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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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دولـــــــة   14 ــلــــو  ــثــ ــمــ مــ رفـــــــــع 
ــة  ــطــ ــخــ ــة مــــــــشــــــــروع الــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ عــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــاســتــراتــيــجــيــة 
اإلرهاب في  العربية لمكافحة 
لمجلس  الـــمـــطـــورة  صــيــغــتــهــا 
للنظر  العرب  الداخلية  وزراء 
فــي إقـــرارهـــا. جــاء ذلــك خال 
االجتماع السابع الذي عقدته 
اللجنة العربية العليا المعنية 
واستضافته  الــمــشــروع  بــإعــداد 
للعلوم  العربية  نايف  جامعة 
الــريــاض  فــي  بمقرها  األمــنــيــة 

وأستمر لمدة يومين.
االجــــتــــمــــاع الـــــــذي نــظــمــه 
الـــمـــكـــتـــب الـــعـــربـــي لــمــكــافــحــة 
ــتـــطـــرف واإلرهـــــــــاب ومــكــتــب  الـ
ــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة  ــمـ األمـــــــم الـ
المقدم ركن  وتــرأســه  اإلرهـــاب، 

ــم الــشــنــفــري  ــالـ مــحــمــد بــــن سـ
شاركت  عــمــان،  سلطنة  ممثل 
فيه وفود من األردن، اإلمارات، 
السعودية،  الجزائر،  البحرين، 
الـــــــســـــــودان، الــــــعــــــراق، عـــمـــان، 
المغرب،  الكويت، مصر،  قطر، 
مــوريــتــانــيــا، الــيــمــن ، ومــمــثــل 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وهدف إلى استعراض 
مـــكـــونـــات الــخــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ووســـائـــل تــنــفــيــذهــا والــبــرامــج 
مع  لها  المصاحبة  واألنشطة 
باإلضافة  الدوليين،  الشركاء 
إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة آلــــيــــات قــيــاس 
ومـــتـــابـــعـــة وتـــقـــيـــيـــم الـــخـــطـــة، 
عدد  مناقشة  أعماله  وشــهــدت 
من المحاور تختص بتصميم 
ــبـــرامـــج الــتــنــفــيــذيــة لــركــائــز  الـ

الوسائل  وأبــرز  االستراتيجية، 
تنفيذ  التي سيتم من خالها 
الــخــطــة ومــنــاقــشــة بــرامــجــهــا 
إضافة  وأنشطتها،  التنفيذية 

إلى استعراض أوجه المساعدة 
مركز  سيقدمها  الــتــي  الفنية 
ــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة  ــمـ األمـــــــم الـ
ــة الـــخـــطـــة  اإلرهــــــــــــاب ألنــــشــــطــ
وتــــــمــــــويــــــل بـــــــرامـــــــج الــــخــــطــــة 
ومسؤوليات الجهات المنفذة.

مــــــن جــــانــــبــــه أكــــــــد وكـــيـــل 
ــة نـــــــايـــــــف الــــعــــربــــيــــة  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ جــ
لـــلـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة خــالــد 
اإلرهــاب  موضوع  أن  الحرفش 
ــايـــا  الـــقـــضـ رأس  ــلــــى  عــ ــــي  ــأتـ ــ يـ
الــتــي تــحــرص الــجــامــعــة على 
علمية  بــأســالــيــب  مــعــالــجــتــهــا 
برامجها  خـــال  مــن  مـــدروســـة 
لخطورة  العلمية،  وأنشطتها 
هذه الجرائم وانعكاساتها على 
الدوليين،  واالســتــقــرار  األمـــن 
ــــى تــبــنــي الــجــامــعــة  مـــشـــيـــًرا إلـ
العلمي  البرنامج  خطة تنفيذ 
لتنفيذ  الــمــرحــلــيــة  لــلــخــطــط 
العربية  اإلســتــراتــيــجــيــة  بــنــود 
أقرها  التي  اإلرهــاب  لمكافحة 
العرب  الداخلية  مجلس وزراء 

في دورته الرابعة عشرة.
وبين الحرفش أن الجامعة 
دشــنــت مـــؤخـــًرا، بــالــشــراكــة مع 
مكتب األمم المتحدة المعني 
مركًزا  والجريمة،  بالمخدرات 

مـــتـــخـــصـــًصـــا، يــــهــــدف إلـــــى أن 
اإلقليمي  الخبرة  مركز  يكون 
الجريمة،  مكافحة  مجال  في 
بــمــا فــيــهــا اإلرهـــــاب والــجــرائــم 
الــمــنــظــمــة والــعــابــرة لــلــحــدود، 
كما عملت على تطوير عاقات 
ــمــــؤســــســــات  الـــــشـــــراكـــــة مــــــع الــ
ــة فــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــات الــ ــمــ ــنــــظــ ــمــ والــ
مقدمتها  وفـــي  الــمــجــال  هـــذا 
الـــمـــكـــتـــب الـــعـــربـــي لــمــكــافــحــة 
اإلرهـــــــاب والـــتـــطـــرف، ومــكــتــب 
ــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة  ــمـ األمـــــــم الـ
ــذي تـــرتـــبـــط مــعــه  ــ اإلرهــــــــاب الــ
الـــجـــامـــعـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة تــفــاهــم 
نــفــذ فـــي إطـــارهـــا الــعــديــد من 
والتدريبية  العلمية  المناشط 

والبحثية المشتركة.
ــي أن  ــن أمـــلـــه فــ مـــعـــرًبـــا عــ
والـــقـــرارات  الــتــوصــيــات  تحقق 
الـــدول  بــهــا ممثلو  الــتــي خـــرج 
الــعــربــيــة األهـــــــداف والـــغـــايـــات 
الـــمـــنـــشـــودة الـــتـــي يــتــطــلــع لها 
أصحاب السمو والمعالي وزراء 
الداخلية العرب، وأن تسهم في 
العربي  الــعــمــل  تــعــزيــز مــســيــرة 
ــي مـــجـــال مــكــافــحــة  الــــدولــــي فـ

اإلرهاب.

ممثلو 14 دولة عربية يرفعون م�سروع الخطة التنفيذية ال�ستراتيجية
اإل��ى مجل���س وزراء الداخلي��ة الع��رب لإق��راره مكافح��ة الإره��اب 

البحرين���ي الملك���ي  الج���و  ب�س���اح  ل���اأركان  دورة  بتخري���ج  الحتف���ال 
ــاب  ــ ــــن ذيـ ــركـ ــ ــريــــق الـ ــفــ حـــضـــر الــ
ــن صـــقـــر الــنــعــيــمــي رئـــيـــس هــيــئــة  بــ
األركـــان  دورة  تخريج  حفل  األركــــان 
الصغرى رقم/2والتي عقدت بساح 
ــو الـــمـــلـــكـــي الـــبـــحـــريـــنـــي لــقــوة  الــــجــ
أمس  وذلـــك صــبــاح  البحرين،  دفـــاع 

األربعاء 1 فبراير 2023م. 
وفي بداية الحفل ُقدم إيجاز عن 
الدورة وما اشتملت عليه من برامج 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي الـــمـــجـــال الــعــســكــري 
باإلضافة إلى عدد من المحاضرات 
تخصصية  ــرات  ــاضـ ــحـ ومـ الــعــلــمــيــة 
ــدد مـــن الــمــســؤولــيــن في  ألـــقـــاهـــا عــ

وزارات المملكة. 
ــل رئــــيــــس  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ ــد ذلـــــــــــك تـ ــ ــعــ ــ بــ
هــيــئــة األركــــــان بــتــســلــيــم الــشــهــادات 
الــتــقــديــريــة  والــجــوائــز  للخريجين 

لـــأوائـــل وهــنــأهــم عــلــى اجــتــيــازهــم 
ــذه الــــــدورة  ــ ــد مــتــطــلــبــات هـ بـــكـــل جــ
الــتــي شـــارك بها عــدد مــن الضباط 
بــــالــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة بــالــمــمــلــكــة 
العربية السعودية الشقيقة، مشيدًا 
بــأهــمــيــتــهــا حــيــث تــؤهــلــهــم لــمــراكــز 
قيادية في المجال العسكري، معبرًا 
على  للمدربين  وتقديره  شكره  عن 
الجهود التي بذلوها في التخطيط 
والــتــنــفــيــذ لــمــخــتــلــف مـــراحـــل هــذه 

الدورة بنجاح. 
حــضــر الــتــخــريــج عـــدد مــن كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين، والعميد 
ــن إبـــراهـــيـــم الــثــنــيــان  ــن فــهــد بـ ــركـ الـ
المملكة  الملحق العسكري بسفارة 
لــدى  الشقيقة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

مملكة البحرين.

األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  عــن  صــدر 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
مجلس الوزراء قرار رقم )6( لسنة 2023 بإعادة 
الوطني  لــإطــار  االســتــشــاريــة  اللجنة  تشكيل 
والتدريب،  التعليم  جودة  هيئة  في  للمؤهات 
إدارة  رئــيــس مجلس  بــنــاًء عــلــى عـــرض  وذلـــك 

هيئة جودة التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

لإطار  االستشارية  اللجنة  تشكيل  يعاد 
التعليم  جـــودة  هيئة  فــي  لــلــمــؤهــات  الــوطــنــي 
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  برئاسة  والــتــدريــب، 

جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من:
1. الشيخ معاذ بن دعيج آل خليفة ممثا 

عن جهاز الخدمة المدنية.
عضوا  العتوم  سمير  الــدكــتــور  األســتــاذ   .2

عن الجامعات الخاصة.
3. الدكتور محمد عبداهلل باقر عضوا عن 

الجامعات الحكومية.

4. الدكتورة سماح محمد العجاوي ممثا 
عن وزارة التربية والتعليم.

5. الدكتورة أمينة محمد بو عاي ممثا 
عن مجلس التعليم العالي.

6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثا عن 
وزارة العمل.

ــاذ أحــمــد عـــبـــداهلل عــبــدالــرحــيــم  ــتـ 7. األسـ
عضًوا عن القطاع الخاص.

8. األستاذ نواف محمد الجشي عضوا عن 
المعاهد الخاصة.

ويكون تعيين أول خمسة أعضاء مدة أربع 
سنوات، ويكون تعيين باقي األعضاء مدة ثاث 

سنوات.
المادة الثانية:

جــــودة  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ عـــلـــى 
وُيعمل  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ  والتدريب  التعليم 
بـــه مـــن تـــاريـــخ صـــــدوره، وُيــنــَشــر فـــي الــجــريــدة 

الرسمية.

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�سدر قراًرا باإعادة ت�سكيل
اللجن�ة ال�ست�س�ارية لاإط�ار الوطن�ي بج�ودة التعلي�م

أكـــــد الـــســـيـــد ســـلـــمـــان بــن 
ــنـــدي الــمــنــاعــي  عــيــســى بـــن هـ
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
األخوية  العاقات  عمق  على 
والتاريخية التي تربط مملكة 
السودان  بجمهورية  البحرين 
الشقيقة على جميع األصعدة 
والــمــســتــويــات، مــشــيــرًا إلــى أن 
مملكة البحرين تحرص على 
تعزيز العاقات وتوطيدها مع 
ــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة  ــ الـ
ــال  بــمــا يــتــرجــم تــطــلــعــات وآمــ

البلدين والشعبين الشقيقين 
ويحقق مصالحهما. 

جاء ذلك خال استقبال 
الــمــحــافــظ بــحــضــور الــعــمــيــد 
الــجــيــران  بــن خليفة  عــبــداهلل 
نـــــائـــــب الــــمــــحــــافــــظ لــلــســيــد 
عبدالرحمن علي عبدالرحمن 
القائم بأعمال سفير جمهورية 
الــــــــســــــــودان الـــشـــقـــيـــقـــة لــــدى 
اشــاد  حيث  البحرين،  مملكة 
الــمــحــافــظ بــتــمــيــز الــعــاقــات 
األخوية البحرينية السودانية 

في مختلف المجاالت. 
مـــن جــانــبــه قــــدم الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال الــســفــيــر الـــســـودانـــي 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــمــحــافــظ 
تعاون  من  يلمسه  بما  مشيدا 
وتكامل قائم والذي يسهم في 
دعم وتعزيز عاقات الصداقة 
والــــــتــــــعــــــاون بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 
لمملكة  متمنيا  الصديقين، 
الـــبـــحـــريـــن قـــــيـــــادة وحـــكـــومـــة 
وشــعــبــا الـــمـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار والرخاء. 

} محافظ المحرق يلتقي القائم بأعمال سفير السودان.

} .. ويستقبل عبدالكريم بوجيري.} وزير المالية يستقبل فريدريك سانشيز.

م���ح���اف���ظ ال���م���ح���رق ي�����س��ي��د ب��ع��م��ق 
ال���ع���اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال�����س��ودان��ي��ة

الــزايــد  الــمــحــامــيــة دالل جــاســم  تــقــدمــت 
والقانونية  التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رئــيــس 
جليلة  الدكتورة  إلى  بسؤال  الشورى  بمجلس 
وزيــرة الصحة، بشأن  السيد جــواد حسن  بنت 
إليها  يحتاج  التي  الصحية  الخدمات  تقديم 

كبار السن.
تلك  مــاهــي طبيعة  ــؤال:  الـــسـ نــص  ــاء  وجــ
السن؟  لكبار  تقدم  التي  الصحية  الخدمات 
لهم  الازمة  بالمعدات  تزويدهم  تشمل  وهــل 
ــل يــتــم مــراجــعــة  والـــغـــيـــارات الــشــخــصــيــة؟ وهــ
تــلــك الــخــدمــات ورصـــد االحــتــيــاجــات بحسب 
الحاالت؟ وهل يتم توفير األدوية غير المتوافرة 
بــالــمــراكــز الصحية وخــاصــة  الــصــيــدلــيــات  فــي 
لــــذوي الــدخــل الــمــحــدود؟ وكــيــف يــتــم حصر 
لها، وضمان  الخدمات  وتقديم  الحاالت  تلك 
الــتــواصــل مع  مــن ال يستطيع  إلـــى  الـــوصـــول 
الخدمات؟  تلك  على  للحصول  الصحة  وزارة 
وهل هناك خط ساخن لتلقي أسماء وعناوين 
مــن يــحــتــاجــون إلـــى تــلــك الــخــدمــات مــن كبار 
السن؟ وماهي أوجه التعاون مع وزارة التنمية 
السن؟  كــبــار  احــتــيــاجــات  لتلبية  االجتماعية 

وهـــل هــنــاك تــوجــه إلـــى الــتــنــســيــق لــفــتــح بــاب 
التطوع لتقديم تلك الخدمات وتقديم الدعم 

النفسي واالجتماعي لهم؟

ع�سو ال�سورى دلل الزايد ت�ساأل وزيرة ال�سحة
ال�س�ن؟ كب�ار  اإليه�ا  يحت�اج  الت�ي  الخدم�ات  ع�ن 

} دالل الزايد.

الملك  الــجــالــة  بعث حــضــرة صــاحــب 
الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الفريق  أخــيــه  إلــى  خطية  رســالــة  المعظم 
رئــيــس  ــان  ــرهـ ــبـ الـ عــبــدالــفــتــاح  الـــركـــن  أول 
جمهورية  فــي  االنــتــقــالــي  الــســيــادة  مجلس 
الـــــســـــودان الــشــقــيــقــة، تــتــعــلــق بــالــعــاقــات 
األخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين 

الشقيقين.
الركن  أول  الفريق  الرسالة  تسّلم  وقد 
أمس  استقباله  خال  البرهان  عبدالفتاح 
عبداللطيف  الدكتور  الخرطوم  مدينة  في 

بن راشد الزياني وزير الخارجية. 
ونقل وزير الخارجية إلى رئيس مجلس 
السودان  جمهورية  في  االنتقالي  السيادة 
المعظم  الــمــلــك  وتــقــديــر جــالــة  تــحــيــات 
وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية 
الشقيقة  الـــســـودان  ولــجــمــهــوريــة  والـــســـداد، 
دوام األمــن واالســتــقــرار واالزدهــــار لما من 

شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
ــادة  ــيـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــسـ ــلـــف رئــ ــد كـ ــ وقــ
بنقل  الخارجية  وزيــر  السوداني  االنتقالي 
ــره إلـــــى حــــضــــرة صــاحــب  ــديــ ــقــ تـــحـــيـــاتـــه وتــ

الجالة الملك المعظم وتمنيات فخامته 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــمـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 
ــزازه  ــتـ والـــنـــمـــاء واالزدهـــــــــار، مــعــرًبــا عـــن اعـ
بــالــعــاقــات األخــويــة الــوثــيــقــة الــتــي تربط 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، مـــؤكـــًدا حــرص 
الــــســــودان عــلــى تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا في 
وصالح  خير  فيه  لما  الــمــجــاالت  مختلف 

البلدين والشعبين الشقيقين.
ــعــــراض  ــتــ وجـــــــــرى خـــــــال الــــلــــقــــاء اســ
العاقات األخوية الوثيقة والمتميزة التي 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة  بــيــن مملكة  تــجــمــع 

تطور  مــن  تشهده  ومــا  الشقيقة،  الــســودان 
ونمو في مختلف المجاالت، وأوجه تعزيز 
ــاون الــثــنــائــي بــمــا يــحــقــق األهـــــداف  ــعـ ــتـ الـ
والــمــصــالــح الــمــتــبــادلــة، ويــلــبــي تــطــلــعــات 

الشعبين الشقيقين.
حــضــر الـــلـــقـــاء، الــســيــد عــلــي الــصــادق 
والسيد  الــســودان،  وزيــر خارجية جمهورية 
مملكة  سفير  ربيعة  سعيد  عــبــداهلل  ربيعة 
الــبــحــريــن فــي الــخــرطــوم، والــســفــيــر طــال 
عبدالسام األنصاري مدير عام شؤون وزارة 

الخارجية.

} وزير الخارجية يسلم رسالة جالة الملك المعظم.

ال���م���ل���ك ي���ب���ع���ث ر�����س����ال����ة خ���ط���ي���ة اإل�������ى رئ��ي�����س
م��ج��ل�����س ال�������س���ي���ادة الن���ت���ق���ال���ي ف����ي ال�������س���ودان

ــلــــمــــان بــن  ــيــــخ ســ أكـــــــد الــــشــ
المالية  وزير  آل خليفة  خليفة 
واالقتصاد الوطني الدور المهم 
الــخــاص  الــقــطــاع  يلعبه  الــــذي 
الدفع  في  أساسيا  شريكا  كونه 
بــعــجــلــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
وتحفيزها من خال إسهاماته 
ــارزة فـــي خــلــق الــمــزيــد من  ــبــ الــ
الــفــرص االســتــثــمــاريــة الــواعــدة 
التي ينعكس مردودها اإليجابي 
ــو االقــــــتــــــصــــــادي،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
تعزيز  مواصلة  بأهمية  منوهًا 
يحقق  بما  الفاعلة  الــشــراكــات 

التطلعات واألهداف المنشودة.
ــاء  ــقــ جــــــــــاء ذلــــــــــك لــــــــــدى لــ
ــيـــس  ــيــــز رئـ فـــــريـــــدريـــــك ســــانــــشــ
الفرنسية  المشروعات  جمعية 
والوفد  إنترناشيونال«  »ميديف 
ــرافــــق بــمــنــاســبــة زيـــارتـــهـــم  ــمــ الــ
لـــمـــمـــلـــكـــة الـــــبـــــحـــــريـــــن، حــيــث 
نــــّوه وزيــــر الــمــالــيــة بــالــعــاقــات 
الـــمـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تـــجـــمـــع بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
ومـــا تشهده  الــصــديــقــة  فــرنــســا 
عــلــى الـــــــدوام مـــن تـــطـــوٍر ونــمــو 
المجاالت  مستمر في مختلف 

ــيـــن  ــالـ ــمـــجـ وبـــــــاألخـــــــص فــــــي الـ
الـــمـــالـــي واالقــــتــــصــــادي، الفـــتـــًا 
ــة الــعــمــل  ــلـ ــواصـ إلـــــى أهـــمـــيـــة مـ
الثنائية  الــعــاقــات  تعزيز  على 
ــٍد مــن  ــزيــ والــــدفــــع بـــهـــا نـــحـــو مــ
االقتصادية  والشراكة  التعاون 
ــرص  ــ ــفـ ــ واالســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن الـ
االستثمارية الواعدة بما يسهم 
ــي تــحــقــيــق الــنــمــو واالزدهـــــــار  فـ
للبلدين والشعبين الصديقين.
الشيخ  أكد  من جهة أخرى 
خليفة  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان 
ــاد  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ وزيــــــــــر الــــمــــالــــيــــة واالقـ

ــدور الـــمـــهـــم الــــذي  ــ ــ الـــوطـــنـــي الـ
ــواق الــمــالــيــة  ــ تــضــطــلــع بـــه األســ
في دعم القطاعات االقتصادية 
وإسهاماتها في تحقيق المزيد 
مــــــن الــــــفــــــرص الــــــــواعــــــــدة فــي 
والمصرفي،  المالي  المجالين 
تــولــيــه مملكة  إلــــى مـــا  مــشــيــرًا 
الــبــحــريــن مــن حـــرص واهــتــمــاٍم 
بــالــغ لــمــواصــلــة دعـــم األســــواق 
الـــمـــالـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا وتــهــيــئــة 
للخطط  وفًقا  المقومات  كافة 
الموضوعة بما يلبي التطلعات 

واألهداف المنشودة.

