب جمهورية التشـــيك 
الصديـــق فـــي تحقيـــق مزيـــد مـــن التطـــور والنمـــاء 

والتقدم.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

معادلة الدبلوما الستكمال البكالوريوس واالنتقال من البرامج المهنية إلى األكاديمية 
استحداث برامج أكاديمية جديدة على مستوى الجامعات... “التعليم العالي”:

رئيـــس  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  تـــرأس 
مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليـــم العالـــي 
محمـــد جمعـــة، اجتمـــاع المجلـــس الـــذي 
عقـــد بمقر وزارة التربيـــة والتعليم، وذلك 
مـــن  وعـــدد  المجلـــس  أعضـــاء  بحضـــور 

المستشارين والمدعوين.
وفي بداية االجتماع رفع رئيس المجلس 
واألعضاء، أســـمى آيات الشـــكر والتقدير 
واالمتنان، إلى ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وإلـــى ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بمناســـبة صدور المرسوم 
الملكي بإعادة تشـــكيل المجلس، معربين 
عـــن اعتزازهـــم بالثقـــة الملكية الســـامية، 
مؤكديـــن حرصهـــم علـــى االســـتمرار فـــي 
تطويـــر قطـــاع التعليم العالـــي في مملكة 
لتطلعـــات وتوجيهـــات  تنفيـــذا  البحريـــن 
القيـــادة الحكيمـــة، واالرتقـــاء بمخرجات 
منظومـــة التعليـــم الجامعـــي بمـــا يتوافق 
مـــع أفضـــل الممارســـات في هـــذا القطاع 
الحيوي. كما وجه المجلس الشكر لرئيس 
المجلـــس وأعضائـــه الســـابقين علـــى مـــا 
بذلـــوه مـــن جهـــود فـــي النهـــوض بقطـــاع 
التعليـــم العالـــي. ونـــوه رئيـــس المجلـــس 
إلـــى ضـــرورة العمل والتنســـيق المشـــترك 
بيـــن كافـــة الجهات ذات العاقـــة بما فيها 

وزارة التربيـــة والتعليـــم، ووزارة العمـــل، 
ومجلـــس التعليـــم العالـــي، وهيئـــة جودة 
الخدمـــة  وجهـــاز  والتدريـــب،  التعليـــم 
المدنيـــة، والقطاع الخاص، للعمل بشـــكل 
تكاملـــي لمواءمة البرامـــج والتخصصات 
المطروحـــة مـــن قبـــل مؤسســـات التعليم 
العالـــي ومـــا هو مطلوب في ســـوق العمل 
البحريني. وقد اطلع المجلس على تقرير 
األمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات 
الجلســـة الســـابقة، واطلـــع علـــى التقريـــر 
الســـنوي للعـــام 2022 متضمنا المراســـيم 
التـــي  المجلـــس  وقـــرارات  والتشـــريعات 
صـــدرت خـــال العـــام، واإلنجـــازات التي 
تمت فـــي مجـــال مواءمة أهـــداف قطاع 
التعليـــم العالي مع األولويـــات الحكومية، 
وإنجـــازات التعليـــم العالـــي خـــال العـــام 
2022. وناقـــش المجلـــس مذكـــرة األمانة 
الدبلومـــا  العامـــة بشـــأن معادلـــة شـــهادة 
الوطنية الســـتكمال دراسة البكالوريوس، 
حيـــث أكد رئيـــس المجلس علـــى ضرورة 

خلـــق المرونـــة الازمـــة في االنتقـــال بين 
مســـارات التعليـــم ما بعـــد المدرســـي، بما 
يخدم ســـوق العمـــل ومتطلباته، وقد قرر 
المجلـــس إحالـــة الموضـــوع إلـــى األمانـــة 
العامة لوضع السياسة العامة لانتقال من 
البرامـــج المهنية إلى البرامـــج األكاديمية 
بالتنسيق مع الجهات ذات العاقة بما في 
ذلك كليـــة البحريـــن التقنيـــة )بوليتكنيك 
المدنيـــة،  الخدمـــة  وجهـــاز  البحريـــن( 

وعرضها على المجلس لاعتماد.
واطلع المجلس على دليل اإلطار الموحد 
للمراجعة المؤسسية واالعتماد األكاديمي 
بمملكـــة  العالـــي  التعليـــم  لمؤسســـات 
البحرين، والذي تم إعداده بالشـــراكة بين 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعليـــم العالـــي 
وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، وأكد 
رئيس المجلـــس ضرورة توحيـــد الجهود 
بمـــا يخـــدم القطـــاع، وتـــم االتفـــاق علـــى 
دراســـة الدليـــل من قبل الســـادة األعضاء 
والمستشـــارين، للخروج بالصيغة النهائية 

التي توضح آليات العمل واعتماد التقارير 
المتعلقة بالمراجعة المؤسسية واالعتماد 

األكاديمي المؤسسي.
كمـــا اطلـــع المجلـــس علـــى طلبـــات عـــدد 
مـــن مؤسســـات التعليـــم العالـــي الخاصة 
الســـتحداث برامج أكاديميـــة جديدة في 
مستوى الشهادة الجامعية األولى وكذلك 
الدراســـات العليـــا، حيـــث قـــرر المجلـــس 
إرجـــاء البـــت فـــي هـــذه الطلبـــات لحيـــن 
االنتهـــاء مـــن إعـــداد الدراســـة المتعلقـــة 
المطروحـــة  والتخصصـــات  بالبرامـــج 
وإمكانيـــة  العالـــي  التعليـــم  بمؤسســـات 

مواءمتها في سوق العمل.
رئيـــس  تقـــدم  االجتمـــاع،  نهايـــة  وفـــي 
األعضـــاء  للســـادة  بالشـــكر  المجلـــس 
ولألمانـــة العامـــة، مؤكـــدا الحـــرص علـــى 
عقد جلســـات المجلـــس وفق نظـــام عمل 
ذات  الموضوعـــات  لدراســـة  المجلـــس 
األولوية لارتقاء بمنظومة التعليم العالي 

ومخرجاته.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اقتصار امتحانات 4 مراحل دراسية على محتوى الفصل الثاني 
وزير “التربية” ألولياء األمور: ال تستعينوا بالمكتبات لحل واجبات أبنائكم... ويعلن:

كشـــف وزيـــر التربيـــة والتعليـــم محمـــد جمعـــة عـــن أن 
نتيجـــة الدراســـة التـــي أعدتها الـــوزارة لتحليـــل نتائج 
الطلبـــة في جميـــع المواد فـــي الفصل الدراســـي األول، 
بينـــت أن الطلبـــة اســـتطاعوا تعويض الفاقـــد التعليمي 
الـــذي خلفته اآلثار الدولية لجائحـــة كورونا كوفيد ١٩، 

حيث حقق الطلبة نتائج إتقان جيدة.
ووجـــه الوزيـــر شـــكره إلـــى القائميـــن علـــى إنجـــاز هذه 
الدراســـة، وإلى الهيئات التعليميـــة واإلدارية بالمدارس 
وإلـــى الطلبـــة وأوليـــاء األمـــور علـــى الجهـــود المبذولة 
لتحقيـــق هذا األمر، مؤكـــدا أهمية مواصلة العمل خال 
الفصـــل الدراســـي الثانـــي الـــذي انطلق األحـــد ٢٩ يناير 

الجاري لتحقيق أفضل النتائج.
وأوضـــح الوزير أنه تنفيذا لنظـــام التقويم المطور الذي 

أصدرته الوزارة فقد تمت إعادة توزيع المهام واألنشطة 
علـــى المـــواد الدراســـية فـــي الفصـــل الدراســـي الثاني، 
بحيـــث يتم تكليف الطالب بمهمة واحدة لكل مادة في 
المرحلـــة الثانويـــة، وتحديـــد 3 مواد لتنفيـــذ المهام في 
التعليم األساســـي، بما يساهم في تخفيف العبء على 
الطلبـــة، ويمكنهـــم مـــن تقديم نتاجات مبتكـــرة، ويتيح 
لهـــم المجال للتركيز على تطبيق المهارات، مشـــيرا إلى 
أهميـــة تركيز المعلميـــن على تقويم الكفايـــات وتقديم 

التغذية الراجعة والتعليم المتمايز.
وبيـــن الوزيـــر أن االمتحـــان النهائـــي للصفيـــن الثالـــث 
والســـادس االبتدائي والصفين األول والثاني اإلعدادي 
ســـيكون فقط في محتوى الفصل الدراســـي الثاني في 
المواد األساسية وهي: اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، 
والعلـــوم، والرياضيـــات، حيـــث ســـتخصص لامتحـــان 

نســـبة ٢٥ % مـــن درجـــة الفصـــل الثاني للصـــف الثالث 
االبتدائي، و٥٠ % للصفوف السادس االبتدائي واألول 
والثانـــي اإلعـــدادي. ووجـــه المـــدارس إلـــى عـــدم إلزام 
الطلبة بتسليم األنشـــطة والمهام التي يتم تكليفهم بها 
ورقيـــا، وتفعيل المنصات الرقميـــة التي وفرتها الوزارة 
لهـــم، وتحديدا البوابة التعليميـــة أو البريد اإللكتروني، 
حاثـــا فـــي الوقـــت نفســـه أوليـــاء األمـــور علـــى عـــدم 
االســـتعانة بالمكتبات والقرطاســـيات لحل الواجبات أو 
أداء األنشـــطة نيابة عن الطلبة لما يتســـبب به ذلك من 
ضياع الفـــرص التعليمية المتاحة. وأوضـــح أّن الوزارة 
ستصدر تعليمات للمدارس بشأن تطبيق نظام التقويم 
المطـــور فـــي الفصـــل الدراســـي الثاني، وســـتعمم دليل 
المعلم ألســـاليب التقويم الذي يتضمن جميع التفاصيل 

الخاصة بعمليات التقويم.
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فـــي جامعـــة  الحقـــوق  كليـــة  أكـــد عميـــد 
البحريـــن صـــاح أحمد أن طلبـــة الجامعة 
شقوا طريقهم نحو النجاح على الرغم من 
الصعوبات التـــي فرضتها جائحة فيروس 
كورونا خـــال العامين الماضيين، مشـــيرا 
إلـــى أن الخريجيـــن تمكنـــوا مـــن امتـــاك 

مهارات متفردة في التعلم عن بعد.
واحتفلـــت كليـــة الحقـــوق أمـــس بتخريج 
960 طالبـــا وطالبة فـــي ختام حفل تخرج 
الفـــوج الرابع والعشـــرين، الذي يقام تحت 

رعاية ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، للطلبـــة المســـجلين فـــي 
الحفل مـــن خريجي العام الجامعي 2017 
 -  2020 الجامعـــي  العـــام  إلـــى  2018م   -

2021م.
الـــذي شـــهده  وقـــال أحمـــد فـــي الحفـــل، 
مســـؤولو الجامعة “إنه لمن دواعي سروي 
أن نقـــف اليوم وقفة إعزاز وتكريم ألبنائنا 
الخريجيـــن وبناتنـــا الخريجـــات فـــي هذا 
الحفـــل البهيج، الذي يأتـــي برعاية كريمة 

من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
بما يشير بوضوح إلى اهتمام قيادة الباد 
الحكيمـــة بالعلم وبالمتعلمين، لنســـطر في 
َج  ســـجل هذا اليوم بحروف مـــن نور تخرُّ

أبنائنا وبناتنا من جامعتنا الوطنية”.
ونوه بمسيرة الطلبة الحافلة في تحصيل 
العلم والمعرفة واكتساب الخبرات، مؤكدا 
أن الطلبـــة كانـــوا علـــى قـــدر الثقـــة التـــي 
أوالهـــم إياهـــا أهلهـــم بنشـــاطهم الدؤوب 
خـــال حياتهم الجامعية، معربا عن فخره 

الشديد بالخريجين جميعا.