ــاء  ــقــ جــــــــــاء ذلــــــــــك لــــــــــدى لــ
ــيـــري رئــيــس  عـــبـــدالـــكـــريـــم بـــوجـ
البحرين،  بورصة  إدارة  مجلس 
والـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بـــن إبــراهــيــم 
التنفيذي  الــرئــيــس  خليفة  آل 
لـــلـــبـــورصـــة، وعـــــدد مـــن أعــضــاء 
أشــــاد  حـــيـــث  اإلدارة،  مــجــلــس 
الــتــي تبذلها  الـــبـــارزة  بــالــجــهــود 
ــة الــبــحــريــن ومــســاعــيــهــا  ــورصـ بـ
المكانة  تــعــزيــز  فــي  المستمرة 
البحرين  لمملكة  الــتــنــافــســيــة 
في  مهم  إقليمي  مــالــي  كمركز 

المنطقة.

وزير المالية: القطاع الخا�س �سريك اأ�سا�سي في الدفع بعجلة التنمية القت�سادية

العدد )16386( - السنة الثامنة واألربعون – الخميس 11 رجب 1444هـ - 2 فبراير 2023م 4

} رئيس مجلس الشورى خالل لقاء عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األلماني.

وزارة العمل ردا على �سوؤال النائب خالد بوعنق

ت��ط��اب��ق ب��ي��ان��ات ال��ت��وظ��ي��ف ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص 
م����ع ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��اأم��ي��ن االج��ت��م��اع��ي

البحرينيين  واأعداد  ال�شركات  اأ�شماء  قائمة  ن�شر 

الإل��ك��ت��رون��ي ال����وزارة  م��وق��ع  ف��ي  المتوظفين 

} خالد صالح بوعنق.

تطابق  العمل  وزارة  أكــدت 
ــع بـــيـــانـــات الــهــيــئــة  بــيــانــاتــهــا مـ
االجتماعي،  للتأمين  الــعــامــة 
ــن خـــــالل اســـتـــخـــدام  وذلــــــك مــ
نـــــظـــــام واحــــــــــد فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
ــيـــن ضــمــن  ــأمـ ــتـ الـــتـــوظـــيـــف والـ
منظومة العمليات اإللكترونية 
مباشرة  تتم  حيث  للحكومة، 
إجــــــــراءات طــلــبــات الــتــوظــيــف 
ذات  في  ومعالجتها  والتأمين 
صاحب  يقدمه  الـــذي  الطلب 
الـــعـــمـــل بـــعـــد تـــوقـــيـــعـــه لــعــقــد 
الــعــمــل الــمــبــرم تــحــت إشــــراف 

الوزارة.
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة فــي 
البرلماني  الــســؤال  على  ردهـــا 
ــّدم مـــــن خــــالــــد صـــالـــح  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الــنــواب،  مجلس  عضو  بوعنق 
التواصل  وسائل  في  أثير  ومــا 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي عـــــــــن وجـــــــــود 
فـــــــوارق بـــيـــن أرقـــــــام الــجــهــتــيــن 
الحكومتين، إن عدد التوظيف 
الـــــــــــــــوارد فـــــــي نـــــــص الــــــســــــؤال 
إجــمــالــي  عــــدد  هـــو   )29,256(
في  البحرينيين  المتوظفين 
ــــاص حـــتـــى 24  ــخـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ الــ
ويضم شريحة   ،2022 ديسمبر 
 7,669( ــدد  ــ ــجـ ــ الـ ــيــــن  ــلــ الــــداخــ
مــتــوظــفــًا( وشــريــحــة مــن سبق 
لهم العمل )21,857 متوظفًا(، 
أمــا مــا تــم تــداولــه بــأنــه قــد تم 
توظيف )5,731( بحرينيا فهو 
الداخلين  شريحة  إلــى  يشير 
الـــجـــدد الــمــؤمــن عــلــيــهــم ألول 
مــــــــــرة )والـــــمـــــســـــتـــــمـــــريـــــن فـــي 
الثالث  الربع  خــالل  التأمين( 
مــوضــح  وهـــو   ، عـــام 2022  مـــن 
أســفــل عـــنـــوان الـــجـــدول الـــذي 
تم أخذ الرقم منه في النشرة 
الـــدوريـــة لــلــربــع الــثــالــث 2022 
ــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة  الــــصــ

لـــلـــتـــأمـــيـــن االجــــتــــمــــاعــــي، أي 
تـــضـــارب في  أي  يــوجــد  أنــــه ال 
للفترة  اختالف  وإنما  األرقـــام 
ألعــداد  عنها  المعلن  الزمنية 

التوظيف.
وفـــــــي تـــفـــاصـــيـــل بـــيـــانـــات 
التوظيف في القطاع الخاص 
حتى نهاية عام 2022  والبالغ 
فإن  متوظفًا   29,995 هم  عدد 
مرة  7,788 متوظفًا ألول  عدد 
ممن أنهوا دراستهم الجامعية 
كباحثين  وسجلوا  الثانوية  أو 
وعــــدد  مـــــــرة،  ألول  ــمـــل  عـ عــــن 
سبق  ممن  متوظفين   22,207
الجنس،  وبحسب  العمل،  لهم 
فــقــد بــلــغ عـــدد الـــذكـــور الــذيــن 
بنسبة   17,714 توظيفهم   تــم 
ــدد  ــ عـ ــغ  ــ ــلـ ــ بـ ــا  ــمــ ــيــ فــ  ،)%59(
ــمـــن تــــم تــوظــيــفــهــم  اإلنــــــــاث مـ
ومن   ،  )%41( بنسبة   12,281
حــيــث الــمــؤهــل فــقــد بــلــغ عــدد 
الجامعيين  مــن  المتوظفين 
 ،  9,427 وأعلى(  بكالوريوس   (
حملة  مــن  المتوظفين  وعـــدد 
وعــدد   ،1,546 الــدبــلــوم  مــؤهــل 
المتوظفين من حملة المؤهل 
 19,004 دون  ومـــــا  الـــثـــانـــويـــة 

متوظفًا.
بنشر  العمل  وزارة  وتــقــوم 
وأعداد  الشركات  أسماء  قائمة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن الــمــتــوظــفــيــن 
اإللكتروني  الــــوزارة  مــوقــع  فــي 
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ــان الــجــمــهــور االطــــالع  ــكـ ــإمـ وبـ
ــة الـــــمـــــذكـــــورة،  ــمــ ــائــ ــقــ ــى الــ ــلــ عــ
ــادت الــــــــــوزارة نــشــر  ــ ــتـ ــ حـــيـــث اعـ
والمؤسسات  الــشــركــات  أســمــاء 
ــة فـــــــي تــــوظــــيــــف  ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
على  لهم  تقديرًا  البحرينيين 
المناسبة  العمل  فــرص  توفير 
أّن  ــى  ــ إلـ ــة  ــتـ لــلــمــواطــنــيــن، الفـ

الـــقـــائـــمـــة الـــمـــنـــشـــورة بــمــوقــع 
شــركــة   6,211 تـــضـــم  الــــــــــوزارة 
ومؤسسة في مجاالت متنوعة 
 29,995 بتوظيف  قامت  والتي 

بحرينيا في 2022.
 وأكدت وزارة العمل أنه في 
الشفافية  على  حرصها  إطـــار 
ودقة تطابق البيانات، فإنه يتم 
الهيئة  مخاطبة  دوري  بشكل 
االجــتــمــاعــي  للتأمين  الــعــامــة 
وإرسال قائمة المتوظفين لها، 
ــدت الــهــيــئــة بــمــوجــب  ــ حــيــث أكـ
ــلــــوزارة  ــل لــ ــرسـ ــاب مـ ــر خـــطـ ــ آخـ
صحة   2023 يناير   12 بتاريخ 
وتطابق بيانات التوظيف لدى 

الجهتين.
إجــــــــــــــــــراءات  ــل  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وت  
الــمــطــابــقــة بــيــن الــمــعــلــومــات 
باعتماد  بالتوظيف  المتعلقة 
الــوزارة عقود عملهم ومستوى 
العمل  فــيــهــا وشــــروط  األجــــور 
وتقوم  للمؤهل،  وفقًا  األخــرى 
عبر  التوظيف  طلبات  بتمرير 
المشترك  اإللكتروني  النظام 
للتأمين  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إلـــى 
ــي الــــتــــي بــــدورهــــا  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
تـــقـــوم بــالــتــحــقــق مـــن الــطــلــب 
ــل بــيــن فــتــرات  ــتـــداخـ وعـــــدم الـ
العمل وباعتماد طلب التأمين 
ــاب نـــســـب االســـتـــقـــطـــاع  ــ ــسـ ــ وحـ
ــراك الــتــأمــيــن( ومـــقـــدار  ــتــ )اشــ
األجــــــــر واعــــتــــمــــاد أســــــم جــهــة 
العمل. كما يتم تحديد المؤمن 
بفتح  مرة  ألول  الجديد  عليه 
سجل جديد له، وممن سبق له 
العمل يتم تعديل بياناته وفقًا 
وصــاحــب  الــجــديــدة  للوظيفة 
العمل الجديد ويتم في ضوء 
للجهات  الــبــيــانــات  نــقــل  ذلـــك 
مــن خالل  األخـــرى  الحكومية 
الـــربـــط اإللـــكـــتـــرونـــي بــقــاعــدة 

بيانات متطابقة وموثقة. كما 
أن وزارة العمل والهيئة العامة 
تحتفظ  االجتماعي  للتأمين 
بنسخ موقعة من عقود العمل 
لــجــمــيــع عــمــلــيــات الــتــوظــيــف 
ــاع  ــقـــطـ لـــلـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن فـــــي الـ
التدقيق  يــتــم  حــيــث  الــخــاص، 
التوظيف  عــقــود  جــمــيــع  عــلــى 

قبل اعتمادها.
أن بيانات  الـــوزارة  وأكـــدت   
ــيـــن فــي  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــيــــف الـ تــــوظــ
القطاع الخاص مرتبطة بأربع 
ــكـــل مــنــهــا  ــهــــات حـــكـــومـــيـــة لـ جــ
إجراءات وآليات محددة تسهم 
في دقة احتساب األعداد، حيث 
وتوثق  البيانات  هــذه  تتحرك 
بــشــكــل يـــومـــي عـــبـــر األنــظــمــة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــهـــا ارتـــبـــاط 
ــرونــــي مـــبـــاشـــر بــتــمــريــر  ــتــ ــكــ إلــ
طــلــبــات الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي 
لـــلـــمـــتـــوظـــفـــيـــن لــــــدى الــهــيــئــة 
االجتماعي،  للتأمين  الــعــامــة 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــك تـــحـــديـــث الـ ــ ــذلـ ــ وكـ
لــدى  لــلــمــواطــنــيــن  الشخصية 
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
إضــافــة لحساب  اإللــكــتــرونــيــة، 
نــســب الــبــحــرنــة فـــي الــمــنــشــآت 
بهيئة  العمل  وإصــدار تصاريح 
ــي  ــعــــمــــل، وهـ تــنــظــيــم ســــــوق الــ
جهات تعمل بدقة وفقًا للربط 
للتأكد  اإللــكــتــرونــي  والتكامل 
منظومة  وصــحــة  ســالمــة  مـــن 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
الخطط  لبناء  اعتمادها  يتم 

المستقبلية في سوق العمل.

أكــــد عــلــي بـــن صــالــح الـــصـــالـــح، رئــيــس 
ــام والــــحــــرص  ــمــ ــتــ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، االهــ
وتــبــادل  البرلمانية،  الــعــالقــات  تعزيز  على 
البحرين  مملكة  بين  التشريعية  الخبرات 
وجــمــهــوريــة ألــمــانــيــا االتـــحـــاديـــة، مــشــيــًدا 
البلدين  بين  الوثيقة  الــصــداقــة  بــعــالقــات 
الصديقين، وما تشهده من تطوٍر وتقّدم في 

عديد من المجاالت التنموية.
إلــى أنَّ  وأشـــار رئــيــس مجلس الــشــورى 
البلدين  بين  الــوطــيــدة  الثنائية  الــروابــط 
الــراســخ الــذي  الــنــهــج  الــصــديــقــيــن، تعكس 
تسير عليه مملكة البحرين بقيادة حضرة 
حفظه  المعّظم  الملك  الــجــاللــة  صــاحــب 
اهلل ورعاه، وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس 
الــوزراء، في بناء العالقات الطيبة  مجلس 
القائمة على االحترام والتسامح مع جميع 
مسارات  تعزيز  على  وحرصها  العالم،  دول 
الحيوية  المجاالت  في  والتنسيق  التعاون 

التي تعود بالخير والنفع على الجميع.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اســـتـــقـــبـــال رئـــيـــس 
أرمــن الشيت  أمس  الشورى صباح  مجلس 
عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
الدكتورة  بحضور  )البوندستاغ(،  األلماني 
جـــهـــاد عـــبـــداهلل الـــفـــاضـــل الـــنـــائـــب الــثــانــي 
الرميحي  محمد  وعلي  المجلس،  لرئيس 
رئــيــس لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة والــدفــاع 
الوطني، وخالد حسين المسقطي  واألمن 
واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  رئيس 

بالمجلس. 
بتنامي  الــشــورى  مجلس  رئيس  وأشـــاد 
ــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــبــحــريــن  ــعـــالقـ الـ
ــًدا الــــحــــرص عـــلـــى تــعــزيــز  ــؤكــ ــا، مــ ــيـ ــانـ ــمـ وألـ
القضايا  للتنسيق في  البرلمانية  الزيارات 
البلدين  إنَّ  المشترك، حيث  ذات االهتمام 
يــمــتــلــكــان ســجــاًل مـــشـــّرًفـــا مـــن الــنــجــاحــات 
من  عدد  في  الثنائي  التعاون  عن  الناتجة 

المجاالت.
مــن جــانــبــه، أعـــرب أرمـــن الشــيــت عضو 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلــمــان 
ــي )الــــبــــونــــدســــتــــاغ(، عــــن الــفــخــر  ــانــ ــمــ األلــ
العميقة  التاريخية  بالعالقات  واالعــتــزاز 
بين ألمانيا والبحرين، مشيًدا باإلسهامات 
دعم  البحرين في  بها  تقوم  التي  والجهود 
أسس ومبادئ التعايش والتسامح والحوار، 
ــدؤوب لــنــشــر الــســالم  ــ ــ وعــمــلــهــا الــمــثــمــر والـ

واالستقرار.
وأثنى الشيت على الخطوة التي قامت 
بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن األســـبـــوع الــمــاضــي 
البحرين«  مملكة  »إعـــالن  وثيقة  بتدشين 
في أوروبا، مؤكًدا أّن هذه المساعي النبيلة 
تشكل انعكاًسا لعمق حضارة وتاريخ مملكة 
جعلت  التي  الرصينة  والثوابت  البحرين، 
البحرين نموذًجا عالمًيا وملتقى للثقافات 

والحضارات واألديان.

ال��ع��اق��ات  ب��ت��ع��زي��ز  االه��ت��م��ام  ي��وؤك��د  ال�����س��ورى  مجل�ص  رئ��ي�����ص 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة وت���ب���ادل ال���خ���ب���رات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة م���ع األ��م��ان��ي��ا

كتب فاضل منسي:
أكــــــــــــــد الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدس هـــــانـــــي 
النجار  مدير إدارة نظم المعلومات 
النظام  أن  والــمــاء  الكهرباء  بهيئة 
الـــجـــديـــد لـــخـــدمـــات الــمــشــتــركــيــن 
والفوترة يتيح مرونة أكبر للتعامل 
المشتركين  متطلبات  جميع  مــع 
لتطوير  أساسية  قاعدة  يعد  حيث 
ــات الــهــيــئــة مـــن خــالل  ــدمـ كـــافـــة خـ
ــور ابـــرزهـــا الــربــط الــكــامــل  ــدة أمــ عـ
والـــذي من  الرقمية  الــعــدادات  مــع 
وعن  آلية  القراءات  ستكون  خالله 
الربط  فإن  ذلك  إضافة على  بعد، 
ــدادات الـــرقـــمـــيـــة يــســاهــم  ــ ــعــ ــ ــع الــ مــ
فـــي  تــقــلــيــل مــــدة إنـــجـــاز الــطــلــبــات 
تفعيل حسابات  ســرعــة  مــن خــالل 
ــورة آلـــيـــة أيـــضـــًا،  الــمــشــتــركــيــن بـــصـ
الجديد  النظام  سيوفر  ومستقباًل 
لــخــدمــات الــمــشــتــركــيــن والــفــوتــرة 
ــدادات الــرقــمــيــة  ــ ــعـ ــ خـــدمـــة ربــــط الـ
للمشتركين  يسمح  ذكــي  بتطبيق 
الفعلي بشكل  بمراقبة استهالكهم 
مــبــاشــر مــمــا يــســاهــم فـــي تــرشــيــد 

استهالك الكهرباء والماء.
كــمــا يــضــمــن الــنــظــام الــجــديــد 
المشتركين،  مــع  الــدائــم  التواصل 
وإشعارهم بحاالت طلباتهم بصورة 

مستمرة.
ســتــطــلــق  ــئــــة  ــيــ الــــهــ أن  وأكـــــــــد 
فــاتــورة جــديــدة مــن خـــالل النظام 
الـــجـــديـــد لـــخـــدمـــات الــمــشــتــركــيــن، 
ــات بــــصــــورة أوضــــح  ــومـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــوفــ تــ
يــضــمــن  بـــمـــا  لــلــمــشــتــركــيــن،  وأدق 
بــــصــــورة أدق  الـــمـــعـــلـــومـــات  ــول  ــ وصــ

للمشتركين. 

أمـــــا عــــن ســـبـــب تــغــيــيــر نــظــام 
ــرة  ــوتـ ــفـ ــات الــمــشــتــركــيــن والـ ــدمــ خــ
النظام  أن إطــالق هذا  النجار  بين 
استراتيجية  ضمن  يأتي  الجديد 
الهيئة  تــنــتــهــجــهــا  الــتــي  الــتــطــويــر 
لتعزيز  الــمــقــبــلــة  الــمــرحــلــة  خـــالل 
تجربة المشتركين وتقديم خدمات 
إلطالق  الهيئة  عمدت  لــذا  أفضل، 
نـــظـــام جـــديـــد يـــقـــدم خـــدمـــات ذات 

جودة أعلى لجميع المشتركين.
عـــــالوة عــلــى ضــــــرورة تــحــديــث 
مستمرة  بصورة  التقنية  األنظمة 
ــدث الــتــقــنــيــات  ــ بـــهـــدف مـــواكـــبـــة أحـ
تقديم  يضمن  بما  والمستجدات 
الــجــودة  وعــالــيــة  متكاملة  خــدمــات 
للمشتركين، إضافة إلى ان النظام 
الـــجـــديـــد يــتــيــح لــلــهــيــئــة إمــكــانــيــة 
ــا االلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــهـ ــاتـ تـــطـــويـــر خـــدمـ
الحالية وإضافة خدمات الكترونية 
ــهــــدف إحــــــداث  ــر مـــســـتـــقـــبـــاًل بــ ــثــ أكــ
التحول الرقمي في جميع خدمات 
يتيح  بــمــا  والـــمـــاء  الــكــهــربــاء  هيئة 

ــول لــخــدمــات  لــلــمــشــتــركــيــن الــــوصــ
الهيئة بمجهود أقل وكفاءة أعلى.

ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــد واســ ــ ــوعـ ــ وعـــــــن مـ
الــهــيــئــة إلطـــالق الــنــظــام الــجــديــد، 
أشار النجار إلى أن تدشين النظام 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر، وعـــمـــلـــت الــهــيــئــة 
ــن االجـــــــــــراءات  ــ ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـ
لــضــمــان جــاهــزيــة الــهــيــئــة إلطــالق 
نــظــامــهــا الــجــديــد والـــتـــي تــعــد من 
أبرزها عمليات الفحص والتدقيق 
الــتــي مـــر بــهــا الــنــظــام ضــمــن عــدة 
اســتــعــدادًا إلطــالقــه، عالوة  مراحل 
على تدريب أكثر من 1000 موظف 
والمؤسسات  والجهات  الهيئة  من 
عـــلـــى  الــــــعــــــالقــــــة  ذات  األخــــــــــــــرى 
االستخدام األمثل للنظام الجديد 
لــضــمــان تــقــديــم خـــدمـــات مــمــيــزة 

للمشتركين.
حريصة  الــهــيــئــة  أن  مــوضــحــا 
ــى الـــنـــظـــام بكل  عــلــى االنـــتـــقـــال الــ
ســهــولــة ويــســر مــن خـــالل اتــخــاذهــا 
لعدة خطوات داخلية تقنية دقيقة 
ــر حــصــول  ــأثــ مــــع مـــــراعـــــاة عــــــدم تــ
الكهرباء  خــدمــات  على  المشترك 
المرحلة  خــالل  المختلفة  والــمــاء 

االنتقالية.
الجديد  للنظام  االنتقال  وإن 
دقيقة  ــراءات  ــ إجـ خـــالل  مــن  سيتم 
وعبر عدة مراحل لضمان عدم تأثر 
تنفيذ  المشترك، وذلك من خالل 
مع  للتعامل  واضــحــة  عــمــل  خــطــة 
طلبات المشتركين خالل المرحلة 
مرحلة  ستشمل  والتي  االنتقالية 
اإللكترونية  الــخــدمــات  تــوفــر  عــدم 
فـــي الــفــتــرة مـــن 2 فــبــرايــر ولــغــايــة 
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للنظام  االنـــتـــقـــال  خــاللــهــا  ســيــتــم 
الجديد.

ستكون  الهيئة  قــنــوات  أن  كما 
على  المشتركين  لجميع  مــتــاحــة 
ــــالل مــركــز  مـــــــدار الـــســـاعـــة مــــن خــ
مــدار  يعمل على  والـــذي  االتــصــال 

الساعة.

مدير اإدارة نظم املعلومات بالكهرباء: 

لتطوير  اأ���س��ا���س��ي��ة  ق��اع��دة  ال��ج��دي��د  ال��ف��وت��رة  ن��ظ��ام 
خ���دم���ات ال��ه��ي��ئ��ة وت��ق��ل��ي��ل م����دة اإن���ج���از ال��ط��ل��ب��ات 

} المهندس هاني النجار.

أنها  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  أّكـــدت 
تـــحـــرص وبـــشـــكـــل مــســتــمــر عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الزيارات الميدانية على األسواق والمحال 
الرقابة  تعزيز  إلــى  بــاإلضــافــة  الــتــجــاريــة، 
والــمــنــاســبــات  الــمــواســم  الــنــوعــيــة بحسب 
لــلــتــأكــد مـــن ســالمــة تــطــبــيــق اإلجــــــراءات 
التي تقرها القوانين واألنظمة والقرارات 
الــداعــمــة لــعــمــلــيــات الــرقــابــة والــتــفــتــيــش 
التجارية  الــحــركــة  أجــل ضــمــان سير  مــن 
االلتزام  الصحيح، من حيث  النحو  على 
باألنشطة التجارية المصرح بها، وصحة 
في  التالعب  وعــدم  الترويجية  الحمالت 

األسعار، ومنع الغش التجاري.
وأضافت الوزارة في رّدها على السؤال 
حسن  مال  جميل  من  المقّدم  البرلماني 
عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، أنــــه يــتــم الــتــأكــد 
تــقــاريــر دوريــة  مــن وفـــرة المنتجات ورفـــع 
ــرات الرتـــفـــاع  ــؤشــ مــنــتــظــمــة بـــشـــأن أيــــة مــ
األسعار بشكل غير مبرر أو ما شابه ذلك 

التجارية  المخالفات  مع  التعامل  ويتم 
بها،  المعمول  واألنظمة  للقوانين  وفقا 
والـــتـــي تــصــل الــــجــــزاءات فــيــهــا إلــــى غلق 
ــة إلــــى الــنــيــابــة  ــالــ الـــمـــحـــال إداريــــــــا، اإلحــ
المالية، شطب  الغرامات  تطبيق  العامة، 
من  وغيرها  التجاري،  السجل  من  القيد 
اإلجراءات المتبعة بهذا الخصوص ووفًقا 
للتسلسل في تطبيق الجزاء، وجميع ما 
الحر  االقتصاد  حلقة  يحكم  بيانه  سبق 
في  األطــــراف  كــل  ليكون ضــامــنــًا لحقوق 

العملية التجارية.
وتطرقت وزارة الصناعة والتجارة إلى 
اآلليات الرقابية المتبعة في الوزارة والتي 
وبين  بينها  الفاعل  التنسيق  أبرزها  يعّد 
األجهزة الرقابية الحكومية األخرى ذات 
وتحقيق  الرقابي  الــدور  يعزز  ما  العالقة 
أعــلــى مــحــصــلــة مـــن الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة 
ــراء تــكــامــل اإلجــــــــراءات بين  ــ لــلــرقــابــة جـ
أنـــه ومنذ  إلـــى  جميع األطـــــراف، مــشــيــرة 

تــم  ــاريــــخــــه  تــ ــى  ــتــ وحــ  2022 عــــــام  بــــدايــــة 
يتعلق  فيما  الميدانية  الــزيــارات  تكثيف 
حيث  األســعــار،  فــي  الــتــالعــب  بمخالفات 
عام  منذ  التفتيشية  الحمالت  عــدد  بلغ 
2022 بهذا الخصوص 78 حملة بمختلف 
مجموع  ليصل  البحرين،  مملكة  مناطق 
إلى  الــشــأن  هــذا  فــي  الميدانية  الـــزيـــارات 
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الغلق  إجـــراءات  اتخاذ  تــّم  إنــه  وقالت 
اإلداري لعدد 27 محاًل، وضمان تصحيح 
فتحها،  إعـــادة  قبل  القانونية  أوضــاعــهــم 
ــازالــــت الـــــــوزارة مــســتــمــرة فـــي الــرقــابــة  ومــ
والــتــفــتــيــش واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات الــفــوريــة 
الحازمة والرادعة ضد أيَة مخالفات يتم 
رصدها بشأن التالعب باألسعار أو الغش 
التجاري أو االحتكار أو العروض المضللة 
الـــقـــوانـــيـــن  ــات ألحــــكــــام  ــفـ ــالـ مـــخـ أيـــــــًة  أو 
واألنظمة المعمول بها في الوزارة، الفتة 
التفتيش  مجال  فــي  العاملين  عــدد  إلــى 

موّظفا   47 عددهم  يبلغ  والــذي  بــالــوزارة 
بــمــأمــوريــة  مــنــهــم 30 مــفــتــشــًا مـــيـــدانـــيـــًا 
الضبط القضائي، ومؤّكدة أنه يتم تغطية 
كل المحال واألسواق والمنشآت التجارية 
ــيــــع فـــــي جــمــيــع  ــبــ ــافــــذ الــ ــنــ ومـــخـــتـــلـــف مــ
المحافظات بفضل جهود وتضافر جميع 
والمستمرة  الحثيثة  والمتابعة  العاملين 

والتنسيق البناء بين كل اإلدارات.
والتجارة  الصناعة  وزارة  شــّددت  كما 
ــا عــلــى الــســؤال الــبــرلــمــانــي، على  فــي رّدهــ
مـــخـــزون  ــا  ــهـ لـــديـ ــريـــن  ــبـــحـ الـ مــمــلــكــة  أّن 
كــــاف مـــن الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة األســـاســـيـــة، 
المخزون  تأمين  باستمرار على  وتحرص 
االستراتيجي من هذه السلع في مختلف 
ــوع الــســلــع  ــنـ ــر وتـ ــوافـ ــان تـ ــمـ الــــظــــروف وضـ
الــغــذائــيــة واالســتــهــالكــيــة الـــضـــروريـــة في 
وبما  مستمر  بــشــكــل  الــمــحــلــيــة  األســـــواق 
أفراد  وتطلعات مختلف  احتياجات  يلّبي 

المجتمع.

»التجارة«: 78 حملة تفتي�سية على االأ�سواق خال عام 2022
ال��ق�����ض��ائ��ي ال�����ش��ب��ط  ب��م��اأم��وري��ة   30 م��ن��ه��م  م��ف��ت�����ش��ا   47

ف�ي عملية نوعية ومتطورة..

»حمد الجامعي« ينجح في ت�سحيح عيب خلقي ل�سابة ثاثينية
تـــــمـــــكـــــن فــــــــريــــــــق طــــــبــــــي مـــن 
الجامعي  حمد  الملك  مستشفى 
ــدم طـــبـــيـــب خـــالـــد  ــقــ ــمــ ــة الــ ــاســ ــرئــ بــ
العظام  جراحة  استشاري  الكواري 
نوعية  جراحية  عملية  إجـــراء  مــن 
الثالثينات  في  بحرينية  لمريضة 
مـــن عــمــرهــا تــعــانــي مـــن تــشــوهــات 
خلقية منذ الطفولة، مما أدى إلى 
انحراف مزدوج في العمود الفقري 
ــقـــدم طــبــيــب خــالــد  ــمـ وذكــــــر الـ
الــجــراحــيــة  الــعــلــمــيــة  أن  ــواري  ــكــ الــ
الثالثينية  للمريضة  أجريت  التي 
نوعية ومتطورة، حيث إن المريضة 
وعدم  مزمنة  آالم  من  تعاني  كانت 
ــلــــوي مــن  ــعــ ــزء الــ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ تـــــــــوازن فـ
الفحوصات  إجـــراء  وبــعــد  الجسم. 
الالزمة تقرر إجراء عملية جراحية 
لتصحيح االنــحــراف وااللــتــواء مع 
الــمــحــافــظــة عـــلـــى مــــرونــــة وحـــركـــة 

الفقرات باستخدام أحدث التقنيات 
الجراحية الدقيقة والتي تستخدم 
ــدودة  ــحـ ــراكــــز مــتــخــصــصــة مـ فــــي مــ
فـــي الـــعـــالـــم فـــي أمـــريـــكـــا وأوروبـــــــا. 
مــتــوافــرة في  مــتــطــورة  تقنية  وهـــي 
الجامعي  حمد  الملك  مستشفى 
الــنــادرة والتي  الــحــاالت  لمثل هــذه 
تــمــت بــنــجــاح وهلل الــحــمــد، مــؤكــدا 
تــمــكــن الــشــابــة مـــن الــمــشــي بشكل 
طــبــيــعــي مـــبـــاشـــرة بــعــد يــــوم واحـــد 

فقط من إجراء العملية.
مستشفى  أن  بالذكر  الجدير 
أجــرى  قــد  الجامعي  حمد  الملك 
الجراحية  الــعــمــلــيــات  مــن  الــعــديــد 
الــنــوعــيــة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
ضمن  االنجاز  هــذا  ويأتي  الطبية، 
الـــتـــي حققها  اإلنــــجــــازات  ســلــســلــة 
مواكبة  عــلــى  المستشفى  وحـــرص 
في  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 

مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات الــطــبــيــة 
ســعــيــا لــتــقــديــم أفـــضـــل الــخــدمــات 
الصحية  الرعاية  مستويات  وأعلى 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع مــعــايــيــر الــجــودة 

العالمية.

} المقدم طبيب خالد الكواري.
أسماء  بمدرسة  الثانية  بالحلقة  75 طالبة  أطلقت 
التدوير  إلعــادة  حملًة  للبنات  االبتدائية  النطاقين  ذات 
بــالــتــعــاون مع  الــمــدرســة  الــبــيــئــة، بتنظيم مــن  وحــمــايــة 

مدينة الخليج للتنظيف التابعة لبلدية المحرق.
المشاركات في  الطالبات  بركوب  الحملة  بدأت  وقد 
حافلة خاصة وفرتها بلدية المحرق، هي عبارة عن قاعة 
وأسئلة  تــوعــوي،  فيلم  عــرض  فيها  تــم  متنقلة،  دراســيــة 
المحافظة  بـــضـــرورة  الــطــالــبــات  وتــثــقــيــف  نــاقــد،  تفكير 

للحملة  سفيرات  يصبحن  بــأن  وتكليفهن  البيئة،  على 
ــل الــمــدرســة. وقـــد أعــربــت الــطــالــبــات عــن سعادتهن  داخـ
عليهن  عــرض  مــا  بتطبيق  والــتــزامــهــن  الفعالية،  بــهــذه 
المعلومات  تلك  نقل  مــع  الــمــدرســة،  وفــي  منازلهن  فــي 
إلى زميالتهن. يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية 
بــيــن الــمــدرســة والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، وضــمــن مــشــاريــع 
الطلبة، وترسيخ  التطور الشخصي لدى  الــوزارة لتعزيز 

السلوكيات المستدامة في المحافظة على البيئة. 

ح��م��ل��ة  ي��ط��ل��ق��ن  اب����ت����دائ����ي  ط���ال���ب���ة   75

الإع���������ادة ال����ت����دوي����ر وح���م���اي���ة ال��ب��ي��ئ��ة
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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
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محميد احملميد

باألمس طلب مني الدكتور حسن كمال 
الخيرية،  البحرين  لجمعية  العام  األمين 
 42 مــرور  بمناسبة  بالفيديو  كلمة  تسجيل 
عاما على تأسيس الجمعية، وحينما ذهب 
»أبو  في منطقة  الكائن  الجمعية  مقر  إلى 
األخ  وجـــدت  الــمــنــامــة،  بالعاصمة  عــشــيــرة« 
عبدالرحمن سلمان وطاقم التصوير وفريق 

العمل البحريني يعملون كخلية نحل.
وقـــــلـــــت لـــــهـــــم: حـــيـــنـــمـــا نــــتــــحــــدث عــن 
نتحدث  فإننا  الخيرية،  البحرين  جمعية 
ــخ عـــريـــق من  ــاريــ عـــن مــؤســســة وطـــنـــيـــة، وتــ
رجال  األولــى  لبناته  وضع  الخيري،  العمل 
بناء  فــي  أســهــمــوا  أوائــــل  ورواد  وشــخــصــيــات 
الـــوطـــن، واشـــتـــركـــوا فـــي نــهــضــتــه وتــنــمــيــتــه، 
والجميل أن منهجية عمل الجمعية يرتكز 
على اسمها »البحرين الخيرية«، فكل أعمال 
ــرامــــج وأنـــشـــطـــة ومـــســـاعـــدات الــجــمــعــيــة  وبــ
من  أساسي،  بشكل  والبحرينيين  للبحرين 

دون وضع أي اعتبار ألي انتماء آخر.
وقـــد شــاهــدت ذلـــك شــخــصــيــا، ولمسته 
للجمعية،  المتكررة  زيــارتــي  خــالل  بنفسي 
وكـــذلـــك فـــي مــتــابــعــة أخــبــارهــا اإلعــالمــيــة، 
فــكــنــت أرى مــواطــنــا مـــن الـــمـــحـــرق، وأســــرة 
ــاع، وســـيـــدة  ــ ــرفـ ــ ــلـــة مــــن الـ ــائـ ــرة، وعـ ــتــ مــــن ســ
مـــن الــمــالــكــيــة، الــمــســتــفــيــديــن مـــن أعــمــال 

ومساعدات وتبرعات الجمعية.
إفطار صائم، كفالة أسرة، كسوة العيد، 
كسوة الشتاء، األجهزة الكهربائية، األجهزة 
كفارة  األضــاحــي،  والــعــمــرة،  الحج  الطبية، 
اليمين، الحقيبة والزي المدرسي، الطالب 
الــزواج،  السن،  وكبار  الهمم  ذوي  الجامعي، 
ــاة، تــرمــيــم الــبــيــوت،  ــزكـ الــوقــف الــخــيــري، الـ
الكثير  وغــيــرهــا  الــرمــضــانــيــة،  الــمــســاعــدات 
من المشاريع الخيرية الوطنية التي تقبل 

منها التبرعات بالجمعية.
ولـــلـــجـــمـــعـــيـــة مـــجـــلـــة دوريـــــــــة مــســتــمــرة 
لـــم تــنــقــطــع، وتـــقـــوم بــطــرح بـــرامـــج خــيــريــة 
ألنها  متواصلة،  بصورة  جديدة  مجتمعية 
تـــؤمـــن بــالــتــجــديــد والـــتـــطـــويـــر، تــمــامــا كما 
تدعم  التي  الجوائز  تنظيم  خاضت مجال 
مــســيــرة الــعــمــل الـــخـــيـــري والـــتـــطـــوعـــي في 

مختلف المسارات.

اليوم  الجمعية  إدارة  مجلس  ويــتــرأس 
السيد فوزي كانو، ويضم المجلس عددا من 
ورجال  والتجار  الوطنية  الشخصيات  كبار 
األعـــمـــال األفـــاضـــل »د. تــوفــيــق الــمــؤيــد، د. 
حــســن كــمــال، عــــارف جــمــشــيــر، وائــــل ســيــار، 
الــســاعــي، محمد  شــوقــي فــخــرو، د. ريــــاض 
أجـــــور، عـــدنـــان عــبــدالــمــلــك، جــــالل محمد 
ــــاس، جــاســم  ــاس، فـــريـــال نـ ــ ــــالل، ســمــيــر نـ جـ

الشيخ، خليل المريخي«.
مثل:  نشطة،  خيرية  لجان  وللجمعية 
اإلعــالم  االجتماعية،  والــخــدمــات  الــرعــايــة 
الخيري، الرعاية الطبية، اللجنة النسائية، 
وصيانة  ترميم  الموارد،  وتنمية  االستثمار 
والعمرة،  الحج  الجامعي،  الطالب  البيوت، 
اللجان  تلك  وجميع  االستشارية،  واللجنة 
استثناء،  دون  للبحرين  تشهد عمال خيريا 

وعطاؤها متواصل ومتطور.  
الرؤية المنهجية للجمعية هي الريادة 
فـــي تــقــديــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات اإلنــســانــيــة 
والخيرية باالنفتاح والتعاون مع الجمعيات 
المؤسسية  والرسالة  واإلنسانية..  الخيرية 
المحتاجة  األســـر  مــســاعــدة  هــي  للجمعية 
الخيرية  المجاالت  جميع  في  والمتعففة 
تقديم  هــو  الجمعية  وهـــدف  واإلنــســانــيــة.. 
والمتعففين،  المستحقين  لجميع  العون 
الصحية  القطاعات  تنمية  في  والمساهمة 
والــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، 
بجانب التوعية وتقديم يد العون لألطفال 
ــاعــــدة الـــفـــئـــات  ــاء والــــشــــبــــاب، ومــــســ ــنــــســ والــ
كــمــا تستهدف  الــمــجــتــمــع..  فــي  الــضــعــيــفــة 
الــجــمــعــيــة فــئــات وشـــرائـــح عـــديـــدة كــاألســر 
األيتام،  المحدود،  الدخل  وذوي  المتعففة 
األرامل والمطلقات، الطالب، المرضى، كبار 
السن، األشخاص ذوي اإلعاقة، وغيرهم من 

الفئات.
الـــيـــوم  الـــمـــقـــال  هـــــذا  أكـــتـــب  أن  وددت 
وإسهاماتها،  ورجــاالتــهــا  للجمعية  تكريما 
العطاء  مــن  عــامــا   42 بــمــرور  تحتفل  وهـــي 
الـــبـــحـــريـــنـــي الـــــخـــــيـــــري.. وهـــــــي تــســتــحــق 
عملها  ألن  الجميع  من  والــدعــم  المشاركة 

للبحرين وأهلها.

malmahmeed7@gmail.com

جمعية البحرين الخيرية.. 

 42 عاما من العطاء

أّن  ــل  ــمــ ــعــ الــ وزارة  أّكـــــــــــدت 
المتعّلقة  الحكومية  السياسات 
ــــرص الـــعـــمـــل تــعــتــمــد  بــتــوفــيــر فـ
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة مــن 
المتوازنة،  واإلجراءات  الخطط 
القطاع  دعــم  على  ترتكز  والــتــي 
الــــخــــاص لــتــوفــيــر الـــمـــزيـــد مــن 
للمواطنين،  الــنــوعــيــة  الــفــرص 
القوى  نسبة  فيه  تشّكل  والـــذي 
مشيرة   ،%70 الوطنية  العاملة 
عن  الباحثين  مــعــدالت  أّن  إلــى 
عــمــل آمــنــة، حــيــث اســتــقــرت في 
و%6،   4 بين  الماضية  األعـــوام 
لتنخفض إلى 5,4% بنهاية عام 

.2022
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي ردهــــا 
من  مــقــّدم  برلماني  ســـؤال  على 
النائب  ناصر  سلمان  عبدالنبي 
الــنــواب،  مجلس  لــرئــيــس  األول 
إّنه تّم توظيف 29,995 بحرينيًا 
يتجاوز  وبما   2022 العام  خــالل 
149,9% من الهدف المستهدف 
ــتـــصـــادي  بـــخـــّطـــة الـــتـــعـــافـــي االقـ
وتــحــديــدًا بــأولــويــة خــلــق فــرص 
عــمــل واعــــــدة وجـــعـــل الــمــواطــن 
العمل،  ســوق  فــي  األول  الــخــيــار 
والتي تهدف إلى توظيف 20 ألف 
بحريني سنويًا حتى عام 2024، 
الُكلفة  وذلــــك مــن خـــالل جــعــل 
لــصــالــح الـــمـــواطـــن الــبــحــريــنــي، 
البحرينيين  توظيف  وتشجيع 
الواعدة  القطاعات  منشآت  في 
بــخــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، 
إلى جانب تدشين مجموعة من 
وفــرض  اإللكترونية،  الــخــدمــات 
نـــســـب الـــبـــحـــرنـــة عـــلـــى مــنــشــآت 
الــقــطــاع الــخــاص، ودمـــج الــمــرأة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي ســــوق الــعــمــل، 

ــمـــديـــد فــتــرة  ــى تـ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
فــي الصحافة  الــوظــائــف  إعـــالن 
الخارج،  لطلبات االستقدام من 
واستهداف توظيف الجامعيين، 
ــداث لـــجـــنـــة مــشــتــركــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
مـــع صـــنـــدوق الــعــمــل »تــمــكــيــن« 
ــى لـــلـــمـــرأة  ــ ــلــ ــ ــلــــس األعــ ــجــ ــمــ والــ
والــــجــــهــــات األخـــــــــرى لــتــســريــع 
تـــوظـــيـــف الــجــامــعــيــيــن بــحــســب 

التخصص.
ــرت بــأنــه قــد تــم تدشين  وذكـ
حــمــلــة مــتــخــصــصــة تـــهـــدف إلــى 
تشجيع توظيف البحرينيين في 
منشآت القطاعات الواعدة التي 
تشكيل  وتم  نموًا مطردًا،  تشهد 
مــع صندوق  فــرق مشتركة  عــدة 
الـــعـــمـــل »تـــمـــكـــيـــن« تـــعـــمـــل عــلــى 
الــتــواصــل مــع هـــذه الــقــطــاعــات، 
وتــــحــــديــــد احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــن 
والشواغر  والمؤهالت  المهارات 
الـــمـــتـــوفـــرة، حـــيـــث يـــتـــم تــوفــيــر 
دمج  لتسهيل  الحوافز  مختلف 
انعكست  والـــتـــي  الــبــحــريــنــيــيــن، 
التوظيف؛  معدالت  ارتفاع  على 
فــفــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي ارتــفــع 
بنسبة %70,9  التوظيف  معدل 
توظيف  بعد   2021 بعام  مقارنة 
العام 2022م،  1,686 مواطنًا في 
اإلداريـــة  الخدمات  قطاع  تالها 
والــــــدعــــــم، حـــيـــث بـــلـــغـــت نــســبــة 
ارتفاع التوظيف 62,4% مقارنة 
بــالــعــام الــمــاضــي، وشــهــد الــعــام 
الحالي توظيف 3,271 مواطنًا، 
ارتفعت  التعليمي  القطاع  وفــي 
حيث   ،%57,5 التوظيف  نسبة 
مـــواطـــنـــًا   1,722 تـــوظـــيـــف  ــم  ــ تـ
ــا  خـــــــالل الـــــعـــــام الـــــمـــــاضـــــي، أمــ
الــقــطــاع الــمــالــي فــقــد ارتــفــعــت 