إلـــى جانـــب ذلـــك، أشـــاد العميـــد بالنجاح 
الـــذي حققته جامعـــة البحريـــن من خال 
منظومتهـــا التقنيـــة المتطـــورة، فـــي نقـــل 
الحيـــاة التعليميـــة إلـــى بـــر األمـــان خـــال 
فترة الجائحة، حيـــث “حولت المحنة إلى 
منحـــة” بفضل الدعم المتواصـــل للجامعة 

من قبل القيادة.
وأقامت الجامعة الوطنية 20 حفلة تخرج 
لطلبتها المسجلين في برنامج االحتفالية، 

في الفترة من 19 إلى 29 يناير 2023م.
تســـلم  الصباحيـــة،  االحتفاليـــة  وخـــال 
خريجـــو الحقـــوق شـــهادات التخـــرج مـــن 
نائـــب الرئيـــس لخدمة المجتمع وشـــؤون 
الخريجيـــن محمـــد األنصـــاري، فـــي حيـــن 
التخصـــص نفســـه  فـــي  تســـلم زماؤهـــم 
شـــهاداتهم مـــن نائـــب الرئيـــس لخدمـــات 
اإلداريـــة  والشـــؤون  المعلومـــات  تقنيـــة 
الفتـــرة  فـــي  الجـــودر،  أســـامة  والماليـــة 

ر الخريجون عن سعادتهم  المســـائية. وعبَّ
وامتنانهـــم وشـــكرهم لجامعـــة البحريـــن، 
وأشـــارت الخريجـــة الشـــيخة نـــوف بنـــت 
خالد آل خليفة، إلى السنوات التي قضاها 
الطلبـــة فـــي أروقـــة الجامعة، ومـــا تعلموه 
مـــن دروس “المحبة واالرتقاء الدائم نحو 
كل ما يجعل هذا الوطن شامخا دائما في 

صروح العلم والتطوير”.
ووجهـــت الشـــيخة نـــوف بنـــت خالـــد آل 
خليفـــة الشـــكر ألوليـــاء األمـــور، وأعضـــاء 
جهـــد  مـــن  بذلـــوه  لمـــا  التدريـــس،  هيئـــة 
وتشـــجيع ودعم، وصوالً إلى ســـاعة جني 

الثمار وحصد األتعاب.
عبـــدهللا،  علـــي  حـــوراء  الخريجـــة  أمـــا 
الحاصلة على جائزة أبي يوســـف القاضي 
في الحقوق، والتي ألقت كلمة الخريجين 
فـــي االحتفاليـــة المســـائية، فأعربـــت عـــن 
األكاديمـــي  باإلنجـــاز  الكبيـــرة  غبطتهـــا 

المتميـــز الـــذي حققـــه الطلبة جميعـــا، بعد 
جهـــد وعنـــاء وتعـــب متواصـــل ودؤوب. 
وقالت عبـــدهللا “إنها للحظات اســـتثنائية 
في جمالها، حيث ســـنحظى اليوم بشرف 
تسلم شهادات التخرج وأوسمته”، مقدمة 
إليهـــا،  والمنتســـبين  للجامعـــة،  شـــكرها 
واآلبـــاء األمهات الذين لـــم يألوا جهدا في 

دعم الطلبة وتوجيههم.
يذكـــر أن كليـــة الحقوق التـــي تعود جذور 
تأسيســـها إلى العـــام 2002م تطرح برامج 
البكالوريـــوس والماجســـتير والدكتـــوراه. 
وتحـــرص الكلية على الربط بين الدراســـة 
العملـــي  والتطبيـــق  المحضـــة  النظريـــة 
حيـــث تســـتعين بقاعات للتدريـــب العملي 
)المحاكـــم الصوريـــة(، فـــي ســـبيل تأهيـــل 
طلبتهـــا للعمل فـــي المؤسســـات والهيئات 
القضائية والتشـــريعية والدوائر القانونية، 

وتزويدهم بالعلوم والمعارف القانونية.

الصخير - جامعة البحرين

ختامها مسك... جامعة البحرين تخرج 960 حقوقيا وحقوقية
عميد الكلية: الطلبة شقوا طريقهم نحو النجاح رغم صعوبات كورونا

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

حصـــدت الهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
االعتـــراف  علـــى  الصحيـــة  والخدمـــات 
الدوليـــة  الجمعيـــة  قبـــل  مـــن  الدولـــي 
عـــن  الصحيـــة،  الخدمـــات  فـــي  للجـــودة 
برنامج االعتمـــاد الوطني ومعايير تقييم 

المستشفيات والمراكز الصحية بالهيئة.
وصرحت الرئيـــس التنفيذي للهيئة مريم 
الجاهمـــة بأّن هذا االعتراف يضع مملكة 
البحريـــن مع الدول المتقدمـــة في تقييم 
معاييـــر الجـــودة مثـــل االعتمـــاد الكنـــدي 
تعتبـــر  وبهـــذا  واألســـترالي،  واألميركـــي 
مملكة البحرين ثاني دولة خليجية تحرز 
هـــذا االعتـــراف، وثالث دولـــة عربية بعد 
الســـعودية واألردن، حيث وضعت الهيئة 
نيـــل هـــذا االعتمـــاد الدولي المهـــم نصب 
أعينهـــا للحصول علـــى التميز واالعتراف 
الدولـــي ألحـــد أهم المبـــادرات لتحســـين 
األداء مـــن أجـــل تحقيـــق رؤيـــة الهيئـــة 
بتوفير خدمات آمنة وذات جودة عالية.