 %53,7 فـــيـــه  الـــتـــوظـــيـــف  نـــســـب 
مــقــارنــة بــالــعــام الـــمـــاضـــي، بعد 
مــواطــنــًا   1,633 تــوظــيــف  تــم  أن 
وفي  ديسمبر2022،  نهاية  حتى 
القطاع الصناعي ارتفعت نسبة 
تــم  حـــيـــث   ،%29,7 الـــتـــوظـــيـــف 
هذا  في  مواطنًا   3,128 توظيف 

القطاع.
فــي  الـــعـــمـــل  وزارة  ــابـــعـــت  وتـ
التوظيف  مــبــادرات  بــشــأن  رّدهـــا 
التي تعمل على تنفيذها، بأنها 
مجموعة  تدشين  أيــضــًا  شملت 
ــيـــة  ــرونـ ــتـ ــكـ ــن الــــخــــدمــــات اإللـ ــ مـ
ألصــــحــــاب الـــعـــمـــل والــبــاحــثــيــن 
عـــن عــمــل، مـــن أبـــرزهـــا مــعــرض 
وخدمات  اإللكتروني  التوظيف 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
ــاعـــدة بـــيـــانـــات دقــيــقــة  ــاء قـ إلنـــشـ
لتسهيل  عــمــل  عـــن  لــلــبــاحــثــيــن 
يطابق  بما  وترشيحهم  فــرزهــم 
احـــتـــيـــاجـــات أصــــحــــاب الـــعـــمـــل، 
مشيرة إلــى أّنــه تــّم فــرض نسبة 
50% من البحرنة على منشآت 
ــخـــاص والــــــذي يــعــّد  الـــقـــطـــاع الـ
ــًا لــلــحــصــول عــلــى  ــًا شــــرطــ أيــــضــ
والتي  الحكومية،  المناقصات 
تخضع للتقييم بشكل مستمر، 
البحريني  الــعــامــل  بـــأن  مــنــّوهــة 
لما  المنافسة  على  قدرته  أثبت 
بــه مــن مــهــارة فــي ســوق  يتمتع 
أدى العتماد  الــذي  وهو  العمل، 
الــكــثــيــر مــن الــمــنــشــآت الــجــاذبــة 
طـــوعـــًا عــلــى الــعــمــالــة الــوطــنــيــة 
عالية  بحرنة  نسب  وتحقيقها 

تصل إلى %90.
وواصلت بأنه تّم أيضًا دمج 
ــي ســـوق  الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة فــ
العمل، عبر تنفيذ عدة مبادرات 

توظيف  نسبة  رفــع  فــي  أسهمت 
اإلنــــاث إلـــى 41% مــن إجــمــالــي 
فـــي 2022،  الــتــوظــيــف  عــمــلــيــات 
ومــن هــذه الــمــبــادرات استحداث 
العمل عن ُبعد والعمل الجزئي 
لإلناث وشملهّن في برامج دعم 
األجور وقوانين العمل والتأمين 
االجــتــمــاعــي، وزيــــــادة الــتــســويــق 
للحصول  العمل  أصــحــاب  لــدى 
ــر تـــنـــاســـب اإلنــــــاث  ــ ــواغـ ــ عـــلـــى شـ

وخاصة الجامعيات.
ــن بــيــن  ــ ــه مــ ــ ــأنـ ــ وأضــــــافــــــت بـ
ــادرات الـــتـــي تــــّم الــحــرص  ــبــ ــمــ الــ
عـــلـــى تــنــفــيــذهــا هــــو اســـتـــهـــداف 
تــوظــيــف الــجــامــعــيــيــن فـــي ظل 
تزايد أعداد الخريجين وخاصة 
ُيسعى  الــتــي  الــتــخــصــصــات  مـــن 
ــّدل انــــدمــــاجــــهــــا فــي  ــ ــعـ ــ ــع مـ ــرفــ لــ
ــّم تكثيف  تــ الــعــمــل، فــقــد  ســــوق 
ــيــــرة دمـــج  الـــجـــهـــود لــتــســريــع وتــ
الــجــامــعــيــيــن فـــي ســــوق الــعــمــل 
مـــن خـــالل رفـــع ســقــف مستوى 
إلى  للجامعيين  المالي  الدعم 
الــجــهــود  وتــكــثــيــف  ــار،  ــنــ ديــ  600
لــتــوفــيــر الـــمـــزيـــد مـــن الــشــواغــر 
خاصة  للجامعيين  الــمــنــاســبــة 
فــي الــقــطــاعــات الـــواعـــدة، والتي 
ــع نــســبــة تــوظــيــف  نــتــج عــنــهــا رفــ
لتصل   2022 فـــي  الــجــامــعــيــيــن 

عمليات  إجمالي  من   %31 إلــى 
 %23 بنسبة  مقارنة  التوظيف 
العام  تم خالل  في 2021، حيث 
جامعيا   9,427 تــوظــيــف   2022
عــام  فـــي   6,261 بـــعـــدد  مـــقـــارنـــة 
تكثيف  ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة   ،2021
الــتــربــيــة  وزارة  مــــع  الـــتـــنـــســـيـــق 
والـــتـــعـــلـــيـــم ومـــجـــلـــس الــتــعــلــيــم 
ــبـــحـــريـــن  الــــعــــالــــي وجــــامــــعــــة الـ
ــة أكــبــر  ــواءمـ لــضــمــان تــحــقــيــق مـ
بين مخرجات التعليم الجامعي 
ــات ســـــــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ واحــ
ــز عـــلـــى الــتــخــصــصــات  ــيـ ــركـ ــتـ والـ
ــلــــوبــــة ووضـــــــــع الـــحـــلـــول  الــــمــــطــ
لرفع  ُيسعى  التي  للتخصصات 
ــا فـــــي ســـوق  ــهــ ــاجــ ــدمــ مـــــعـــــّدل انــ
قاعدة  إنشاء  إلى جانب  العمل، 
بـــيـــانـــات مــتــخــصــصــة لــتــوظــيــف 
الصحية  التخصصات  خريجي 
الــصــحــة،  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
توظيف 1,686  في  ذلك  وساهم 
مواطنًا في عام 2022م بالقطاع 
الصحي، فضاًل عن إنشاء قاعدة 
بـــيـــانـــات مــتــخــصــصــة لــخــريــجــي 
ــلــــومــــات، وتـــدشـــيـــن  ــعــ نـــظـــم الــــمــ

برنامج تنمية الكوادر التقنية.
الــعــمــل  وزارة  تــطــرقــت  كــمــا 
في ردها إلى حرصها وبالتعاون 
كصندوق  المعنية  الجهات  مــع 
االستمرار  على  »تمكين«  العمل 
فــي طـــرح الــمــزيــد مــن الــبــرامــج 
والمجانية  المتنّوعة  التدريبية 
يدعم  بما  عمل  عــن  للباحثين 
ويحقق  العمل،  سوق  متطّلبات 
أولوية تدريب 10 آالف بحريني 
والــتــي  عـــام 2024  ســنــويــًا حــتــى 
تـــــأتـــــي ضــــمــــن أهــــــــــــداف خــطــة 
التعافي االقتصادي، إلى جانب 
التحتية  البنية  مشاريع  تعزيز 
إطــالق  العمل مــن خــالل  لسوق 
الهادفة  الــمــبــادرات  مــن  سلسلة 
إلى تطوير سوق العمل ومواكبة 

مستجداته

رّداً على �س�ؤال برملاين.. وزارة العمل:

رفع توظيف الإناث اإلى 41% والجامعيين اإلى 31% من اإجمالي التوظيف في 2022
الم�س���تهدف م���ن   %149,9 يتج���اوز  بم���ا  بحريني���ًا   29,995 ت�ظي���ف 

} عبدالنبي سلمان.

الوطنية  ال��ع��م��ال��ة  ع��ل��ى  ط��وع��ًا  ال��م��ن�����ش��اآت  اع��ت��م��اد 
%90 اإل������ى  ت�����ش��ل  ب���ح���رن���ة  ن�����ش��ب  وت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 

ــتــــور عـــلـــي بــــن فــضــل  اســـتـــقـــبـــل الــــدكــ
السيد  أمـــس  صــبــاح  بمكتبه  البوعينين 
لشركة  التنفيذي  المدير  حسين  مظهر 
نــظــام  لــشــهــادة  الــمــانــحــة  آي  ســـي  آي  آر 
ربيع  والسيد   2015  :9001 آيـــزو  الــجــودة 
ــي لـــلـــشـــركـــة،  ــمـ ــيـ ــلـ ــور الــــمــــديــــر اإلقـ ــفـ ــيـ طـ
بحضور المحامي العام األول المستشار 
وائل بوعالي مساعد النائب العام وعلي 
اإلداري، حيث  الجهاز  عام  مدير  الكعبي 
آيــزو  الــجــودة  الــعــام شــهــادة  النائب  تسلم 
النيابة  اجتياز  بعد  وذلــك   ،2015  :9001
ــة عــمــلــيــات الـــتـــدقـــيـــق الـــخـــارجـــي  ــامـ ــعـ الـ

بنجاح.
الــعــام  الــمــديــر  أكـــد  المناسبة  وبــهــذه 
علي  الــعــامــة  بــالــنــيــابــة  اإلداري  لــلــجــهــاز 
نتيجة  جــــاء  ــاز  ــجــ اإلنــ هــــذا  أن  الــكــعــبــي 
العام  النائب  قبل  من  المتواصل  الدعم 
الدكتور علي بن فضل البوعينين، وجهود 
فريق التدقيق الداخلي وتعاون منتسبي 
النيابة العامة والتزامهم بنظام الجودة.

وأوضح علي الكعبي أن الحصول على 
العالمية  والمعايير  المواصفات  شهادة 
للجودة إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات 
 ،2003 عــام  إنشائها  منذ  العامة  النيابة 
دراســة  شملت  التدقيق  عملية  أن  مبينًا 
ومقارنتها  الحالية  والخدمات  العمليات 
بــالــنــتــائــج الــمــرجــوة، إضــافــة إلـــى تأهيل 
الــبــشــريــة مــن خـــالل إخضاعهم  الـــكـــوادر 

لــلــبــرامــج الــتــدريــبــيــة الــمــنــاســبــة، وضــمــان 
الــــحــــرص عـــلـــى درايـــــــة جــمــيــع مــنــتــســبــي 
المتبعة  اإلجــــراءات  بكل  العامة  النيابة 
فــيــهــا، فــضــاًل عـــن الــمــراجــعــة الــداخــلــيــة 
ــاءة  ــفــ ــان فـــاعـــلـــيـــة وكــ ــمـ الـــمـــســـتـــمـــرة لـــضـ

اإلجراءات المستحدثة.
وأضاف مدير عام الجهاز اإلداري أن 
من المعايير التي طبقتها النيابة العامة 
حصول  فــي  أسهمت  والــتــي  للمتقاضين 
على  الــعــامــة  بــالــنــيــابــة  اإلداري  الــجــهــاز 
شهادة نظام الجودة هي تسريع اإلجراءات 
والخدمات المقدمة للمتقاضين وتقليل 

مدة انتظارهم، والحرص على الحصول 
ــلــــى مـــالحـــظـــاتـــهـــم حـــــــول الــــخــــدمــــات  عــ
ــة إلــى  ــافـ الــمــقــدمــة لــهــم ودراســـتـــهـــا، إضـ

التطوير المستمر للخدمات.
العام  الــنــائــب  كــرم  المناسبة،  وبــهــذه 
فـــريـــق الــتــدقــيــق الـــداخـــلـــي الــمــكــون من 
وعلي  الــشــايــجــي،  الــعــام مهنا  الــمــحــامــي 
اإلداري،  الـــجـــهـــاز  عـــــام  مـــديـــر  الـــكـــعـــبـــي 
الــقــطــامــي خبير  قــطــامــي  والــمــســتــشــار 
والــجــنــائــيــة، وعيسى  الــعــلــمــيــة  الــبــحــوث 
الجنائية،  اإلجـــراءات  إدارة  مدير  الجبن 
الــمــوارد  إدارة  مدير  بــوفــالح  آل  وسلطان 

ــبــــداهلل الــقــوتــي  الــبــشــريــة والـــمـــالـــيـــة، وعــ
بودالمة  ومحمد  المالية،  الموارد  رئيس 
رئـــيـــس الـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــخـــدمـــات 
اإلدارية، ومحمد عبدالغفار رئيس تقنية 
الــمــعــلــومــات، ومـــنـــى الــعــقــل خــبــيــر علم 
قانوني  باحث  الحدي  الجنائي، ومحمد 
تحقيق  اختصاصي  عــبــدالــرزاق  وحسين 
وهــنــد زايـــد اخــتــصــاصــي دعـــم فــنــي. وقــد 
أشاد النائب العام بجهودهم الدؤوبة في 
الذي يضاف  اإلنجاز  سبيل تحقيق هذا 
العامة،  النيابة  إنجازات  من  إلى سلسلة 
في  واالستمرار  التقدم  دوام  لهم  متمنيًا 

العطاء خدمة للوطن والمواطنين.
ومــن الجدير ذكــره أن شــهــادة اآليــزو 
هي الشهادة األفضل من نوعها في نظام 
على  العمل  في  وهي متخصصة  الجودة 
التحسين المستمر ألداء المؤسسة، بما 
يتماشى مع جميع المتطلبات القانونية 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة ومــتــطــلــبــات 
يعد  كما  الصلة.  ذات  المعنية  األطـــراف 
التابع   9001:2015 آيــزو  الــدولــي  المعيار 
النهج  هــو  للمعايير  الــدولــيــة  للمنظمة 
متطلبات  يــحــدد  الــــذي  عــالــمــًيــا  األبـــــرز 
مبادئ نظام إدارة الجودة في المؤسسات، 
ويـــســـاعـــد الـــمـــؤســـســـات عــلــى االســـتـــمـــرار 
في  األداء  قياس  وتتبع  الــجــودة  بمراقبة 
جميع العمليات المقدمة بشكل تنظيمي 

دقيق.

النيابة تجتاز التدقيق الخارجي وتنال �شهادة نظام الجودة اآيزو 

اإلى 10 اآلف دينار  اإلزام زوج رد  التمييز تقر 
طليقت�ه م�ش�تحقاتها ف�ي ح�ش�اب بنك�ي م�ش�ترك

التمييز  محكمة  أيــــدت 
ديــنــار   10600 رد  زوج  إلـــــزام 
إلــــى زوجـــتـــه الــســابــقــة الــتــي 
سددت له المبلغ في حساب 
مـــشـــتـــرك ألبـــنـــائـــهـــمـــا أثـــنـــاء 
قام  حيث  الزوجية،  العالقة 
وأغلق  المبلغ  بسحب  الزوج 
الــحــســابــات إلنـــهـــاء الــعــالقــة 
تلك  ســـداد  الــزوجــيــة مدعيا 
المصروفات  ضمن  المبالغ 
أن  إال  لـــألبـــنـــاء  الــــدراســــيــــة 
الطاعن  أن  أكــدت  المحكمة 
لـــم يـــقـــدم مـــا يــثــبــت ســــداده 
الدراسية  األبناء  مصروفات 
وقد تبين أنهم يدرسون على 

نفقة الدولة.
عبداهلل  المحامي  وقــال 
ــة إن  ــ ــزوجــ ــ الـــعـــلـــي وكــــيــــل الــ
ــانـــت قـــد تــزوجــت  مــوكــلــتــه كـ
معه  واتفقت  عليه  المدعى 
أثــنــاء قــيــام عــالقــة الــزوجــيــة 
عـــلـــى فـــتـــح حــــســــاب تــوفــيــر 
دينار   200 مبلغ  فيه  يــحــول 
مـــن كـــل مــنــهــمــا لــالســتــعــداد 
إجــمــالــي  وبـــلـــغ  ألي طــــــارئ، 
لكن  دينار،   10600 دفعته  ما 
افترق   2020 سبتمبر   2 فــي 
وأخطرت  بالطالق  الطرفان 
الــمــســتــأنــفــة زوجــهــا الــســابــق 
ــالـــب  ــطـ ــمـ ــغ الـ ــالــ ــبــ ــمــ بــــــــرد الــ
يــســتــجــب  لــــم  أنــــــه  إال  ــا،  ــهــ بــ
لــمــطــالــبــتــهــا، فــقــامــت بــرفــع 
دعــــوى طــلــبــت فــيــهــا الــحــكــم 
ــإلــــزامــــه بـــــأن يــــــؤدي إلــيــهــا  بــ
ــا دفـــعـــتـــه خـــالل  ــي مــ ــالـ ــمـ إجـ

السنوات الست.
أول  مــحــكــمــة  ــدبـــت  ــتـ وانـ
درجـــــة خـــبـــيـــرًا فـــي الـــدعـــوى 

الذي خلص في تقريره إلى 
المبالغ  حولت  المدعية  أن 
إلى حسابات أبنائهما وليس 
الــمــدعــى عليه،  إلـــى حــســاب 
وقــــــــد قــــــــام الـــــــــــزوج بــســحــب 
تــلــك الــمــبــالــغ وأغـــلـــق تلك 
محكمة  أن  إال  الــحــســابــات، 
بــرفــض  حــكــمــت  ــة  ــ درجــ أول 
الـــدعـــوى تــأســيــســًا عــلــى أنــه 
إقــامــة  للمستأنفة  يــحــق  ال 
الدعوى بصفتها الشخصية 
قيمة  بـــاســـتـــرداد  لــلــمــطــالــبــة 
لسبق  لنفسها  المبالغ  تلك 
ــا الــحــرة  ــهــ ــإرادتــ ــا وبــ ــهـ إيـــداعـ
فـــي حـــســـابـــات أبـــنـــاء طــرفــي 
الــــدعــــوى، وبـــذلـــك أصــبــحــت 
وأن  لــــهــــم،  مـــلـــكـــا  الـــمـــبـــالـــغ 
لــهــا الصفة  لــيــس  الــمــدعــيــة 
اإلجــرائــيــة إلقــامــة الــدعــوى 

نيابة عن األبناء.
العلي  المحامي  فطعن 
بـــاالســـتـــئـــنـــاف عـــلـــى الــحــكــم 
عليه  المتفق  بالشرط  ونــوه 
ــن بـــــأال يــقــوم  ــيــ ــزوجــ ــيـــن الــ بـ

ــذه األمـــــــــوال فــي  ــ بــــصــــرف هــ
غير الغرض الذي خصصت 
نــص  إن  وقـــــــال  ــه،  ــ ــلـ ــ أجـ ــن  ــ مـ
الــقــانــون  مــن   )775( الـــمـــادة 
أ-  الفقرة  في  يفيد  المدني 
أو  الــمــانــع  الـــشـــرط  كــــان  إذا 
صحيحًا،  للتصرف  المقيد 
وتصرف المشروط عليه بما 
يــخــالــف الـــشـــرط، جـــاز لكل 
ــن تــقــرر  ــ مــــن الـــمـــشـــتـــرط ومـ
إبــطــال  لمصلحته  الـــشـــرط 
الــتــصــرف، كما أشـــار إلــى ما 
قــضــت بـــه مــحــكــمــة الــنــقــض 
الــواهــب على  بأنه »اشــتــراط 
ــه تــخــصــيــص  ــ الـــــمـــــوهـــــوب لــ
الــمــال الــمــوهــوب فــي غــرض 
ــوهــــوب  ــمــ مـــعـــيـــن وقـــــبـــــول الــ
لـــه ذلـــــك. أثــــــره، عــــدم جـــواز 
التصرف في هذا المال لغير 
الــغــرض الــمــخــصــص لــه في 

عقد الهبة«.
وحــــــــكــــــــمــــــــت مــــحــــكــــمــــة 
الطعن  بــقــبــول  االســتــئــنــاف 
ــرد الــمــبــلــغ،  ــزوج بــ ــ وإلــــــزام الــ
الــمــســتــأنــف  إلـــى أن  مــشــيــرة 
ضـــده قــد ادعـــى ســحــب تلك 
ــداد الــــرســــوم  ــ ــسـ ــ الـــمـــبـــالـــغ لـ
من  الثابت  بينما  الدراسية، 
إخــــطــــار صــــــادر مــــن الــجــهــة 
الحكومية يفيد بأن البنتين 

تدرسان على نفقة الدولة.
الــزوج مرة أخرى  وطعن 
بــالــتــمــيــيــز عــلــى الــحــكــم إال 
الطعن  رفضت  المحكمة  أن 
وأشارت إلى ما ورد بحيثيات 
حـــكـــم االســـتـــئـــنـــاف، وقـــالـــت 
إلـــيـــه الــحــكــم  إن مـــا خــلــص 
هــــو اســـتـــخـــالص مــوضــوعــي 
بــــاألوراق  الــثــابــت  معينه  لــه 
وفـــي حــــدود ســلــطــة محكمة 
ــجــــدي  يــ وال  الـــــــمـــــــوضـــــــوع، 
الطاعن ما يثيره في طعنه، 
وقـــضـــت الــمــحــكــمــة بــرفــض 
الطعن وتأييد حكم محكمة 
االســتــئــنــاف الــعــلــيــا، رفــضــت 
محكمة التمييز طعن الزوج 
على حكم إلزامه برد 10600 
دينار أودعتها زوجته السابقة 
أثناء  أبنائهما  حسابات  في 
العالقة الزوجية، وقام الزوج 
الحسابات  وإغــالق  بسحبها 
ــاء الـــعـــالقـــة الـــزوجـــيـــة،  ــهــ وإنــ
وقالت المحكمة إن الطاعن 
لـــم يـــقـــدم مـــا يــثــبــت ســــداده 
الدراسية  األبناء  مصروفات 
ــتـــي تــبــيــن أنـــهـــم يـــدرســـون  الـ

على نفقة الدولة.

} المحامي عبداهلل العلي.

دفاع المتهم بال�شروع في قتل ابنه بمن�شار كهربائي يطلب عر�شه على الطب النف�شي
واصلت المحكمة الكبرى الجنائية أمس محاكمة بحريني متهم بالشروع 
في قتل ابنه بواسطة منشار كهربائي بداعي فشله في تقويم سلوك المجني 
يــوم أمــس طلب دفــاع المتهم  الــــ15، وخــالل جلسة  الــذي لم يتم عامه  عليه 
عرض المتهم على الطب النفسي لبيان مدى قواه العقلية ومدى مسؤوليته 

عن تصرفاته وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 16 فبراير.
والدته  صــراخ  الضحية  منزل  جيران  سماع  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
ابنها  أن  فأخبرتهم  تجمعوا حولها  والمساعدة حيث  للنجدة  طلبا  وبكاءها 
سيموت، وأثناء ذلك خرج المجني عليه من محل سكنه وكان ملطخا بالدماء 
ويوجد جرح قطعي في الجهة اليسرى من وجهه وكان ينزف بغزارة، فقاموا 
الصحي  المركز  إلــى  ووالــدتــه  عليه  المجني  ونقل  الــطــوارئ  برقم  باالتصال 
بأنه  وأخبرها  المبنى،  خلف  مــن  المتهم  حضر  ثــم  ومــن  الــســيــارة،  بواسطة 
الشرطة، فقامت بسؤاله عن سبب قيامه بذلك  إلى  معترف وسيسلم نفسه 

الفعل فأخبرها بأن المجني عليه يتعاطى المخدرات وسلوكه غير قويم.
جيدة  غير  عليه  بالمجني  المتهم  عالقة  إن  عليه  المجني  والــدة  قالت 
لكون المتهم دائمًا يفرض رأيه على المجني عليه، وأنه في يوم الواقعة عند 
حوالي الساعة الواحدة ظهرًا طلبت من المتهم الحضور إلى مدرسة المجني 
عليه ألخذهما وعند صعودهما إلى السيارة قام بسؤالها عن سبب حضورها 
إلى مدرسة ابنهما فأخبرته أنها ستبلغه حال وصولهم إلى مسكنهم، وهناك 
أخبرته أن إدارة المدرسة أبلغتها أن المجني عليه وآخرين يقومون بتدخين 
السجائر، وعليه كانت المدرسة ستفصله نهائيًا، ولكنها تمكنت من إقناعهم 
بفصله مدة يومين فقط وطلبت من المتهم اتخاذ إجراء ضد المجني عليه 
الواقعة  يــوم  أنــه عصر  وأضــافــت  يومين،  مــدة  الصبر  منها  فطلب  لمعاقبته، 
خرجت وكان المجني عليه نائمًا، وعند عودتها إلى مسكنها وفتح باب العمارة 
شاهدت المتهم خارج الشقة ومالبسه ملطخة بالدماء، ومن ثم خرج المجني 

عليه من الشقة وكان ملطخا بالدماء فقامت بالصراخ وطلبت النجدة.
عليه  المجني  أن  إلــى  أشـــار  الــعــامــة  النيابة  فــي  المتهم  اعــتــرافــات  وفــي 
يقوم دائما بإهانته وال يستطيع السيطرة عليه، وقام باالعتداء عليه سابقا، 
فحاول قتله من قبل بعد علمه بتدخينه السجائر إال أنه تراجع عن الواقعة 
تنفيذ  وبعدها بفترة حاول مجددا  الجريمة،  لتنفيذ  رغما عن شراء منشار 
الجريمة بعد مشاكل أخرى من المجني عليه في المدرسة وفي المنزل إال أنه 
تراجع مجددا آمال في تعديل المجني عليه سلوكه إال أنه في المرة األخيرة 
بسبب  عليه  عليه وضغطها  بعد صراخها  زوجته  بإهانة  الواقعة، شعر  وقبل 
سوء سلوك المجني عليه وأنه ال يقوم بمتابعة المجني عليه فقرر التنفيذ 
المنزل  في  وحــده  عليه  المجني  بتواجد  الفرصة  تهيأت  وعندما  الجريمة، 
نائما نفذ جريمته إال أن األخير استيقظ أثناء محاولة قتله بالمنشار الذي 

اشتراه وأخفاه خصيصا الرتكاب جريمته. 
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} الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة } الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

برعاية �شمو �ل�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة..

بــــرعــــايــــة كــــريــــمــــة مـــــن ســمــو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
المجلس  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة رئــيــس 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، 
فعاليات  الخميس  الــيــوم  تنطلق 
ــة الــــســــابــــعــــة مــــــن يــــوم  ــخــ ــســ ــنــ الــ
الــــبــــحــــريــــن الــــــريــــــاضــــــي، الــــــذي 
ــاد الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــه االتـ ــمـ ــنـــظـ يـ
الثاني  للعام  للجميع  للرياضة 
 2 الفترة من  التوالي خالل  على 
لغاية 4 فبراير الجاري في حلبة 

البحرين الدولية بالصخير. 
ــاء مـــمـــلـــكـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ويـــــــأتـــــــي احــ
إنفاذًا  الرياضي  باليوم  البحرين 
األولمبية  الــلــجــان  ــاء  رؤســ لــقــرار 
الخليجي  التعاون  مجلس  بــدول 
كافة  فــي  ريـــاضـــي«  »يـــوم  بتنظيم 
دول المجلس في األسبوع الثاني 

من شهر فبراير من كل عام.
ــادات  ــ ــحـ ــ ــافــــة االتـ ــارك كــ ــ ــشـ ــ وتـ
فعاليات  فــي  الوطنية  الرياضية 
الــقــريــة الــريــاضــيــة الــتــي أنــشــأهــا 
ــاد الـــبـــحـــريـــنـــي لــلــريــاضــة  ــ ــحـ ــ االتـ
لــلــجــمــيــع فــــي حـــلـــبـــة الــبــحــريــن 
الـــدولـــيـــة وتـــضـــم كـــافـــة األلـــعـــاب 
والجماعية،  الــفــرديــة  الــريــاضــيــة 
ــتــــحــــظــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــــث ســ ــيـ ــ حـ

في  الــريــاضــات  مختلف  بتجربة 
الفعاليات  بــجــانــب  ــد،  واحــ مــكــان 
ــة مــــــن مــــحــــاضــــرات  ــبــ ــاحــ ــمــــصــ الــ
ــيـــة وعـــــــروض  ــيـــفـ ــثـــقـ تــــوعــــويــــة وتـ
مــســرحــيــة وتــرفــيــهــيــة إلـــى جــانــب 

ركن المطاعم واألسر المنتجة.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة 
ــقــــدت  ــدث قـــــــد عــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ الــــعــــلــــيــــا لـ
ــي الــحــلــبــة  ــر فـ ــيـ اجــتــمــاعــهــا األخـ
ــوف عـــلـــى كـــافـــة  ــ ــوقــ ــ ــن أجــــــل الــ ــ مـ
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــتــــحــــضــــيــــرات واالســ
والجماهير  الــعــائــالت  الستقبال 
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــيــ ــيــ ــاضــ ــريــ والــ
الرياضي  البحرين  يــوم  فعاليات 

البحرين  ينطلق من حلبة  الذي 
ــام الـــســـاعـــة  ــ ــمـ ــ ــد تـ ــنــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ـــدولـ الــ
الــحــاديــة عــشــرة صــبــاحــًا بــإقــامــة 
تــحــت عــنــوان  نـــدوة علمية دولــيــة 
»الــــريــــاضــــة لــلــجــمــيــع وتـــحـــديـــات 
كما  الثالثة«،  األلفية  في  العصر 
لتغطية  برنامجًا  اللجنة  وضعت 
ــة الــــريــــاضــــات والـــفـــعـــالـــيـــات  ــافــ كــ
مع  بالتعاون  ومباشر  حي  بشكل 

تلفزيون البحرين. 
برئاسة  الــوزراء  وكان مجلس 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 

فــي اجتماعه االعــتــيــادي  أقــر  قــد 
االثنين  يــوم  المنعقد  األسبوعي 
الــمــوافــق 9 يــنــايــر الــمــاضــي، بــأن 
يــكــون يـــوم الــخــمــيــس الــمــوافــق 2 
عمل  ــوم  يــ نــصــف   ،2023 فــبــرايــر 
ــة الـــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات  ــافــ ــــي كــ فـ
إلفساح  الحكومية  والــمــؤســســات 
الـــمـــجـــال أمــــــام الــعــامــلــيــن فــيــهــا 
لــلــمــشــاركــة فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
الرياضي بما يكرس دور الرياضة 

كثقافة مجتمعية.
ودعت اللجنة المنظمة العليا 
لـــيـــوم الــبــحــريــن الـــريـــاضـــي كــافــة 
الـــــوزارات والــهــيــئــات والــمــؤســســات 

الــحــكــومــيــة ومـــؤســـســـات الــقــطــاع 
المشاركة  إلــى  والــخــاص  األهــلــي 
ــريـــن  ــبـــحـ ــات يـــــــوم الـ ــيــ ــالــ ــعــ ــي فــ ــ فــ
ــي مـــــن خـــــــالل تــنــظــيــم  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
في  الرياضية  والبرامج  األنشطة 
منتسبيها  وتشجيع  العمل  مقار 
والنشاط  الرياضة  ممارسة  على 
ــي واتـــــــبـــــــاع الـــســـلـــوكـــيـــات  ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ الـ
تعزيز  إلــى  تهدف  التي  الصحية 
الــصــحــة الـــعـــامـــة وغـــــرس ثــقــافــة 
روح  وبـث  حياة  كأسلوب  الرياضة 
الـــحـــب والــــــــوالء لـــلـــوطـــن وغــــرس 

مفاهيم الرياضة المجتمعيـة. 
ــافــــة  وبـــــجـــــانـــــب مـــــشـــــاركـــــة كــ

الـــــوزارات والــهــيــئــات والــمــؤســســات 
تــبــلــغ 45 جهة،  الــتــي  الــحــكــومــيــة 
رياضيا  اتحادا   42 مع  وبالتعاون 
كــافــة  تـــلـــتـــزم  يـــتـــوقـــع أن  وطـــنـــيـــا، 
مـــــدارس مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــتــي 
ــا الــمــائــتــي مــدرســة  يـــفـــوق عـــددهـ
ومميزة  متكاملة  بــرامــج  بــإقــامــة 
ــيـــوم  ــيـــات الـ ــالـ ــعـ ــنـــوعـــة فــــي فـ ــتـ ومـ
ــاضــــي لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــريــ الــ
ــــالب الــــمــــدارس  ــــك طـ ويـــشـــمـــل ذلـ
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة وأعـــضـــاء 
والتعليمية  اإلداريــــــة  الــهــيــئــتــيــن 
والخاصة  الحكومية  بــالــمــدارس 

والعاملين فيها. 

عيسى عبدالرحيم:
نسخة مميزة 

ــه، أعــــــرب عــيــســى  ــبـ ــانـ مــــن جـ
عــبــدالــرحــيــم رئــيــس االتــحــاديــن 
ــي لــلــريــاضــة  ــدولــ الــبــحــريــنــي والــ
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ لــــلــــجــــمــــيــــع رئـــــــيـــــــس الــ
البحرين  ليوم  العليا  المنظمة 
الـــريـــاضـــي عـــن ســعــادتــه بــالــثــقــة 
خالد  الشيخ  سمو  ــا  اوالهـ الــتــي 
الـــنـــائـــب  آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ بــــن حـ
األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب 
اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة 
األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة بــإســنــاد 

السابعة  النسخة  تنظيم  مهمة 
مـــن يــــوم الــبــحــريــنــي الــريــاضــي 
لـــالتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــريــاضــة 
ــام الـــثـــانـــي عــلــى  ــعـ ــلـ لــلــجــمــيــع لـ

التوالي. 
دعـــم  أن  عـــبـــدالـــرحـــيـــم  ــد  ــ وأكــ
وتــوجــيــهــات ســمــوه كــان لها الــدور 
متميزة  نسخة  تنظيم  في  األبــرز 
مــتــكــامــلــة تــســتــقــطــب كــافــة فــئــات 
وشـــــرائـــــح الـــمـــجـــتـــمـــع فــــي مــكــان 
ــدى  ــت مــ ــســ ــمــ واحـــــــــــد، وقـــــــــــال: »لــ
ــام ســـمـــوه بــنــجــاح  ــمـ ــتـ ــــرص واهـ حـ
استقطاب  على  والعمل  الفعالية 
ألماكن  والمقيمين  المواطنين 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة ومــمــارســة 
الــريــاضــة بــهــدف تــعــزيــز الــجــانــب 

الصحي«. 
وأشـــــــــــار عــــبــــدالــــرحــــيــــم إلــــى 
أن الــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات يــوم 
ــي تــحــمــل  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــــبــــحــــريــــن الــ
انــعــكــاســات إيــجــابــيــة عــلــى حــيــاة 
ــادة الـــوعـــي  ــ ــ الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــبـــر زيـ
بــالــريــاضــة ومــمــارســتــهــا وكــذلــك 
ــور الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــاألمــ ــ االهــــتــــمــــام بــ
فضال عن تعزيز الجانب والحس 
ــذا الـــحـــدث  ــ الـــوطـــنـــي بـــاعـــتـــبـــار هـ
عرسًا وطنيًا يحتفي فيه الجميع 
في  الرياضية  األنشطة  بممارسة 

مختلف األماكن. 

مجلس  رئيس  خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة  رفعت 
إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة باألصالة عن نفسها وبالنيابة 
الــطــاولــة  كـــرة  منتسبي  وكــافــة  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  إخــوانــهــا  عــن 
البحرينية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
سلمان  الشيخ  تزكية  الوزراء، بمناسبة  رئيس  األعــلــى  القائد  نائب 
لوالية  القدم  لكرة  اآلســيــوي  لالتحاد  رئيًسا  خليفة  آل  إبراهيم  بن 

انتخابية جديدة تمتد من 2023 حتى 2027.
آل خليفة خالص  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  حــيــاة  الشيخة  قــدمــت  كــمــا 
التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
المجلس  رئيس  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة 
األعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة 

العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بهذه المناسبة.
تهانيها  خــلــيــفــة  آل  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  حـــيـــاة  الــشــيــخــة  وقـــدمـــت 

وتبريكاتها إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمناسبة تزكيته 
رئيسًا لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، مؤكدة الدور الكبير الذي قام به 
اآلسيوية  القدم  لكرة  المتعددة  والمكتسبات  المنجزات  تحقيق  في 
منذ توليه رئاسة االتحاد، كما أعربت عن أن التزكية تمثل ثقة القارة 
خليفة.  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  واقــتــدار  كفاءة  في  االسيوية 
الثالث  االجــتــمــاع  بــنــجــاح  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  الشيخة حــيــاة  وأشــــادت 
الذي  القدم،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العمومية  للجمعية  والثالثين 

عقد في مملكة البحرين.

النائب  شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
والـــريـــاضـــة  لــلــشــبــاب  ــلـــى  الــمــجــلــس األعـ لــرئــيــس  األول 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس 
البحرينية اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي 
لـــكـــرة الـــقـــدم )الـــكـــونـــجـــرس الـــــ 33( الـــــذي اســتــضــافــتــه 
 1 األربــعــاء  للمؤتمرات  الخليج  بمركز  البحرين  مملكة 
فبراير 2023 بحضور رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
القدم  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  جياني إنفانتينو ورئيس 
من  وعــدد  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  معالي 
كبار المسئولين في المملكة والقيادات الرياضية القارية 

والدولية.
ورفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خالص 
التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم وصاحب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
الــعــهــد رئــيــس مجلس الـــــوزراء وســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــن  سلمان  الشيخ  تزكية  بمناسبة 
االنتخابية  للدورة  القدم  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  رئيسا 

الجديدة من 2023 – 2027.
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــد بــ ــ ــالـ ــ ــخ خـ ــيــ ــشــ ــو الــ ــمــ ــدم ســ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
ــبــــريــــكــــات لــلــمــمــلــكــة  ــتــ خـــلـــيـــفـــة بـــخـــالـــص الـــتـــهـــانـــي والــ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــفــوزهــا بــاســتــضــافــة بــطــولــة كــأس 
ــزاز لــألســرة  ــتـ ــــذي يــعــد مــصــدر فــخــر واعـ آســيــا 2027 والـ
الــريــاضــيــة الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة وامــتــدادا لــلــنــجــاحــات 

ــيـــزة فــــي احـــتـــضـــان أكــبــر  ــمـ ــتـ ــمـ ــا الـ ــهـ ــعـــوديـــة وقـــدراتـ الـــسـ
ــارك ســمــوه للشيخ ســلــمــان بن  ــــداث الــريــاضــيــة. وبــ األحـ
ــوزه بــالــمــنــصــب الـــقـــاري مــشــيــدا  ــ إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة فـ
لمسيرة  تحقق  فيما  الــبــارزة  سموه بإسهاماته وجهوده 
وما  ونجاحات متميزة،  إنــجــازات  مــن  اآلســيــوي  االتــحــاد 
ــرة الــقــدم فــي الــقــارة  تــم مــن جــهــود لــتــطــويــر مــســتــوى كـ

اآلسيوية.
وأكــــد ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن 
دعم  يعكس  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــن  سلمان  الشيخ  فــوز 
رئيس  العهد  ولــي  وسمو  ورعـــاه  المعظم  الملك  جاللة 
مجلس الوزراء للكوادر البحرينية لتتبوأ أرفع المناصب 
القيادية الرياضية، وهو انعكاس لما تحظى به الكفاءات 
الــوطــنــيــة مــن مــســانــدة فــي ظــل الــجــهــود الــتــي كرستها 

الوطنية وتمنيتها والوصول  القيادة لالهتمام بالكوادر 
للوطن  واجهة مشرفة  لتكون  المستويات  أعلى  إلى  بها 

وتسهم في تعزيز مكانة المملكة.
ــاد ســـمـــوه بـــالـــدور الـــبـــارز لــســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــ وأشــ
الــريــاضــيــة  بــالــكــفــاءات  الــدفــع  فــي  بــن حــمــد آل خليفة 
وتشجيعها ودعمها لتقلد المناصب الرياضية الخارجية 
وهو ما ساهم في وصول الكثير من أبناء الوطن ألعلى 
اإلقليمية  الــريــاضــيــة  االتـــحـــادات  بمختلف  الــمــنــاصــب 
ــوه ســمــو الــشــيــخ خــالــد بــن حمد  والــقــاريــة والــدولــيــة. ونـ
الشيخ  بها  يحظى  التي  المتميزة  بالمكانة  خليفة  آل 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة في أوساط الكرة اآلسيوية 
الوطنية في  والعالمية وهو ما أجمعت عليه االتحادات 
القارة لتضع ثقتها به لتولي الرئاسة لوالية ثالثة على 

ضوء ما قدمه من نجاحات ومشاريع وإصالحات تنموية 
ونقالت نوعية طالت كافة أركان اللعبة. 

ــد بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  ــالـ وأشـــــــاد ســـمـــو الـــشـــيـــخ خـ
لالتحاد  العمومية  الجمعية  الجتماع  الرائع  بالتنظيم 
ـــ 33( الــــذي عــقــد عــلــى أرض  اآلســـيـــوي )الــكــونــجــرس الـ
الكروية  الرياضية  القيادات  المملكة بحضور حشد من 
الــقــاريــة والــعــالــمــيــة يــتــقــدمــهــم رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
جياني إنفانتينو األمر الذي يمثل مكسبا كبيرا لمملكة 
السياحة  تنشيط  إيجابية في  آثار  له من  لما  البحرين 
الــريــاضــيــة والــتــعــريــف بــالــمــمــلــكــة والــتــأكــيــد عــلــى قـــدرة 
وتعزيز  الــريــاضــيــة  األحــــداث  أكــبــر  الستضافة  البحرين 
سموه لالتحاد اآلسيوي  متمنيا  وعالميا  قاريا  مكانتها 

لكرة القدم دوام التقدم والنجاح.

هناأ جاللة �مللك و�شمو ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء بتزكية �شلمان بن �إبر�هيم

خالد بن حمد ي�سهد اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم

} جانب من فعاليات الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي} سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدى حضوره الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي

�سموه ي�سيد بنجاح الكونجر�س الآ�سيوي على اأر�س المملكة�سموه يهنئ ال�سعودية بفوزها با�ست�سافة كاأ�س اآ�سيا 2027

�شموه: دعم �لقيادة �أ�شهم بو�شول �لكفاء�ت �لوطنية �إىل �أعلى �ملنا�شب �خلارجية

ومب�شاركة 42 �حتاد� ريا�شيا و 45 وز�رة وجهة حكومية و 200 مدر�شة.. 