يشـــار إلى أن االعتماد هو التقييم الذاتي 
والتقييـــم الخارجـــي وعمليـــة المراجعـــة 
المســـتخدمة من قبل مؤسســـات الرعاية 
الصحيـــة إلجـــراء تقييم دقيق لمســـتوى 
أدائهـــا فيما يتعلـــق بالمعايير المعمول بها 
وتنفيذ ســـبل التحســـين المســـتمر لنظام 

الرعاية الصحية.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، يعـــد 
االعتماد هو أحد الطرق المثلى لتحســـين 
]QD1[ نوعيـــة الرعاية الصحية المقدمة. 
الوطنـــي  االعتمـــاد  برنامـــج  ويأتـــي 
للمؤسســـات الصحيـــة فـــي إطـــار حرص 
المملكة على تعزيز منظومة الرقابة على 
المؤسســـات الصحية في مملكة البحرين 

وفق أعلى معايير الجودة العالمية،
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وتعـــد 
والخدمـــات الصحيـــة هي الجهـــة المناط 
بهـــا قانونا إجـــراء عمليـــة التقييم لجميع 

فـــي  المرخصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات 
مملكـــة البحرين فـــي القطاعيـــن الخاص 
والحكومـــي. وتهدف الهيئة إلـــى مراقبة 
تطبيق نظـــم المهن والخدمـــات الصحية 
بمملكـــة البحرين واقتـــراح تطويرها، بما 
يضمن الكفاءة العالية والسالمة والسرعة 
هـــذه  تقديـــم  فـــي  والفاعليـــة  الازمـــة 
الخدمات ســـواء فـــي القطـــاع الحكومي 
ألفضـــل  وفقـــا  الخـــاص،  القطـــاع  أو 
الممارســـة  ومعاييـــر  العلميـــة  األســـس 

الهيئـــة  أن  يذكـــر  المعتمـــدة.  الصحيـــة 
حصـــدت جائزتيـــن مهمتيـــن فـــي مجـــال 
تطبيـــق االعتماد وذلك عـــن جائزة التميز 
“مينـــا  وجائـــزة   2018 للعـــام  الحكومـــي 
بار” جائزة أفضل الممارســـات الحكومية 
ألبحاث اإلدارة العامة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا في العام 2019، 
والتـــي تـــم تقديمهـــا إلى الهيئـــة من أجل 
المؤسســـات  العتمـــاد  الناجـــح  التنفيـــذ 

الصحية في المملكة.

تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية

“نهرا” تحرز االعتراف الدولي لمعايير تقييم المستشفيات
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الخامســـة  النســـخة  إطـــار  فـــي 
مـــن مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي 
)فكـــرة(، فتح أمس باب التصويت 
اإللكتروني للجمهور على مســـابقة 
عبـــر  )فكـــرة(  الحكومـــي  االبتـــكار 
الموقع اإللكترونـــي لمكتب رئيس 
www.pmo.gov. مجلس الوزراء
bh لغايـــة يـــوم الســـبت الموافق 4 
فبرايـــر الجـــاري، وذلك بعـــد تأهل 
12 فكـــرة للمرحلـــة النهائيـــة بعـــد 
االنتهـــاء مـــن تقييـــم المقترحـــات 
األربعيـــن مـــن قبـــل 4 لجـــان مـــن 

ذوي الشـــأن واالختصاص، وتأتي 
مرحلـــة التصويـــت بهـــدف اختيار 
الفكرة الفائزة بـ “اختيار الجمهور”، 
حيث ســـيتم نشر نتائج التصويت 
مع نتائج تقييم لجنة الوزراء لدى 
اإلعـــان عـــن األفـــكار الفائـــزة في 

المسابقة.
وتشـــتمل األفـــكار الــــ 12 المتأهلة 
علـــى فكـــرة مشـــاتل، المقدمة من 
حمـــد عيســـى، والشـــيخ محمد بن 
حمـــد آل خليفـــة، وحصـــة بـــركات 
آل بـــن علـــي مـــن وزارة الداخلية، 
المقدمـــة  التشـــريعات،  ومختبـــر 
مـــن  المعـــاودة  عبدالعزيـــز  مـــن 

هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانوني، 
ومنظومة نقـــل المعرفـــة )دّربني(، 
المقدمـــة مـــن عبيـــر علـــي مفتـــاح 
والســـفراء  اإلعـــام،  وزارة  مـــن 
المتجوليـــن، المقدمـــة مـــن فاطمة 
الخارجيـــة،  وزارة  مـــن  الظاعـــن 
وتقييـــم المعلميـــن 360، المقدمـــة 
وشـــيخة  الجـــودر،  نـــورة  مـــن 
الفضالـــة، ولطيفة الـــدوي، ومحمد 
التربيـــة  وزارة  مـــن  العويناتـــي 
National Sta�  والتعليم، و “نسر”

tistics Repository، المقدمة من 
أونـــاس محمود من المستشـــفيات 
الحكوميـــة، و أمين الســـاعاتي من 

المجلس األعلى للصحة.
المتأهلـــة  األفـــكار  تتضمـــن  كمـــا 
مبادرة االقتصـــاد الدائري لتمكين 

وتحويـــل  الصناعـــي  التكافـــل 
مضافـــة،  قيمـــة  إلـــى  المخلفـــات 
المقدمة من علي كاظم من مكتب 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وذاكـــرة 
يوســـف  مـــن  المقدمـــة  البحريـــن، 
اإلعـــام،  وزارة  مـــن  إســـماعيل 
للخدمـــات  الوطنيـــة  والمنصـــة 
السريعة، المقدمة من ريم المسلم 
مـــن جهـــاز المســـاحة والتســـجيل 
العقاري، ودراجة اإلسعاف الطبية 
المقدمـــة  الســـريع(،  )المســـتجيب 
مـــن فايـــز الشـــامخ من قـــوة دفاع 
البحريـــن، والباســـتيك األخضـــر، 
المقدمة من ســـعيد سوار، وصادق 
رحمة مـــن المجلس األعلى للبيئة، 
ومحتـــرف الصيانـــة، المقدمـــة من 

نها الزياني من جامعة البحرين.