اليوم انطالق فعاليات الن�سخة ال�سابعة من يوم البحرين الريا�سي يف حلبة البحرين الدولية

�أ�شادت بنجاح �ململكة يف ��شت�شافة »�لكوجنر�س �لآ�شيوي«

حياة بنت عبدالعزيز تهنئ بتزكية �سلمان بن اإبراهيم لرئا�سة »الآ�سيوي«

} جانب من فعاليات يوم البحرين الرياضي العام الماضي} شعار الهيئة العامة للرياضة} شعار يوم البحرين الرياضي 2023} عيسى عبدالرحيم } سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16386/pdf/1-Supplime/16386.pdf?fixed1254
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/1323125
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323149
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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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رئي�س اجلمارك وجمعية امللكية الفكرية 

يبحثان تعزيز ثقافة حقوق امللكية

حمافظ املحرق ي�شيد بعمق

 العالقات الثنائية مع ال�شودان

وزير ال�شناعة والتجارة

ي�شتقبل ال�شحايف جمال الياقوت

ا�شتقبل ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س اجلمارك، 

البحرينية  اجلمعية  رئي�س  النجدي  عبدالعزيز  اأ�شماء 

للملكية الفكرية.

وخالل اللقاء، اأ�شاد بروؤية اجلمعية نحو ن�شر وتنمية 

الوعي باأهمية حقوق امللكية والتفعيل الإلكرتوين باخلطوات 

يف  امللمو�شة  واجلهود  اجلمعية  تنتهجها  التي  الإيجابية 

�شبيل ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق امللكية الفكرية يف مملكة 

البحرين، وتنمية الوعي املجتمعي والفردي بها، وت�شجيع 

البحث العلمي يف جمال امللكية الفكرية.

من  عدًدا  اجلمعية  رئي�شة  ا�شتعر�شت  جانبها،  من 

وتعزيز  ن�شر  جمال  يف  اجلمعية  حققتها  التي  الإجنازات 

ثقافة حقوق امللكية الفكرية يف مملكة البحرين.

بن  عي�شى  بن  �شلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  اأكد 

التي  والتاريخية  الأخوية  العالقات  عمق  املناعي  هندي 

على  ال�شقيقة  ال�شودان  بجمهورية  البحرين  مملكة  تربط 

جميع الأ�شعدة وامل�شتويات، م�شرًيا اإىل اأن مملكة البحرين 

حتر�س على تعزيز العالقات وتوطيدها مع الدول ال�شقيقة 

وال�شعبني  البلدين  واآمال  تطلعات  يرتجم  مبا  وال�شديقة 

ال�شقيقني ويحقق م�شاحلهما. 

العميد  بح�شور  املحافظ،  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب املحافظ، عبدالرحمن علي 

عبدالرحمن القائم باأعمال �شفري جمهورية ال�شودان ال�شقيقة 

العالقات  بتميز  املحافظ  اأ�شاد  اإذ  البحرين،  مملكة  لدى 

الأخوية البحرينية ال�شودانية يف خمتلف املجالت. 

ال�شناعة  وزير  فخرو  عادل  بن  عبداهلل  ا�شتقبل 

والتجارة، يف مكتبه، ال�شحايف جمال الياقوت مدير مكتب 

�شحيفة اجلزيرة ال�شعودية.

املميزة  بالإ�شهامات  الوزير  اأ�شاد  اللقاء،  وخالل 

لل�شحايف جمال الياقوت يف ت�شخري الكلمة الراقية والعمل 

الياقوت  جمال  الكاتب  اأهدى  اإذ  اإعالمية،  احرتافية  بكل 

الوزير ن�شخة من كتابه بعنوان »جمال الكلمة جمال«. 

جمال  لل�شحايف  الإعالمي  الن�شاط  الوزير  وثمن 

وترجمة  نقل  يف  الإعالمية  املنابر  عرب  ودوره  الياقوت 

التطورات والتقدم بالكلمة املعربة وال�شاملة، منوًها باأهمية 

ال�شمعة  وتر�شيخ  اجلوانب  هذه  تعزيز  يف  الإعالم  ودور 

املتميزة يف دعم امل�شرية التنموية والقت�شادية يف مملكة 

البحرين.

وزيرة ال�شحة اأهمية تفعيل التعاون الدويل يف تبادل اخلربات الطبية 

تعزيــــز التعـــاون ال�شحــي بيـــن البحريــــن وال�شعوديـــــة

املجل�س الأعلى للبيئة: 

اإجناز 94% من املعامالت وتقدمي كل اخلدمات عن ُبعد

�شفري البحرين يف لندن يجتمع مع قائد �شرطة العا�شمة

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

اأهمية  ال�شحة  وزيرة  ح�شن  جواد 

ال�شحية  اخلربات  تبادل  ا�شتمرار 

بهذا  واملعنيني  املخت�شني  مع  والطبية 

القطاع من خمتلف دول العامل، م�شريًة 

يف  الفعال  الدويل  التعاون  دور  اإىل 

ال�شحية  الرعاية  منظومات  تطوير 

املختلفة مبا يحقق الأهداف املن�شودة.

بن  فهد  مع  لقائها  خالل  ذلك  جاء 

ال�شحة  وزير  اجلالجل  عبدالرحمن 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  باململكة 

وزارة  م�شاركة  هام�س  على  وذلك 

معر�س  يف  البحرين  مبملكة  ال�شحة 

 2023 لعام  العربي  ال�شحة  وموؤمتر 

دولة  يف  دبي  اإمارة  ت�شت�شيفه  الذي 

الفرتة  خالل  املتحدة  العربية  الإمارات 

من 30 يناير اإىل 2 فرباير 2023. 

وخالل اللقاء، ا�شتعر�شت مع وزير 

ال�شحة ال�شعودي التعاون ال�شحي بني 

من  اإليه  و�شل  وما  ال�شقيقني،  البلدين 

ال�شقيقتني  اململكتني  التزام  تقدم يف ظل 

بتعزير التعاون الثنائي بينهما على كل 

امل�شتويات يف اإطار العالقات التاريخية 

العريقة التي تربطهما.

ال�شحة  وزير  اأكد  جانبه،  من   

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  باململكة 

والتن�شيق  التعاون  تدعيم  اأهمية 

البلدين  بني  يربط  الذي  املتوا�شل 

يتعلق  فيما  وبالأخ�س  ال�شقيقني 

عن  اأعرب  كما  ال�شحي،  بالقطاع 

امل�شرتكة  بالروابط  العميق  اعتزازه 

املجالت،  �شتى  يف  البحرين  مملكة  مع 

الذي  والزدهار  بالتطور  م�شيًدا 

قيادتها احلكيمة  اململكة يف ظل  تعي�شه 

وجه  وعلى  التنموية  القطاعات  بجميع 

ال�شحي  القطاع  تطور  اخل�شو�س 

يف  عالية  كفاءة  ي�شهد  والذي  باململكة، 

م�شتوى الأداء.

اأطلق املجل�س الأعلى للبيئة تقريره ال�شنوي خلدمات 

وامل�شتثمرين  لالأفراد  يقدمها  التي  البيئية  الرتاخي�س 

ومطوري  وال�شناعية  اخلدمية  القطاعات  وم�شغلي 

خدمات البنية التحتية للعام 2022، اإذ بلغت ن�شبة اإجناز 

امل�شتلمة خالل  املعامالت  اإجمايل  من  املعامالت %94.64 

ال�شنة، ومت تقدمي كل اخلدمات عن بعد بن�شبة 100% دون 

احلاجة حل�شور العمالء ملقر املجل�س وذلك على م�شتوى 

خدمات الرتاخي�س التي يقدمها.

التي  الإجناز  ن�شبة  اأن  للبيئة  الأعلى  املجل�س  واأكد   

تنفيذ  على  املجل�س  من  ا  حر�شً تاأتي  ُبعد«  »عن  حققها 

ال�شمو امللكي  توجيهات احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء باأهمية دعم قطاع الأعمال يف اململكة لبلوغ اأهداف 

التنمية امل�شتدامة، ومبا يدعم اأ�ش�س حماية البيئة واحلفاظ 

على مواردها الطبيعية، م�شيًفا اأنه يعمل جاهًدا لتحقيق 

مع  التعاون  تعزيز جمالت  الأهداف واحلر�س على  هذه 

خمتلف اجلهات يف اململكة يف �شبيل توحيد اجلهود، والتي 

على  واحلفاظ  امل�شتدامة،  التنمية  وبرامج  مبادرات  تدعم 

موارد اململكة الطبيعية وتنميتها بطريقة م�شتدامة من اأجل 

دعم م�شرية التنمية الوطنية.

التوجيهات  بف�شل  للبيئة،  الأعلى  املجل�س  وحقق   

واملتابعة املتوا�شلة ل�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

املمثل ال�شخ�شي جلاللة امللك املعظم رئي�س املجل�س الأعلى 

الفنية  قدراته  م�شتوى  رفع  يف  كبرية  اإجنازات  للبيئة، 

والعملية ودعم قطاع الأعمال واخلدمات والبنية التحتية 

يف اململكة، وقد حتقق هذا الإجناز »عن ُبعد« ب�شورة كاملة 

املجل�س  مقر  اإىل  الطلبات  اأ�شحاب  احلاجة حل�شور  دون 

وهو ما انعك�س اإيجاًبا على ر�شا اأ�شحاب الأعمال.

تعزيز  على  حر�شه  للبيئة  الأعلى  املجل�س  واأكد   

لالرتقاء  الت�شهيالت  كل  لتقدمي  اجلهات  كل  مع  التعاون 

اإجناز  و�شرعة  الإجراءات  وت�شهيل  اخلدمات  بجودة 

ال�شتثمارية  بالبيئة  النهو�س  يف  ي�شهم  مبا  املعامالت 

بف�شل  انقطاع  دون  العمل  ا�شتمرارية  و�شمان  للمملكة، 

املتاحة، والت�شهيل على  التقنية  للبنية  الفعال  ال�شتخدام 

الأفراد واأ�شحاب الأعمال من خالل اإجناز معامالتهم دون 

ومبا   ،%100 بن�شبة  املجل�س  ملقر  ال�شخ�شي  ح�شورهم 

عرب  وذلك  للبيئة،  ال�شديق  ال�شتثمار  ا�شتقطاب  ي�شهل 

النتقال اإىل التوثيق الإلكرتوين جلميع طلبات الرتاخي�س 

لتحويل  مب�شطة  اآلية  ا�شتحداث  اإىل  بالإ�شافة  ووثائقها، 

الطلبات اإلكرتونًيا اإىل الإدارات والأق�شام املعنية باملجل�س 

الأعلى للبيئة.

 ود�شن املجل�س الأعلى للبيئة قاعدة البيانات ال�شاملة 

ووثائق  بيانات  ت�شم  املطورة،  البيئية  للرتاخي�س 

اعتماد  مت  كما  املن�شـاآت،  على  الرقابة  لتعزيز  ال�شركات، 

ويتم  الأن�شطة  من  لعدد  الإدارية  للمكاتب  ثابتة  تعهدات 

ومتابعة  دقائق،   10 خالل  ال�شتالم  يوم  يف  ترخي�شها 

التحول  بف�شل  ال�شهادات  واإ�شدار  الرتاخي�س  معامالت 

الإلكرتوين ل�شتالم وت�شليم املعامالت.

عميد  خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�شيخ  من  بدعوة 

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك 

التعاون  جمل�س  دول  �شفراء  اجتمع  املتحدة،  اململكة 

ال�شري  مع  املتحدة  اململكة  لدى  العربية  اخلليج  لدول 

على  وامل�شرف  لندن،  العا�شمة  �شرطة  قائد  رويل  مارك 

كل الأجهزة الأمنية التي تعمل يف العا�شمة الربيطانية.

تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد  الجتماع  خالل  ومت 

التعاون امل�شرتك بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

الأمني،  التعاون  جمال  يف  املتحدة  واململكة  العربية 

الداخلية  وزيرة  مع  لقائهم  بنتائج  احل�شور  اأ�شاد  اإذ 

ال�شابقة، والذي ياأتي هذا الجتماع كاإحدى خمرجاته.

ال�شفارات  اأمن  �شمان  اأهمية  اإىل  ال�شفراء  اأ�شار  وقد 

املتحدة،  اململكة  يف  اخلليجيني  ال�شياح  واأمن  اخلليجية 

معربني  �شنوًيا،  �شائح  املليون  ن�شبتهم  تتجاوز  الذين 

لدول  التعاون  دول جمل�س  لإ�شافة  تقديرهم  عميق  عن 

من  الإلكرتوين  الإعفاء  برنامج  اإىل  العربية  اخلليج 

حيز  �شيدخل  والذي  املتحدة  اململكة  اإىل  ال�شفر  تاأ�شرية 

النفاذ يف الن�شف الثاين من عام 2023.

به  تقوم  الذي  ال�شتباقي  بالعمل  ال�شفراء  رحب  كما 

�شرطة العا�شمة للت�شدي والق�شاء على م�شتهديف زوار 

الطرق،  يف  ال�شرطة  وجود  تكثيف  ذلك  يف  مبا  لندن، 

واجلرائم  الحتيال  ملكافحة  امل�شتمرة  اجلهود  عن  ف�شاًل 

الإلكرتونية.

جمل�س  دول  بني  التعاون  اجلانبان  ناق�س  وقد 

يف  املتحدة  واململكة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

مرحبني  املنظمة،  واجلرائم  الإرهاب  مكافحة  م�شائل 

بني  املنتظمة  والجتماعات  احلوار  زيادة  بفر�شة 

ال�شفارات و�شرطة العا�شمة ملراجعة الق�شايا واملوا�شيع 

امل�شرتكة.

خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�شيخ  �شرح  جانبه،  من 

البحرين  مملكة  �شفري  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  عميد 

»نهنئ  مفيًدا:  الجتماع  بنتائج  املتحدة  اململكة  لدى 

فر�شة  ونقدر  تعيينه،  على  العا�شمة  �شرطة  مفو�س 

لقائه ومناق�شة املجالت التي نتطلع من خاللها لتطوير 

اإىل  ودفعه  اأ�شدقائنا  مع  الربيطاين  اخلليجي  التعاون 

بالنهج  اخل�شو�س،  وجه  على  ونرحب،  اأرحب.  اآفاق 

الزوار  �شالمة  ل�شمان  رويل  للمفو�س  ال�شتباقي 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  من  وال�شائحني 

العربية اإىل لندن، ونتطلع اإىل ا�شتمرار امل�شاركة املثمرة 

بني �شفاراتنا و�شرطة العا�شمة«.

كما �شرح �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد بن بندر 

بن �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود �شفري اململكة العربية 

ال�شعودية لدى اململكة املتحدة: »اإنه ملن دواعي �شرورنا 

ك�شفراء لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية اأن 

جنتمع مع املفو�س رويل. اإذ اإننا مل نناق�س �شالمة واأمن 

لندن فقط، بل ومواطني دول جمل�س  املاليني من �شكان 

ا الذين ي�شتمتعون بزيارة اململكة املتحدة،  اأي�شً التعاون 

العا�شمة  �شرطة  توليها  التي  بالأهمية  �شعدنا  كما 

مف�شلة  مناق�شة  اأجرينا  وقد  هذا  ورفاهيتهم.  ل�شالمتهم 

ووا�شعة النطاق تعك�س العالقات املمتازة بني اجلانبني، 

ونتطلع اإىل عقد املزيد من الجتماعات البناءة مع ال�شري 

مارك رويل«.

ا�شتمرار فعاليات الربنامج التدريبي الوطني 

لتعزيز قدرات املعنيني بحماية حقوق الإن�شان

التدريبي  الربنامج  فعاليات  خام�س  اأم�س  �شباح  ُعقدت 

يف  الإن�شان  حقوق  بحماية  املعنيني  قدرات  لتعزيز  الوطني 

منظومة العدالة اجلنائية، والذي تنظمه وحدة التحقيق اخلا�شة 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي والأكادميية امللكية 

لل�شرطة ومعهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية.

القائمني على  املتحدثون خالل اجلل�شات دور  وا�شتعر�س 

الت�شريع  اإطار  يف  الإن�شان  حقوق  حماية  يف  القـانون  اإنفاذ 

احلرية،  لتقييد  الإجرائية  والـ�شوابط  وال�شروط  الوطني، 

و�شور احلمايــة اجلنائيــة لل�شحايا وال�شهود وفق املعايري 

الدولية املعتمدة.

ن�شف يوم عمل وفعاليات م�شاحبة يف املوؤ�ش�شات احلكومية

البحرين حتتفل باليوم الريا�شي لتكري�س ثقافة جمتمعية

عبا�س العري�س:

اليوم  البحرين  مملكة  حتتفل 

باليوم  فرباير  من  الثاين  اخلمي�س 

الريا�شي البحريني يف ن�شخته ال�شابعة، 

بجميع  املجتمع  افراد  جميع  ي�شارك  اإذ 

يف  واخلا�شة  احلكومية  موؤ�ش�شاته 

الحتفاء بهذا اليوم تاأكيًدا على دور واأهمية الريا�شة.

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الوزراء  جمل�س  وقرر 

رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  ال  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

فرباير   2 املوافق  اخلمي�س،  اليوم  يكون  اأن  املوقر  الوزراء 

والهيئات  الوزارات  جميع  يف  عمل  يوم  ن�شف   ،2023

فيها  العاملني  اأمام  املجال  لإف�شاح  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

دور  يكر�س  مبا  الريا�شي،  اليوم  فعاليات  يف  للم�شاركة 

الريا�شة ثقافة جمتمعية.

الريا�شي  البحرين  ليوم  العليا  املنظمة  اللجنة  وحتيي 

الدولية  البحرين  الريا�شية بحلبة  القرية  املنا�شبة يف  بهذه 

عرب عدة برامج وفعاليات مميزة، بدًءا من اليوم اخلمي�س يف 

متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباًحا اىل احلادية ع�شر م�شاًء، 

من  وال�شبت  اجلمعة  يومي  مدار  على  الفعاليات  وت�شتمر 

الثانية ظهًرا وحتى احلادية ع�شر م�شاًء، اإذ �شتكون احللبة 

اليوم  اأن�شطة  يف  للم�شاركة  للجمهور  الرئي�شة  الوجهة  هي 

الريا�شي. وتبدي جميع امل�شتويات الر�شمية والأهلية اهتماًما 

اإليها  املنت�شبني  لت�شجيع  البحريني؛  الريا�شي  باليوم  كبرًيا 

كاأ�شلوب  وغر�شه  البدين  والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة  على 

ومنط حياة.

الريا�شي  البحرين  يوم  بفعالية  الكبري  الهتمام  وياأتي 

التي  النبيلة  والأوليمبية  الريا�شية  والأهداف  للقيم  تفعياًل 

ي�شعى اإىل تكري�شها واإعالئها با�شتمرار كل من �شمو ال�شيخ 

نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

و�شوؤون ال�شباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س  و�شمو ال�شيخ خالد بن حمد 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�شة،  لل�شباب  الأعلى  املجل�س 

البحرينية، عرب الطرح امل�شتمر للمبادرات وحتقيق البطولت 

املحلي  ال�شعيدين  الريا�شات على  العديد من  الريا�شية يف 

اإلهام لل�شباب البحريني لبذل  والعاملي، والتي مثلت م�شدر 

والن�شاط  الريا�شة  ممار�شة  �شعيد  على  التميز  من  املزيد 

املجتمعية  الريا�شة  ثقافة  غر�س  على  والت�شجيع  البدين، 

اأ�شلوب ومنهاج حياة.
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ع�ش� جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية يف الربملان الأملاين اأرمني ل�شيت لـ»الأيام«:

الت�شامح والتعاي�س يف البحرين يعك�س قرار قيادة �شجاعة ت�ؤمن بامل�شتقبل 

[ �ساأبداأ من زيارتكم اإىل البحرين، ما هي اأبرز اأهداف هذه 

الزيارة؟ 

- يف احلقيقة، قلّة يف اأملانيا من يعرفون عن االتفاقيات 

االإبراهيمية التي اأبرمت يف نهاية العام 2020 بني البحرين 

واالإمارات ودولة اإ�ضرائيل، وهو ما اأعتقد اأنه مو�ضوع بالغ 

اأملانيا حالًيا  االأهمية لهذه املنطقة وللعامل، لكن الرتكيز يف 

ال�ضرقية،  اأوروبا  ومنطقة  اأوكرانيا  الدائرة يف  احلرب  على 

االتفاقية،  هذه  اإزاء  اأملانية  روؤية  ت�ضكيل  نحو  اأتطلع  لذلك 

عندما  للغاية،  مهمة  مفاجاأة  االتفاقية  �ضكلت  لقد  واملنطقة. 

نتحدث عن دول كانت تعي�س حالة عدائية وكراهية، واليوم 

تتعاون مع بع�ضها البع�س يف جماالت اقت�ضادية و�ضياحية 

ا  وقطاعات علمية، لذلك قمت باإن�ضاء معهد يف اأملانيا خمت�ضً

باالتفاقيات االإبراهيمية. 

[ حّدثني عن هذه املعهد، والهدف من اإن�سائه؟ 

املا�ضي،  اأغ�ضط�س  منذ  اأعماله  املعهد  بداأ  الواقع  يف   -

ما  يناير.  مطلع  منذ  برلني  يف  للمعهد  مقر  بافتتاح  وقمنا 

ال�ضوء  ت�ضليط  وكذلك  باالتفاقية،  التعريف  هو  اإليه  نهدف 

لقد  االتفاقية.  عليها هذه  قامت  التي  واملبادئ  املنطقة،  على 

�ضاركت االأ�ضبوع املا�ضي يف املوؤمتر الذي عقد يف العا�ضمة 

االإيطالية روما، والذي مت خالله تد�ضني اإعالن مملكة البحرين 

عرب مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�ضلمي، وكان خطاًبا 

البحرين  اإعالن  لذلك يحتل  اأهمية كبرية،  مدرو�ًضا، ويحمل 

ر�ضمية حيال  �ضخ�ضيات  مع  احلديث  كبرية، ويجب  اأهمية 

هذا التغري الكبري، كما اأن فكرتي هي خلق املزيد من الوعي 

يف اأملانيا واأوروبا حيال هذا اخلطاب، وهذه اخلطوات املهمة 

التي اتخذت يف املنطقة. 

 [ بتقديركم، كيف ترون هذه االتفاقية يف منطقة ال زالت 

هناك  واليوم  واالإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني  بني  �سراًعا  تعي�ش 

الذي نوؤمن به، ونريد حتقيقه يف  ال�سالم  خطوات كبرية اجتاه 

هذه املنطقة؟ 

ال  واالإ�ضرائيليني  الفل�ضطينيني  بني  ال�ضراع  بالطبع،   -

امل�ضبقة  ال�ضروط  اأحد  كان  وقد  حله،  ويجب  موجوًدا،  زال 

ال�ضفة  اإ�ضافية من  اأرا�ٍس  االإبراهيمية عدم �ضم  لالتفاقيات 

اأمر  وهذا  االتفاقية،  على  اأحد  يوّقع  لن  فعلًيا  واإال  الغربية، 

املو�ضوعات  اأبرز  هو  الدولتني  حل  مازال  ثم  ومن  وا�ضح. 

اأن يكون هناك  اأعمال ما يجب حتقيقه، ويجب  على جدول 

االآخر،  بحقوق  طرف  كل  وقبول  ال�ضراع،  لهذا  �ضلمي  حل 

لكن االتفاقية االإبراهيمية حملت روؤية عظيمة عندما نتحدث 

ناأمل  بالطبع  واإ�ضرائيل،  واملغرب  والبحرين  االإمارات  عن 

التعاون  واأن يتعزز  امل�ضتقبل،  الدول يف  املزيد من  ان�ضمام 

يف خمتلف املجاالت االقت�ضادية، والعلمية، وكذلك الت�ضامح 

الديني، وامل�ضائل املتعلقة باأمن وا�ضتقرار املنطقة واملرتبطة 

بالتهديدات االإيرانية. 

دول  الن�سمام  مواتية  احلالية  املرحلة  هل  بتقديركم،   ]

اأخرى اإىل االتفاقية االإبراهيمية؟

قرار  لكن  اجلميع،  اأمام  مفتوحة  االتفاقية  بالطبع،   -

هناك  اأن  اأعتقد  و�ضيا�ضاتها،  دولة  لكل  يعود  االن�ضمام 

تعاوًنا كبرًيا يف املنطقة مع اململكة العربية ال�ضعودية، لكن 

لالن�ضمام  لها  منا�ضبة  احلالية  املرحلة  هل  ال�ضوؤال  يبقى 

االحتاد  عليها  قام  التي  للفكرة  م�ضابهة  النموذج  هذا  ال،  اأم 

لقد  مريرة.  و�ضراعات  حروب  بعد  جاء  والذي  االأوروبي، 

اأن�ضاأنا تعاوًنا يف خمتلف املجاالت ال�ضيما بني اأملانيا وفرن�ضا 

اأخرى  اأمام دول  الباب  والدول االأخرى، وهذا التعاون فتح 

جاءت  التي  االإبراهيمية  االتفاقيات  اأرى  لذلك  لالن�ضمام، 

�ضفحة  بفتح  اأ�ضبه  هي  والكراهية  العدائية  من  عقود  بعد 

جديدة من التعاون البناء وفتح الباب اأمام املزيد من الدول، 

من  الكثري  وهناك  االإبراهيمية.  ال�ضرائع  مع  يتفق  ما  وهذا 

املجاالت التي �ضهدت تقدًما كبرًيا عندما نتحدث عن اجلوانب 

و�ضع  هذا  واال�ضتثمار،  وال�ضياحة،  والتجارة،  االقت�ضادية، 

مربح واإيجابي لكل االأطراف. 

�سرق  بلد  عن  نتحدث  عندما  اململكة  هذه  ترون  كيف   ]

بكل  واالأديان  الطوائف  جلميع  العبادات  فيه  متار�ش  اأو�سطي 

ثقافات  من  جمتمعيًا  مزيًجا  ويحت�سن  م�سايقات،  دون  حرية 

وجمتمعات خمتلفة دون تفريق؟ 

- بال �ضك اأن القيادة البحرينية ممثلة بجاللة امللك حمد 

كبري، وهي  ب�ضكل  اجلانب  هذا  ال خليفة عززت  عي�ضى  بن 

خطوات جريئة، وتدلل على الت�ضامح الكبري، فيما هناك دول 

ال تتقبل االآخر حتى من ذات الدين، ومثال على ذلك ما يحدث 

يف اإيران اإزاء حتى امل�ضلمني من الطوائف االأخرى. اأما هنا يف 

مع  الت�ضامح  اإنه  االأخرى،  االأديان  مع  فالت�ضامح  البحرين، 

االختالف، اأعتقد اأن هذه هي الطريقة الوحيدة خللق م�ضتقبل 

رائع للجميع على هذه االأر�س، وهذا االأمر يحتاج اإىل قادة 

�ضجعان، قادة قادرين على القول اإن هذه الطريقة التي نريد 

ال�ضري بها نحو م�ضتقبل اأف�ضل، حتى واإن كان هناك اأطراف 

تعار�س هذا النهج املت�ضامح، لكن القناعة بهذا الت�ضامح هي 

من حتقق النجاح، وهذه هي ثروة ال�ضعوب. 

[ لن اأبتعد كثريًا عن الت�سامح، ولكن �ساأنتقل اإىل اأوروبا، 

موجات  اأملانيا  ال�سيما  االأخرية  ال�سنوات  يف  اأوروبا  �سهدت 

هجرات نتيجة ل�سراعات م�سلحة يف مناطق اأخرى، كيف ترون 

املهاجرين  ملف  مع  بالتعامل  الدول  تواجهها  التي  التحديات 

ال�سيما اأنك كنت مقاتالً �سجاًعا بالتعامل مع هذا امللف يف بالدك؟ 

- نعم، لقد كان و�ضًعا �ضعًبا للغاية ال�ضيما يف العام 

اأجنيال  ال�ضابقة  االأملانية  امل�ضت�ضارة  قررت  عندما   2015

مريكل عدم اإغالق احلدود، لقد كان هناك من قال اإنها فتحت 

احلدود، بل كان هناك عدد قليل من احلدود مل يتم اإغالقها، 

قد  الجئ  مليون  هناك  كان  ق�ضرية  فرتة  خالل  وبالفعل 

و�ضلوا اإىل اأملانيا، لذلك هذا االأمر �ضكل حتدًيا للقرى واملدن 

االأملانية، لكن بتقديري التحدي الكبري كان هو دمج النا�س 

يف هذا املجتمع اإذا اأخذنا يف االعتبار اأن احلرب يف �ضوريا 

مل تتوقف، ومن ثم النا�س لن يعودوا اإىل ديارهم، فكان البد 

من اإدماجهم يف املجتمع، وتعليمهم اللغة، ويجب اأن يو�ضع 

االأرا�ضي  على  يولدون  �ضوف  اأبناء  لديهم  اأن  االعتبار  يف 

االأملانية، واليوم بعد مرور نحو �ضبع �ضنوات، هم فخورون 

باملجتمع االأملاين، من حيث توفري الوظائف، واملنازل. نعم، 

كانت حتديات، لكننا تعاملنا معها، ي�ضاف اإىل ذلك التحدي 

االآخر الذي فر�ضته االآن احلرب يف اأوكرانيا عندما نتحدث 

من  غالبيتهم  اأوكرانيا  من  قدموا  �ضخ�س  مليون  نحو  عن 

ا حتٍد كبري، لكن اأعتقد اأنه يتوجب  الن�ضاء واالأطفال، هذا اأي�ضً

اأن نكون منفتحني، واأن نتعلم الت�ضامح، اليوم لدينا  علينا 

مليون عربي يعي�ضون يف اأملانيا، قبل ذلك مل يكن هذا العدد، 

بل كانت اأغلب املهاجرين اإىل اأملانيا من تركيا؛ لذا علينا اأن 

اأملانيا  اأنه يجب عليك قبول الد�ضتور وقواعد  نعلم اجلميع 

اأن متار�س  والقانون االأملاين، ومبوجب هذا القانون ميكنك 

عبادتك، ميكنك اأن تبني م�ضجًدا. نعم هناك اختالفات ثقافية، 

لكن هذا االختالف يعلمنا كيفية العمل مع االأديان والثقافات 

االأخرى. 

اأحد  قيام  عرب  متطّرًفا  حدًثا  االأخرية  االآونة  يف  �سهدنا   ]

بهدف  الكرمي  القراآن  من  ن�سخة  بحرق  ال�سويد  يف  املتطرفني 

ا�ستفزاز م�ساعر امل�سلمني، يف املقابل لالأ�سف هناك من اأعتقد اأن 

هذا الت�سرف الب�سع هو ت�سرف م�سيحي موّجه �سد امل�سلمني، 

له  الذي  التحدي  هذا  ترى  كيف  �سحيح،  غري  بالطبع  وهذا 

انعكا�ساته على املهاجرين؟ 

اأتفق معك، هذا الت�ضرف ال ميثل امل�ضيحيني، بل  - نعم 

االأكرث  هم  كانوا   - املتدينني   - ن�ضاًطا  االأكرث  امل�ضيحيني  اإن 

االأكرث  وهم  الالجئني،  اأزمة  خالل  املهاجرين  على  انفتاًحا 

قيم  الأنها  للمهاجرين؛  واالإغاثة  امل�ضاعدة  تقدمي  يف  ن�ضاًطا 

ينتمون  اأ�ضخا�س  من  فتاأتي  املمار�ضات،  اأما هذه  امل�ضيحية، 

اإىل اجلناح اليميني املتطّرف، وهم غالًبا يحملون عدائية �ضد 

لليهود«،  »معاديني  لل�ضامية  معادون  هم  وكذلك  امل�ضلمني 

يف  �ضهدنا  لقد  االأديان.  �ضد  هم  بل  متدّينني،  لي�ضوا  وهم 

حرق  م�ضاألة  لالأ�ضف  تفـوق  ممار�ضات  االأخرية  ال�ضنوات 

واقعي،  ب�ضكل  لالأمر  لننظر  لكن  املقد�ضة،  الكتب  من  ن�ضخ 

ا�ضتفزاز  بهدف  فقط  لي�س  بذلك  يقومون  املتطرفون  هوؤالء 

م�ضاعر امل�ضلمني، بل هم يدركون اأن العامل �ضوف ي�ضاهدهم 

يحاولون  الذين  واالنتباه  االهتمام  على  يح�ضلون  و�ضوف 

ت�ضويقه الأنف�ضهم.

ـــــد مـــن الــتــعــريــف بــهــا يف اأملــانــيــا التـــفـــاقـــيـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة حتـــــّ�ل مــهــم جـــــًدا ولب

متام اأبو�ضايف:

 

اأكد ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف الربملان االأملاين اأرمني ال�سيت على اأهمية االتفاقيات 

االإبراهيمية التي اأبرمت يف نهاية العام 2020، م�سدًدا على اأهمية الو�سول اإىل حل لل�سراع 

الفل�سطيني - االإ�سرائيلي عرب حل الدولتني واحرتام حقوق الطرفني بالعي�ش ب�سالم. 

وقال ال�سيت يف مقابلة على هام�ش زيارته اإىل اململكة التعاي�ش والت�سامح الديني الذي 

الطوائف  بالت�سامح والتعاي�ش بني جميع  اململكة يعك�ش قرار قيادة �سجاعة توؤمن  تعي�سه 

واالأديان على اختالفهم. 

واأ�سار ال�سيت - الذي كان قد �سغل �سابًقا رئا�سة وزراء اأكرب والية اأملانية »�سمال الرين 

وي�ستفاليا« ورئا�سة احلزب امل�سيحي الدميقراطي - اإىل اأنه قد قام بتاأ�سي�ش معهد خمت�ش 

باالتفاقيات االإبراهيمية التي اعتربها حتوال بالغ االأهمية يف املنطقة؛ وذلك من اأجل التعريف 

باالتفاقية ودول املنطقة التي دخلت يف اتفاقية �سالم بعد عقود من الكراهية، معتربًا اأن هذا 

النموذج هو قريب لالحتاد االأوروبي الذي جاء بعد حروب و�سراعات بني اأمم اأوروبية. 

وفيما يلي ن�ش املقابلة: 

ت�ش�ير - ح�شن قربان اأرمني ال�سيت خالل حديثه لـ»االأيام«

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

حمكمة  باأن  العلي  عبداهلل  املحامي  ذكر 

برد  اإلزامه  حكم  على  زوج  طعن  رف�ضت  التمييز 

يف  ال�ضابقة  زوجته  اأودعتها  دينار   10600

ح�ضابات اأبنائهما يف اأثناء العالقة الزوجية، وقام 

الزوج ب�ضحبها واإغالق احل�ضابات واإنهاء العالقة 

الزوجية. واأ�ضارت املحكمة اإىل اأن الطاعن مل يقدم 

ما يثبت �ضداده مل�ضروفات االأبناء الدرا�ضية، والتي 

تبني اأنهم يدر�ضون على نفقة الدولة.

وبخ�ضو�س تفا�ضيل الدعوى، قال بح�ضب ما 

�ضرح به املحامي عبداهلل العلي وكيل الزوجة، اأن 

وكيلته كانت قد تزوجت املدعى عليه، واأنها اتفقت 

معه يف اأثناء قيام عالقة الزوجية على فتح ح�ضاب 

توفري يحول فيه مبلغ 200 دينار من كل منهما 

دفعته  ما  اإجمايل  وبلغ  طارئ،  الأي  لال�ضتعداد 

10600 دينار، اإال اأنهما قبل عامني ح�ضل بينهما 

برد  ال�ضابق  زوجها  امل�ضتاأنفة  واأخطرت  طالق، 

ملطالبتها،  ي�ضتجب  مل  اأنه  اإال  بها،  املطالب  املبالغ 

فقامت برفع دعوى طلبت فيها احلكم باإلزامه باأن 

يوؤّدي اإليها اإجمايل ما دفعته خالل ال�ضنوات ال�ضت.

وانتدبت حمكمة اأول درجة، خبرًيا يف الدعوى 

حولت  املدعية  اأن  اإىل  تقريره  يف  خل�س  والذي 

املبالغ اإىل ح�ضابات اأبنائهما، ولي�س ح�ضاب املدعى 

عليه، وقد قام الزوج ب�ضحب تلك املبالغ، واأغلق تلك 

احل�ضابات، اإال اأن حمكمة اأول درجة حكمت برف�س 

الدعوى تاأ�ضي�ًضا على اأنه ال يحق للم�ضتاأنفة اإقامة 

با�ضرتداد  للمطالبة  ال�ضخ�ضية  ب�ضفتها  الدعوى 

وباإرادتها  اإيداعها  ل�ضبق  لنف�ضها  املبالغ  تلك  قيمة 

وبذلك  الدعوى،  طريف  اأبناء  ح�ضابات  يف  احلرة 

لها  لي�س  املدعية  واأن  لهم،  ملًكا  املبالغ  اأ�ضبحت 

ال�ضفة االإجرائية الإقامة الدعوى نيابًة عن االأبناء.

فطعن املحامي العلي باال�ضتئناف على احلكم، 

باأال  الزوجني  بني  عليه  املتفق  بال�ضرط  ونّوه 

الذي  الغر�س  غري  يف  االأموال  هذه  ب�ضرف  يقوم 

املادة »775«  اإن ن�س  اأجله، وقال:  خ�ض�ضت من 

اإذا   - »اأ«  الفقرة  يف  يفيد  على  املدين  القانون  من 

�ضحيًحا،  للت�ضرف  املقيد  اأو  املانع  ال�ضرط  كان 

وت�ضرف امل�ضروط عليه مبا يخالف ال�ضرط، جاز 

لكل من امل�ضرتط ومن تقرر ال�ضرط مل�ضلحته اإبطال 

الت�ضرف، كما اأ�ضار اإىل ما ق�ضت به حمكمة النق�س 

له تخ�ضي�س  املوهوب  الواهب على  ا�ضرتاط  باأنه 

املال املوهوب يف غر�س معني وقبول املوهوب له 

ذلك.

الطعن  بقبول  اال�ضتئناف  حمكمة  وحكمت 

امل�ضتاأنف  اأن  اإىل  املبلغ، م�ضرية  الزوج برد  واإلزام 

الر�ضوم  ل�ضداد  املبالغ  تلك  �ضحب  ادعى  قد  �ضده 

الدرا�ضية، بينما الثابت من خطار �ضادر من اجلهة 

نفقة  على  تدر�ضان  البنتني  باأن  يفيد  احلكومية 

الدولة.

على  بالتمييز  اأخرى  مرة  الزوج  وطعن 

واأ�ضارت  الطعن،  رف�ضت  املحكمة  اأن  اإال  احلكم، 

اإن  وقالت  اال�ضتئناف،  حكم  بحيثيات  ورد  ما  اإىل 

ما خل�س اإليه احلكم هو ا�ضتخال�س مو�ضوعي له 

معينه الثابت باالأوراق، ويف حدود �ضلطة حمكمة 

املو�ضوع، وال يجــدي الطاعن ما يثريه يف طعنه، 

وق�ضت املحكمة برف�س الطعن وتاأييد حكم حمكمة 

اال�ضتئناف العليا.

اأودعت مبالغ من اأجل اأبنائهما 

رف�س دع�ى زوج لعدم اإلزامه برد 10600 لطليقته

املحامي عبداهلل العلي

بق�شية ال�شروع يف قتل ابنه مبن�شار كهربائي 

املحكمة تعر�س املتهم على جلنة طبية

اأربعيني متهم  االأربعاء، بعر�س  اأم�س  الرابعة، يوم  اأمرت حمكمة الكربى اجلنائية   

الذي يبلغ 14 �ضنة، عن طريق من�ضار كهربائي، بحجة خالفات  ابنه  بال�ضروع يف قتل 

اإن كان م�ضوؤوالً عن ت�ضرفاته من عدمها  اأ�ضرية بينه وبني ابنه، على جلنة طبية لبيان 

بطلب من حماميه، وذلك حتى جل�ضة 16 فرباير 2023.

اأم�س، ح�ضرت املحامية دانة املناعي واملحامي املنتدب بقرار من  وخالل جل�ضة يوم 

وزير العدل املحامي خليل اإبراهيم، اللذان تقدما مبرافعة دفاعية جاء من خاللها طلبهما 

بعر�س املتهم على الطب النف�ضي ملعرفة اإن كان املتهم م�ضوؤوالً عن ت�ضرفاته، يف الوقت 

الذي ح�ضرت املحامية فاطمة اخلباز مطالبة باحلق املدين عن ابن املتهم »املجني عليه«. 

وت�ضري تفا�ضيل الق�ضية  اإىل   �ضماع   جريان   منزل   ال�ضحية   �ضراخ   والدته   وبكائها   طلًبا  

 للنجدة   وامل�ضاعدة، حيث   جتمعوا   حولها   فاأخربتهم   باأن   ابنها   �ضيموت،   ويف اأثناء   ذلك   خرج  

 املجني   عليه   من   حمل   �ضكنه   وكان   ملطًخا   بالدماء   ويوجد   جرح   قطعي   يف   اجلهة   الي�ضرى  

 من   وجهه   وكان   ينزف   بغزارة،    فقاموا   باالت�ضال   برقم   الطوارئ   ونقل   املجني   عليه   ووالدته  

 اإىل   املركز   ال�ضحي   بوا�ضطة   ال�ضيارة،   ومن   ثم   ح�ضر   املتهم   من   خلف   املبنى   واأخربها   باأنه  

 معرتف   و�ضي�ضلم   نف�ضه   اإىل   ال�ضرطة   فقامت   ب�ضوؤاله   عن   �ضبب   قيامه   بذلك   الفعل   فاأخربها  

 باأن   املجني   عليه   يتعاطى   املخدرات   و�ضلوكه   غري   قومي . 

املتهم، وباأن عالقة  باأنها والدة املجني عليه وزوجة  وقد �ضهدت والدة املجني عليه 

املتهم باملجني عليه غري جيدة لكون املتهم دائًما ما يفر�س راأيه على املجني عليه، واأنه 

بيوم الواقعة عند حوايل ال�ضاعة الواحدة ظهًرا طلبت من املتهم ح�ضور مدر�ضة املجني 

عليه الأخذهما، وعند �ضعودهما اإىل ال�ضيارة قام ب�ضوؤالها عن �ضبب ح�ضورها اإىل املدر�ضة، 

املدر�ضة  اإدارة  اأن  اأخربته  وهناك  م�ضكنهم،  اإىل  و�ضولهم  حال  �ضتبلغه  باأنها  فاأخربته 

اأبلغتها اأن املجني عليه واآخرين يقومون بتدخني ال�ضجائر، وعليه كانت املدر�ضة �ضتف�ضله 

نهائًيا، ولكنها متكنت من اإقناعهم بف�ضله ملدة يومني فقط، وطلبت من املتهم اتخاذ اإجراء 

�ضد املجني عليه ملعاقبته فطلب منها ال�ضرب ملدة يومني.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12353/PDF/INAF_20230202005227429.pdf
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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�ساآت بحرينية كثرية حققت بحرنة 90% ب�سكل طوعي.. وزارة العمل رًدا على �سلمان:

70% ن�سبة القوى العاملة يف القطاع اخلا�ض.. وانخفا�ض البطالة اإىل 5.4% نهاية 2022

 ارتفاع معّدالت 

التوظيف مبختلف 

القطاعات ال�سحية 

والتعليمية واملالية 

وال�سناعية واخلدمات

 اال�ستمرار يف طرح 

الربامج التدريبية 

املتنّوعة وتعزيز م�ساريع 

البنية التحتية ل�سوق 

العمل

احلكومية  ال�سيا�سات  اأن  العمل  وزارة  اأكدت 

املتعلقة بتوفري فر�س العمل تعتمد على منظومة 

متكاملة من اخلطط والإجراءات املتوازنة، والتي 

ترتكز على دعم القطاع اخلا�س لتوفري املزيد من 

فيه  ت�سكل  والذي  للمواطنني،  النوعية  الفر�س 

اإىل  م�سرية   ،%70 الوطنية  العاملة  القوى  ن�سبة 

اأن معدلت الباحثني عن عمل اآمنة، اإذ ا�ستقرت يف 

الأعوام املا�سية بني 4 و6%، لتنخف�س اإىل %5.4 

بنهاية العام 2022.