المنامة - بنا

بدء مرحلة تصويت الجمهور الختيار الفائز ضمن “فكرة”
عبر موقع مكتب رئيس مجلس الوزراء ويستمر حتى 4 فبراير

المنامة - وزارة الداخلية

أحبطـــت إدارة مكافحة المخدرات 
بـــاإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلة 
الجنائيـــة، عمليـــة تهريـــب حوالـــي 
87 كيلو جرام من مادة الحشـــيش 
المخـــدرة، إضافـــة إلـــى مـــا يقـــرب 
مـــن 26 ألـــف حبـــة كبتاجـــون، أحد 
المؤثـــرات العقليـــة، كما تـــم القبض 
الذيـــن  الثاثـــة  األشـــخاص  علـــى 
ضبطـــت بحوزتهم مادة الحشـــيش 

المخدرة.
وأوضحـــت اإلدارة العامة للمباحث 
فـــور ورود  أنـــه  الجنائيـــة  واألدلـــة 

المعلومات الازمة بهذا الشـــأن، تم 
مباشـــرة عمليات البحـــث والتحري 
والتـــي أســـفرت عن تحديـــد هوية 
عليهـــم  والقبـــض  المذكوريـــن 
وبحوزتهم المخـــدرات المضبوطة، 
كما تـــم ضبط مبالـــغ مالية بعمات 
متعددة، ُيعتقد بأنها حصيلة عملية 

البيع.
وأضافـــت أنـــه تـــم تحريـــز المـــواد 
اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المضبوطـــة 
القانونيـــة الازمـــة تمهيـــًدا إلحالـــة 

القضية للنيابة العامة.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 87 كيلو حشيش و26 ألف حبة كبتاجون ضبط عمال غير نظاميين في العاصمة والمحرق
نفـــذت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 
حملتين تفتيشـــيتين في محافظتي 
العاصمة والمحرق، شملت عدًدا من 
المحـــات التجاريـــة ومواقـــع العمل 
وأماكـــن تجمـــع العمالة، مشـــيرة إلى 
أّن الجهـــود أســـفرت عـــن رصد عدد 
مـــن المخالفات التـــي تتعلق بأحكام 
قانـــون هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل 

وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.
وأشـــارت الهيئة إلى أّنه قد تّم تنفيذ 
الحملة التفتيشية بمحافظة المحرق 
بالتنســـيق مع وزارة الداخلية ممثلة 
فـــي شـــؤون الجنســـية والجـــوازات 
واإلقامة ومديرية شـــرطة المحرق، 
فيمـــا تـــم تنفيـــذ الحملة التفتيشـــية 
األخـــرى بمحافظة العاصمة من قبل 

قطاع الضبط القانوني بهيئة تنظيم 
سوق العمل.

وجـــددت هيئـــة تنظيم ســـوق العمل 
دعوتهـــا جميـــع أفـــراد المجتمـــع إلى 
الحكوميـــة  الجهـــات  جهـــود  دعـــم 
للتصدي للممارســـات غيـــر القانونية 
غيـــر  والعمالـــة  العمـــل  ســـوق  فـــي 
ككل،  للمجتمـــع  حمايـــة  النظاميـــة 

داعيـــة الجمهـــور لإلبـــاغ عـــن أيـــة 
ســـوق  بمخالفـــات  تتعلـــق  شـــكاوى 
العمـــل والعمالـــة غيـــر النظاميـــة من 
خال مـــلء االســـتمارة اإللكترونية 
الموقـــع  علـــى  لإلبـــاغ  المخصصـــة 
الرســـمي للهيئـــة www.lmra.bh أو 
االتصـــال على مركـــز اتصـــال الهيئة 

.17506055

ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

أكد رئيس هيئة الكهرباء والماء كمال 
أحمـــد أن الهيئـــة ماضية فـــي تحقيق 
اســـتراتيجية التطوير التـــي تنتهجها 
خـــال المرحلـــة المقبلة والتـــي ترتكز 
بشـــكل رئيـــس علـــى جعـــل المشـــترك 
خدماتهـــا،  لجميـــع  أساســـًيا  محـــوًرا 
بهدف تحقيـــق تطلعات المشـــتركين، 
وإحداث التحول الرقمي في مختلف 

الخدمات التي تقدمها الهيئة. 
وجاء ذلـــك خال الزيـــارات التي قام 
بهـــا كمـــال أحمـــد إلـــى كل مـــن مركـــز 
االتصـــال، وغرفـــة العمليـــات الخاصة 
بالمشـــروع، لاطـــاع عـــن كثـــب على 
آخر االســـتعدادات قبل إطـــاق نظام 
خدمات المشتركين والفوترة الجديد 

مطلع فبراير المقبل.
وأشـــار إلـــى أن الهـــدف مـــن الزيـــارة 

جـــاء للتأكـــد مـــن جهوزيـــة األنظمـــة 
الرقميـــة والكـــوادر العاملـــة على تلك 
علـــى  الحصـــول  لضمـــان  األنظمـــة 
انتقال ســـلس للنظـــام الجديد، مؤكًدا 
أن المرحلـــة المقبلـــة ســـتكون نقطـــة 
انطـــاق محورية في مجـــال خدمات 
المشـــتركين، مضيًفـــا أن الهيئة عملت 
خـــال الفتـــرة الماضيـــة علـــى تدريب 
وتأهيـــل أكثـــر من 1000 متـــدرب من 
مختلـــف اإلدارات بالهيئـــة والجهـــات 
النطاقتهـــا  للتأهـــب  العاقـــة،  ذات 
الجديدة نحو التحول الرقمي الكامل 
وأنظمـــة  والمـــاء  الكهربـــاء  ألنظمـــة 

الفوترة.
وأضـــاف أن النظـــام الجديـــد متكامل 
وشـــامل من خـــال مواكبتـــه ألحدث 
إضافـــة  والمســـتجدات،  التقنيـــات 

إلـــى أنـــه ســـيوفر العديـــد مـــن المزايا 
للمشتركين أبرزها تسريع وتيرة العمل 
بمـــا يضمن ســـهولة تقديـــم الخدمات 
للمشـــتركين، إضافة إلى تغيير شـــكل 
الفاتـــورة لتكون فاتـــورة جديدة أكثر 
وضوًحا بما يضمن وصول المعلومات 

بصورة أدق للمشتركين.
خدمـــات  نظـــام  مشـــروع  أن  يذكـــر 
المشـــتركين والفوتـــرة الجديـــد يعتبر 
أول المشـــروعات التطويريـــة للهيئـــة 
تقديـــم  كفـــاءة  رفـــع  إلـــى  الهادفـــة 
المشـــتركين،  لجميـــع  الخدمـــات 
الهيئـــة ضمـــن سلســـلة  حيـــث تعمـــل 
مـــن المشـــروعات التطويريـــة بهـــدف 
إحداث التحـــول الرقمي في خدمات 
هيئة الكهرباء والماء لتقديم خدمات 

متكاملة وعالية الجودة.

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

تغيير شكل الفاتورة وتسريع العمل لتقديم خدمات للمشتركين
لضمان وصول المعلومات بصورة أدق... رئيس “الكهرباء”:

رئيس هيئة الكهرباء والماء يطلع على آخر االستعدادات لالنطالق نحو النظام الجديد لخدمات المشتركين والفوترة

نعى النائب األول لرئيس مجلس األمناء بمركز حمد العالمي للتعايش السلمي عبدالوهاب الحواج، بكل أسى وحزن، 
األخ والصديق رئيس مجلس األمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش الســلمي الشــيخ خالد بن خليفة بن دعيج آل 

خليفة طيب هللا ثراه وأسكنه فسيح جناته.

 وفـــي هذا الصدد، قـــال الحواج: 
ذكراهـــم  تظـــل  المبدعيـــن  “ألن 
الوعـــي  ذاكـــرة  فـــي  حاضـــرة 
الجمعي، فســـتظل ذكـــرى الفقيد 
حاضـــرة بأعمالـــه وإنجازاته وما 
قدمه من عطاء وخدمات جليلة 
وجهود ومســـاعي الخيـــر لتعزيز 
وترسيخ قيم ومفاهيم التعايش 
ومـــد  والســـام،  والتســـامح 

جســـور التواصل وتعزيـــز الحوار 
والتقـــارب الحضـــاري بيـــن أتباع 

األديان ومختلف الثقافات”.
واســـتذكر الحواج مناقب الفقيد 
وما حققه من إنجاز عبر مسيرته، 
ومـــا قدمه مـــن عطـــاء وخدمات 
جليلـــة للوطـــن من خـــال المهام 
والمسؤوليات التي تحملها، مبينا 
أن الفقيد له إسهامات كثيرة في 

تشـــجيع حركـــة التأليف والنشـــر 
والبحث العلمي واإلبداع الثقافي 
واألدبي فـــي المجتمع البحريني، 
الخيـــر  وبـــذل جهـــود ومســـاعي 
لتعزيـــز دور البحريـــن الحضـــاري 
الـــذي  الريـــادي  واإلنســـاني 
تميـــزت بـــه على مـــر العصور في 
ترســـيخ قيم ومفاهيـــم التعايش 

والتسامح والسام واالعتدال”.

المركـــز  فـــي  الجميـــع  أن  وأكـــد 
الشـــيخ  نهـــج  علـــى  سيســـيرون 
الجليـــل، وبفكـــره وبمبادئـــه فـــي 
تكملـــة مســـيرته وتثبيـــت أفكاره 
صانعـــة  الثقافـــة  جعلـــت  التـــي 
فـــي  اإلصاحـــات  مـــن  الكثيـــر 
القضايا االجتماعية والسياســـية، 
حيـــث نال رحمـــة هللا عليه الثقة 
الســـامية مـــن لـــدن ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ليتبوأ 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  منصـــب 
للتعايـــش  العالمـــي  حمـــد  مركـــز 

السلمي.
لرئيـــس  األول  النائـــب  واختتـــم 
حمـــد  بمركـــز  األمنـــاء  مجلـــس 
الســـلمي  للتعايـــش  العالمـــي 
قائـــا:  الحـــواج  عبدالوهـــاب 
“ســـتظل ذكـــراك العطـــرة، يـــا أبـــا 
الخالديـــن،  ســـجل  فـــي  أحمـــد، 
وســـيبقى مـــا تركتـــه لنا مـــن علم 
وعمـــل نبراًســـا مضيًئـــا ومشـــرًقا 
لنـــا جميعـــًا، وســـتظل ذكرياتـــك 
وأعمالـــك خالـــدة كمـــا هـــي علـــى 
أفئدتنـــا  فـــي  الخالـــد  اســـمكم 

وعقولنا دائما”.

الحــواج يستذكــر مناقــب الفقيـــد خالــد بن خليفــة
ذكراه باقية في سجل الخالدين

عبدالوهاب الحواج

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

أفـــاد نائـــب األميـــن العـــام لجمعيـــة 
البحريـــن لرعايـــة مرضـــى الســـكلر، 
صادق ثامر نقالً عن التقرير الصادر 
بـــأن  المرضـــى  شـــؤون  لجنـــة  مـــن 
العام 2022 ســـجل زيادة في أعداد 
وفيـــات مرضـــى الســـكلر بواقـــع 41 
ضحيـــة )21 مـــن الذكـــور، و20 مـــن 

اإلناث(.
وصـــرح ثامـــر “إنه مـــن المحـــزن أن 
ومـــن  أختـــه  أو  أخيـــه  األخ  يرثـــي 
مـــن  العـــدد  هـــذا  مفارقـــة  الصعـــب 
إخوتنا بعدد كبير في العام الماضي، 
والذي يعد أحد أكبر المعدالت التي 
الســـنوات  فـــي  البحريـــن  ســـجلتها 
األخيرة، إذ يعتبر من أكبر المعدالت 
الخمســـة  األعـــوام  فـــي  المســـجلة 
الماضية، وهو عدد غير نهائي لعدم 

استكمال المعلومات من األهالي”.

وأضاف: “عانى مريض الســـكلر في 
تبعـــات  مـــن  المنصرميـــن  العاميـــن 
جائحة كورونا وقصور في مستوى 
الخدمـــات الطبيـــة والرعايـــة، حيث 
التزمت الجمعية أدبيًا وأخالقيًا بأال 
يكـــون لها تصريحـــات صحافية في 
تلك الفتـــرة العصيبة التي مررنا بها 

جميعًا”.

2022 يخطف 41 ضحية لمرض السكلر

جامع المهزع... المنــارة شـامخــة والبنــاء أطــالل
قبـــل أربع ســـنوات، وبقلـــم الزميل علوي الموســـوي، 
نشـــرت صحيفـــة “البالد” تقريـــرا صحافيا عن الحال 
السيئة التي آل إليها جامع قاسم المهزع األثري في 
ســـوق المنامـــة، وكيـــف ينتهـــك اآلســـيويون حرمته 

باألعمال الرذيلة بسبب إهمال الجهات المعنية. 
بعدهـــا، كان التجـــاوب بمســـتوى الحـــدث، حيث تم 
تســـوير أطـــالل المســـجد، لحمايتها مـــن االنتهاكات، 
وعبور هذا وذاك، حتى يؤخذ بشأنه القرار المناسب، 
والـــالزم، والـــذي يتناســـب مـــع مكانتـــه ومقامه في 

التاريخ البحريني العريق.
ووافـــق مجلـــس النواب فـــي جلســـته الماضية على 

اقتراح برغبة للتسريع في بناء الجامع.
وقال النائـــب أحمد قراطة: الجامع كان بعهدة هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار منـــذ 12 عامـــا، ولكـــن تم 
اســـترجاعه من جديد لعهدة دائرة األوقاف السنية، 
وســـيتم بناؤه عـــن طريق المجلس األعلى للشـــؤون 

اإلسالمية.
منـــدوب “البـــالد” زار موقـــع الجامـــع رفقـــة رئيـــس 
مجلـــس أمانة العاصمة صالح طـــرادة، حيث لوحظ 
بأن المنارة ما تزال شامخة وعالية، في حين تهاوت 

بقيه صروحه، وأضحت اطالالً مهدمة.
وقـــال طرادة: ال يوجد حاليا أي مســـتجدات بشـــأن 

الجامع، واستضفنا في مجلس أمانة العاصمة سابقا 
مســـؤولين من هيئة الثقافة واآلثـــار، واطلعونا على 
آخر تحركاتهم، منها انتهائهم من التنقيب عن اآلثار، 
والتأكد من أساســـات الجامع، وهو ما سيساعد على 

االنتقال إلى المرحلة الثانية من العمل.
وتابـــع “كمـــا تم التأكد مـــن أماكن المســـجد األصلية، 
أماكـــن  أو  المحـــراب،  أو  المنـــارة،  بتحديـــد  ســـواء 

الصالة، وهي معلومات مهمة ستســـاعد إلعادة بناء 
الجامع كما كان عليه باألصل”.

واختتـــم “بأن االعمـــال التي تقوم بهـــا هيئة الثقافة 
اآلثـــار جبـــارة وقويـــة، ونتأمـــل عمـــل مميـــز لموقـــع 
جامـــع قاســـم المهـــزع فـــي المنامـــة، وبشـــكل يليـــق 
بمملكة البحرين، مردفا بأن إغالق الجامع من جميع 

الجهات هو لحماية حرمته”.

أعلنـــت جمعيـــة البحريـــن الخيريـــة، 
بـــن  يوســـف  جائـــزة  إطـــالق  أمـــس، 
أحمـــد كانـــو لالبتـــكار واإلبـــداع فـــي 
العمـــل التطوعي، تحت رعاية رئيس 
الجمعيـــة الوجيـــه فـــوزي بـــن أحمـــد 
كانـــو، وذلـــك ابتـــداء مـــن 15 أبريـــل 

ولغاية 30 أبريل.
وأكـــد الوجيـــه فـــوزي بن أحمـــد كانو 
فـــي المؤتمر الصحافي الذي عقد في 
مكتبه، إيمان الجمعية بقدرة الشباب 
علـــى التفكير خارج الصندوق، وعلى 
خيريـــة  ومبـــادرات  برامـــج  ابتـــكار 
النـــاس  إقبـــال  فـــي  تزيـــد  تطوعيـــة 
عـــدَد  وُتضاِعـــف  الخيـــر  فعـــل  علـــى 

الـُمستفيدين منه.
المبـــادرات  دعـــم  إلـــى  كانـــو  ولفـــت 
التطوعـــي  الطابـــع  ذات  المدرســـية 
البحريـــن  بنـــات  فـــي  ُتَنّمـــي  والتـــي 
وأبنائها قيم حب الوطن وعمل الخير، 
مضيفـــا أن هـــذه الجائـــزة مخصصـــة 
لتكريم المبتكرين والمبدعين، الذين 

يضعـــون تصورات وبرامـــج تطوعية 
جديـــدة وغير مســـبوقة، وكذلك في 

يطبقونها.
وأشـــار كانو إلى الـــدور الذي تضطلع 
بـــه جمعيـــة البحريـــن الخيريـــة منـــذ 
أربعـــة عقـــود فـــي دعم قطـــاع العمل 

الخيـــري وتطويـــر مســـتوى خدماته، 
مجددا ثقته فـــي لجنة التنظيم التي 
يرأســـها األمين العام للجمعية حســـن 
كمال، معلنا عن انطالق ساعة الصفر 
والشـــروع في تنفيذ المسابقة، داعيا 
والجمعيـــات  الخيريـــة  المنظمـــات 

واألفـــراد  التطوعّيـــة  واألفرقـــة 
والمدارس والجامعات إلى المشاركة 

في هذه الجائزة.
بـــدوره، أوضح األميـــن العام لجمعية 
البحرين الخيريـــة أن الجائزة الثالثة 
من حزمـــة جوائز )جائزة يوســـف بن 

أحمـــد بن علي كانو لالبتكار واإلبداع 
فـــي العمل التطوعـــي( تأتـــي تخليًدا 
أحمـــد  بـــن  يوســـف  الراحـــل  لـــروح 
بـــن علـــي كانـــو، والتـــي تهـــدف إلـــى 
التشـــجيع علـــى االبتـــكار فـــي العمل 
الخيري والتطّوعّي من حيث األفكار 

المواطنـــة  ثقافـــة  ونشـــر  والتطبيـــق 
والعمـــل الخيـــري، وتشـــجع الناشـــئة 
البرامـــج  تنفيـــذ  علـــى  الطـــالب  مـــن 
التطوعية ودعم المؤسسات واألفراد 

في تطوير العمل الخيري.
إلى ذلـــك، أفـــاد مدير الجائزة ســـليم 
بودبوس بأن قيمة الجوائز اإلجمالية 
تقـــدر بنحـــو 5 آالف دينـــار بإجمالـــي 
13 فائـــًزا، مبينا أن الجوائز تقســـمت 
إلـــى فرعين: الفرع األول منها يذهب 
لجوائـــز الفكرة المبتكـــرة واإلبداعّية 
والخيـــري،  التطّوعـــي  العمـــل  فـــي 
أمـــا الفـــرع الثانـــي فيذهـــب لجوائـــز 
تطبيـــق العمل التطّوعـــي في المجال 

المدرسي ومحيطه.
موقـــع  زيـــارة  إلـــى  بدبـــوس  ودعـــا 
وتحميـــل  اإللكترونـــي  الجمعيـــة 
اإللكترونيـــة  التســـجيل  اســـتمارة 
 www.bh-phi lanthropic.org
للتقديـــم على الجائزة واالطالع على 

شروطها.

“جائزة يوسف بن أحمد كانو” تكرم المبدعين في العمل التطوعي
بقيمة 5 آالف دينار... الوجيه فوزي كانو: الشباب قادر على التفكير خارج الصندوق

سليم بودبوس

انضمام كمال الذيب للكتابة في “^”
ينشر مقاله األول بعدد اليوم

ضمــن ســعيها المتواصل الســتقطاب نخبة األقــالم العربية، تعلن صحيفــة “البالد” عن 
انضمــام الكاتــب الصحافي المعروف كمال الذيب لكتاب الرأي في صفحة منطلقات، 
والتــي تمثــل فضــاء رحبا لــآراء المتنوعة. وتنشــر “البالد” أول مقــاالت الذيب بعدد 

اليوم.

والذيـــب إعالمي مخضـــرم، وكاتب 
فـــي  معـــروف  وناقـــد  صحافـــي 
المجالين السياســـي والثقافي منذ 

أكثر من ثالثة عقود. 
ولـــه العديـــد من اإلســـهامات 
فـــي أكثر مـــن صحيفة 
ثقافيـــة  ومجلـــة 
محليـــة وعربيـــة، 
عـــدة كتب  أصدر 
ثقافية  ودراسات 

وإعالمية منها: 

البحريـــن  فـــي  األطفـــال  أدب   -
2002م.

- مقاربـــات فـــي الشـــعر التســـعيني 
2003م.

- مســـاءالت في الثقافـــة البحرينية 
- 2015م.

- البيت الذي هجره أهله: رحلة في 
ذاكرة علي سيار 2016م. 

مـــت )مقاربـــات نقديـــة  - أســـئلة الصَّ
 - المعاصـــر(  البحرينـــي  األدب  فـــي 

2016م.

وتركـــز “البـــالد” بشـــكل مســـتمر علـــى 
تطوير عمـــل صحافة الرأي التي تمثل 
مســـارا لتقديـــم التحليـــل الموضوعـــي 
الرصيـــن والهـــادف لمختلـــف القضايـــا 
أبـــرز األقـــالم  واألحـــداث. ومـــن بيـــن 
التـــي جرى اســـتقطابها حديثا: الكاتب 
الســـعودي حســـن المصطفـــى، الكاتـــب 
المصري عمر طاهر، الكاتبة االقتصادية 
والمستشـــارة التقنية السعودية فدوى 
الـــواردي، والكاتبـــة المصريـــة نعمـــات 
بيـــن  للتعـــاون  باإلضافـــة  مدحـــت، 
الصحيفـــة وجمعية مصـــارف البحرين 
الســـتقطاب عدد من أعضـــاء الجمعية 
لكتابة مقاالت أســـبوعية فـــي الملحق 

االقتصادي اعتبارا من شهر يناير.

صادق ثامر 

حسن كمال الوجيه فوزي كانو

بدر الحايكي
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