جميل  العمل  وزير  به  بعث  رد  يف  ذلك  جاء 

عبدالنبي  من  مقدم  نيابي  �سوؤال  على  حميدان 

�سلمان النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب.

وذكرت وزارةة العمل يف الرد اإنه مت توظيف 

مبا   ،2022 العام  خالل  بحرينًيا   29995

بخطة  امل�ستهدف  الهدف  من   %149.9 يتجاوز 

التعايف القت�سادي، وحتديًدا اأولوية خلق فر�س 

يف  الأول  اخليار  املواطن  وجعل  واعدة  عمل 

األف   20 توظيف  اإىل  تهدف  والتي  العمل،  �سوق 

بحريني �سنوًيا حتى عام 2024، وذلك من خالل 

جعل الُكلفة ل�سالح املواطن البحريني، وت�سجيع 

توظيف البحرينيني يف من�ساآت القطاعات الواعدة 

تد�سني  جانب  اإىل  القت�سادي،  التعايف  بخطة 

جمموعة من اخلدمات الإلكرتونية، وفر�س ن�سب 

ودمج  اخلا�س،  القطاع  من�ساآت  على  البحرنة 

اإىل  بالإ�سافة  العمل،  �سوق  يف  البحرينية  املراأة 

ال�سحافة  يف  الوظائف  عن  الإعالن  فرتة  متديد 

وا�ستهداف  اخلارج،  من  ال�ستقدام  لطلبات 

توظيف اجلامعيني، وا�ستحداث جلنة م�سرتكة مع 

للمراأة  الأعلى  واملجل�س  »متكني«  العمل  �سندوق 

اجلامعيني  توظيف  لت�سريع  الأخرى  واجلهات 

بح�سب التخ�س�س.

متخ�س�سة  حملة  تد�سني  مت  قد  اأنه  وذكرت 

تهدف اإىل ت�سجيع توظيف البحرينيني يف من�ساآت 

ومت  مطرًدا،  منًوا  ت�سهد  التي  الواعدة  القطاعات 

العمل  �سندوق  مع  م�سرتكة  فرق  عدة  ت�سكيل 

القطاعات،  التوا�سل مع هذه  تعمل على  »متكني« 

واملوؤهالت  املهارات  من  احتياجاتهم  وحتديد 

وال�سواغر املتوافرة، اإذ يتم توفري خمتلف احلوافز 

على  انعك�ست  والتي  البحرينيني،  دمج  لت�سهيل 

ال�سحي،  القطاع  ففي  التوظيف.  معدلت  ارتفاع 

مقارنة   %70.9 بن�سبة  التوظيف  معدل  ارتفع 

يف  مواطًنا   1686 توظيف  بعد   2021 بالعام 

الإدارية  اخلدمات  قطاع  تالها   ،2022 العام 

التوظيف %62.4  ارتفاع  اإذ بلغت ن�سبة  والدعم، 

اجلاري  العام  و�سهد  املا�سي،  بالعام  مقارنة 

التعليمي  القطاع  ويف  مواطًنا،   3271 توظيف 

توظيف  مت  اإذ   ،%57.5 التوظيف  ن�سبة  ارتفعت 

القطاع  اأما  املا�سي،  العام  خالل  مواطًنا   1722

 %53.7 فيه  التوظيف  ن�سب  ارتفعت  فقد  املايل 

مقارنة بالعام املا�سي، بعد اأن مت توظيف 1633 

مواطًنا حتى نهاية دي�سمرب 2022، ويف القطاع 

ال�سناعي ارتفعت ن�سبة التوظيف 29.7%، اإذ مت 

توظيف 3128 مواطًنا يف هذا القطاع.

وتابعت وزارة العمل، يف ردها ب�ساأن مبادرات 

�سملت  باأنها  تنفيذها،  على  تعمل  التي  التوظيف 

الإلكرتونية  اخلدمات  من  جمموعة  تد�سني  ا  اأي�سً

اأبرزها  من  عمل،  عن  والباحثني  العمل  لأ�سحاب 

الت�سجيل  وخدمات  الإلكرتوين  التوظيف  معر�س 

الإلكرتونية لإن�ساء قاعدة بيانات دقيقة للباحثني 

يطابق  مبا  وتر�سيحهم  فرزهم  لت�سهيل  عمل  عن 

مت  اأنه  اإىل  م�سرية  العمل،  اأ�سحاب  احتياجات 

من�ساآت  على  البحرنة  من   %50 ن�سبة  فر�س 

ا �سرًطا للح�سول  القطاع اخلا�س والذي يعد اأي�سً

على املناق�سات احلكومية، والتي تخ�سع للتقييم 

اأثبت  البحريني  العامل  اأن  مبينة  م�ستمر،  ب�سكل 

يف  مهارة  من  به  يتمتع  ملا  املناف�سة  على  قدرته 

من  الكثري  لعتماد  اأدى  الذي  وهو  العمل،  �سوق 

الوطنية  العمالة  على  طوًعا  اجلاذبة  املن�ساآت 

وحتقيقها ن�سب بحرنة عالية ت�سل اإىل %90.

ا دمج املراأة البحرينية  ووا�سلت باأنه مت اأي�سً

اأ�سهمت  تنفيذ عدة مبادرات  العمل، عرب  يف �سوق 

يف رفع ن�سبة توظيف الإناث اإىل 41% من اإجمايل 

عمليات التوظيف يف 2022، ومن هذه املبادرات 

لالإناث  اجلزئي  والعمل  ُبعد  عن  العمل  ا�ستحداث 

العمل  وقوانني  الأجور  دعم  برامج  يف  و�سملهن 

لدى  الت�سويق  وزيادة  الجتماعي،  والتاأمني 

تنا�سب  �سواغر  على  للح�سول  العمل  اأ�سحاب 

الإناث وخا�سة اجلامعيات.

واأ�سافت اأنه من بني املبادرات التي مت احلر�س 

على تنفيذها هو ا�ستهداف توظيف اجلامعيني يف 

ظل تزايد اأعداد اخلريجني، خا�سة من التخ�س�سات 

التي ُي�سعى لرفع معدل اندماجها يف �سوق العمل، 

دمج  وترية  لت�سريع  اجلهود  تكثيف  مت  فقد 

�سقف  رفع  خالل  من  العمل  �سوق  يف  اجلامعيني 

دينار،   600 اإىل  للجامعيني  املايل  الدعم  م�ستوى 

وتكثيف اجلهود لتوفري املزيد من ال�سواغر املنا�سبة 

والتي  الواعدة،  القطاعات  يف  خا�سة  للجامعيني 

نتج عنها رفع ن�سبة توظيف اجلامعيني يف 2022 

التوظيف  عمليات  اإجمايل  من   %31 اإىل  لت�سل 

مقارنة بن�سبة 23% يف 2021، اإذ مت خالل العام 

2022 توظيف 9427 جامعًيا مقارنة بـ6261 

يف العام 2021، بالإ�سافة اإىل تكثيف التن�سيق مع 

العايل  التعليم  وجمل�س  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اأكرب  مواءمة  حتقيق  ل�سمان  البحرين  وجامعة 

بني خمرجات التعليم اجلامعي واحتياجات �سوق 

العمل والرتكيز على التخ�س�سات املطلوبة وو�سع 

معدل  لرفع  ُي�سعى  التي  للتخ�س�سات  احللول 

اندماجها يف �سوق العمل، اإىل جانب اإن�ساء قاعدة 

بيانات متخ�س�سة لتوظيف خريجي التخ�س�سات 

و�ساهم  ال�سحة،  وزارة  مع  بالتن�سيق  ال�سحية 

ذلك يف توظيف 1686 مواطًنا بالعام 2022 يف 

بيانات  قاعدة  اإن�ساء  عن  ف�ساًل  ال�سحي،  القطاع 

وتد�سني  املعلومات،  نظم  خلريجي  متخ�س�سة 

برنامج تنمية الكوادر التقنية.

وزير العملوزير العمل

31% من املتوظفني من اجلامعيني و41% اإناث.. وزارة العمل رًدا على بوعنق:

تطابق بيانات التوظيف يف القطاع اخلا�ض مع الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي
اأكدت وزارة العمل تطابق بياناتها مع بيانات الهيئة العامة 

يف  واحد  نظام  ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  الجتماعي،  للتاأمني 

عمليات التوظيف والتاأمني �سمن منظومة العمليات الإلكرتونية 

والتاأمني  التوظيف  طلبات  اإجراءات  مبا�سرة  تتم  اإذ  للحكومة، 

بعد  العمل  �ساحب  يقدمه  الذي  الطلب  ذات  يف  ومعاجلتها 

توقيعه لعقد العمل املربم حتت اإ�سراف الوزارة.

على  العمل جميل حميدان  وزير  به  بعث  رد  ذلك يف  جاء 

�سوؤال نيابي مقدم من النائب خالد بوعنق حول وجود فوارق يف 

اأرقام اجلهتني احلكوميتني.

يف  الوارد  التوظيف  عدد  اأن  ردها  يف  الوزارة  واأو�سحت 

ن�س ال�سوؤال )29256( هو عدد اإجمايل املتوظفني البحرينيني 

يف القطاع اخلا�س حتى 24 دي�سمرب 2022، وي�سم �سريحة 

الداخلني اجلدد )7669 متوظًفا( و�سريحة من �سبق لهم العمل 

توظيف  مت  قد  اأنه  من  تداوله  مت  ما  اأما  متوظًفا(،   21857(

)5731( بحرينًيا فهو ي�سري اإىل �سريحة الداخلني اجلدد املوؤمن 

الثالث  الربع  التاأمني( خالل  )وامل�ستمرين يف  مرة  لأول  عليهم 

من عام 2022، وهو مو�سح اأ�سفل عنوان اجلدول الذي مت اأخذ 

الرقم منه يف الن�سرة الدورية للربع الثالث 2022 ال�سادرة عن 

اأي ت�سارب  اأنه ل يوجد  اأي  للتاأمني الجتماعي،  العامة  الهيئة 

لأعداد  عنها  املعلن  الزمنية  للفرتة  اختالف  واإمنا  الأرقام  يف 

التوظيف.

ويف تفا�سيل بيانات التوظيف يف القطاع اخلا�س حتى نهاية 

عام 2022 والبالغ عددهم 29995 متوظًفا، فاإن عدد 7788 

الثانوية  اأو  اجلامعية  درا�ستهم  اأنهوا  ممن  مرة  لأول  متوظًفا 

متوظفني ممن  مرة، و22207  لأول  عمل  عن  باحثني  و�سجلوا 

�سبق لهم العمل. وبح�سب اجلن�س، فقد بلغ عدد الذكور الذين مت 

توظيفهم 17714 بن�سبة )59%(، بينما بلغ عدد الإناث ممن مت 

توظيفهم 12281 بن�سبة )41%(، ومن حيث املوؤهل فقد بلغ عدد 

وعدد   ،9427 واأعلى(  )بكالوريو�س  اجلامعيني  من  املتوظفني 

الدبلوم 1546، وعدد املتوظفني من  املتوظفني من حملة موؤهل 

حملة املوؤهل الثانوية وما دون 19004 متوظفني.

واأعداد  ال�سركات  اأ�سماء  قائمة  بن�سر  العمل  وزارة  وتقوم 

ww.mlsd. البحرينيني املتوظفني يف موقع الوزارة الإلكرتوين

اإذ  املذكورة،  القائمة  على  الطالع  اجلمهور  وباإمكان   ،gov.bh
يف  امل�سهمة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأ�سماء  ن�سر  الوزارة  اعتادت 

توظيف البحرينيني تقديًرا لهم على توفري فر�س العمل املنا�سبة 

ت�سم  الوزارة  املن�سورة مبوقع  القائمة  اأن  اإىل  للمواطنني، لفتة 

قامت  والتي  متنوعة  جمالت  يف  وموؤ�س�سة  �سركة   6211

بتوظيف 29995 بحرينًيا يف 2022.

ال�سفافية  على  حر�سها  اإطار  يف  اأنه  العمل  وزارة  واأكدت 

الهيئة  خماطبة  دوري  ب�سكل  يتم  فاإنه  البيانات،  تطابق  ودقة 

العامة للتاأمني الجتماعي واإر�سال قائمة املتوظفني لها، اإذ اأكدت 

يناير   12 بتاريخ  للوزارة  مر�سل  خطاب  اآخر  مبوجب  الهيئة 

2023 �سحة وتطابق بيانات التوظيف لدى اجلهتني.

وتتمثل اإجراءات املطابقة بني املعلومات املتعلقة بالتوظيف 

و�سروط  فيها  الأجور  وم�ستوى  عملهم  عقود  الوزارة  باعتماد 

العمل الأخرى وفًقا للموؤهل، وتقوم بتمرير طلبات التوظيف عرب 

النظام الإلكرتوين امل�سرتك اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 

التي بدورها تقوم بالتحقق من الطلب وعدم التداخل بني فرتات 

العمل، وباعتماد طلب التاأمني وح�ساب ن�سب ال�ستقطاع )ا�سرتاك 

التاأمني( ومقدار الأجر واعتماد ا�سم جهة العمل. كما يتم حتديد 

املوؤمن عليه اجلديد لأول مرة بفتح �سجل جديد له، وممن �سبق له 

العمل يتم تعديل بياناته وفًقا للوظيفة اجلديدة و�ساحب العمل 

احلكومية  للجهات  البيانات  نقل  ذلك  �سوء  يف  ويتم  اجلديد، 

متطابقة  بيانات  بقاعدة  الإلكرتوين  الربط  خالل  من  الأخرى 

وموثقة. كما اأن وزارة العمل والهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 

حتتفظ بن�سخ موقعة من عقود العمل جلميع عمليات التوظيف 

للبحرينيني يف القطاع اخلا�س، اإذ يتم التدقيق على جميع عقود 

التوظيف قبل اعتمادها.

القطاع  يف  البحرينيني  توظيف  بيانات  اأن  الوزارة  واأكدت 

اإجراءات  منها  لكل  حكومية  جهات  باأربع  مرتبطة  اخلا�س 

هذه  تتحرك  اإذ  الأعداد،  احت�ساب  دقة  ت�سهم يف  واآليات حمددة 

ولها  الإلكرتونية،  الأنظمة  عرب  يومي  ب�سكل  وتوثق  البيانات 

الجتماعي  التاأمني  طلبات  بتمرير  مبا�سر  اإلكرتوين  ارتباط 

للمتوظفني لدى الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، وكذلك حتديث 

ال�سخ�سية للمواطنني لدى هيئة املعلومات واحلكومة  البيانات 

الإلكرتونية، اإ�سافة حل�ساب ن�سب البحرنة يف املن�ساآت واإ�سدار 

تعمل  جهات  وهي  العمل،  �سوق  تنظيم  بهيئة  العمل  ت�ساريح 

بدقة وفًقا للربط والتكامل الإلكرتوين للتاأكد من �سالمة و�سحة 

اخلطط  لبناء  اعتمادها  يتم  التي  الوطنية  املعلومات  منظومة 

امل�ستقبلية يف �سوق العمل.

خالد بوعنق

78 حملة تفتي�سية يف عام واحد.. »التجارة« رًدا على مال ح�سن:

اإغالق اإداري لـ27 حماًل يف 2022 ملخالفات تتعّلق بالتالعب باالأ�سعار والغ�ض
اأنها  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  اأكدت 

حتر�س وب�سكل م�ستمر على تنفيذ الزيارات 

التجارية،  واملحال  الأ�سواق  على  امليدانية 

بالإ�سافة اإىل تعزيز الرقابة النوعية بح�سب 

املوا�سم واملنا�سبات للتاأكد من �سالمة تطبيق 

والأنظمة  القوانني  تقرها  التي  الإجراءات 

الرقابة  لعمليات  الداعمة  والقرارات 

احلركة  �سري  �سمان  اأجل  من  والتفتي�س 

حيث  من  ال�سحيح،  النحو  على  التجارية 

بها،  امل�سرح  التجارية  بالأن�سطة  اللتزام 

و�سحة احلمالت الرتويجية وعدم التالعب 

يف الأ�سعار، ومنع الغ�س التجاري.

جاء ذلك يف رد بعث به وزير التجارة 

على  فخرو  عادل  بن  عبداهلل  وال�سناعة 

اإذ  ح�سن،  مال  جميل  للنائب  نيابي  �سوؤال 

وفرة  من  التاأكد  يتم  اأنه  الوزارة  اأو�سحت 

منتظمة  دورية  تقارير  ورفع  املنتجات 

ب�سكل  الأ�سعار  لرتفاع  موؤ�سرات  اأي  ب�ساأن 

غري مربر اأو ما �سابه ذلك، ويتم التعامل مع 

املخالفات التجارية وفًقا للقوانني والأنظمة 

املعمول بها، والتي ت�سل اجلزاءات فيها اإىل 

غلق املحال اإدارًيا، والإحالة للنيابة العامة، 

وتطبيق الغرامات املالية، و�سطب القيد من 

الإجراءات  من  وغريها  التجاري،  ال�سجل 

املتبعة بهذا اخل�سو�س ووفًقا للت�سل�سل يف 

تطبيق اجلزاء، وجميع ما �سبق بيانه يحكم 

حلقة القت�ساد احلر ليكون �سامًنا حلقوق 

جميع الأطراف يف العملية التجارية.

وتطرقت وزارة ال�سناعة والتجارة اإىل 

والتي  الوزارة  يف  املتبعة  الرقابية  الآليات 

وبني  بينها  الفاعل  التن�سيق  اأبرزها  يعد 

ذات  الأخرى  احلكومية  الرقابية  الأجهزة 

وحتقيق  الرقابي  الدور  يعزز  ما  العالقة، 

اأعلى حم�سلة من النتائج الإيجابية للرقابة 

جراء تكامل الإجراءات بني جميع الأطراف، 

 2022 العام  بداية  منذ  اأنه  اإىل  م�سرية 

وحتى تاريخه مت تكثيف الزيارات امليدانية 

فيما يتعلق مبخالفات التالعب يف الأ�سعار، 

العام  منذ  التفتي�سية  احلمالت  عدد  بلغ  اإذ 

2022 بهذا اخل�سو�س 78 حملة مبختلف 

جمموع  لي�سل  البحرين،  مملكة  مناطق 

الزيارات امليدانية يف هذا ال�ساأن اإىل 5891.

الغلق  اإجراءات  اتخاذ  مت  اإنه  وقالت 

ت�سحيح  و�سمان  حمالً،  لـ27  الإداري 

ول  فتحها،  اإعادة  قبل  القانونية  اأو�ساعهم 

زالت الوزارة م�ستمرة يف الرقابة والتفتي�س 

احلازمة  الفورية  الإجراءات  واتخاذ 

ر�سدها  يتم  خمالفات  اأيَة  �سد  والرادعة 

ب�ساأن التالعب بالأ�سعار اأو الغ�س التجاري 

اأي  اأو  امل�سللة  العرو�س  اأو  الحتكار  اأو 

خمالفات لأحكام القوانني والأنظمة املعمول 

العاملني  عدد  اإىل  لفتة  الوزارة،  يف  بها 

يبلغ  والذي  بالوزارة  التفتي�س  جمال  يف 

عددهم 47 موظًفا منهم 30 مفت�ًسا ميدانًيا 

اأنه  موؤكدة  الق�سائي،  ال�سبط  مباأمورية 

واملن�ساآت  والأ�سواق  املحال  كل  تغطية  يتم 

جميع  يف  البيع  منافذ  وخمتلف  اجلارية 

جميع  وت�سافر  جهود  بف�سل  املحافظات 

وامل�ستمرة  احلثيثة  واملتابعة  العاملني 

والتن�سيق البناء بني الإدارات كافة.

والتجارة،  ال�سناعة  وزارة  �سددت  كما 

اأن  على  الربملاين،  ال�سوؤال  على  ردها  يف 

من  كاٍف  خمزون  لديها  البحرين  مملكة 

وحتر�س  الأ�سا�سية،  الغذائية  ال�سلع 

با�ستمرار على تاأمني املخزون ال�سرتاتيجي 

من هذه ال�سلع يف خمتلف الظروف و�سمان 

توافر وتنوع ال�سلع الغذائية وال�ستهالكية 

ب�سكل  املحلية  الأ�سواق  يف  ال�سرورية 

وتطلعات  احتياجات  يلبي  ومبا  م�ستمر، 

خمتلف اأفراد املجتمع.

علي مال ح�سنعبداهلل فخرو
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تت�شمن فئة الوالء اجلديدة

»االأهلي املتحد« يعلن اأ�شخم جوائز »ح�شادي« لهذا العام

اأعلن البنك الأهلي املتحد الن�سخة اجلديدة 

يف  الأ�سبوع  هذا  نهاية  وذلك  ح�سادي،  من 

جممع البحرين �سيتي �سنرت، اإ�سافة لالحتفال 

باملليونري الرابع لعام 2022.

ويعتزم البنك الأهلي املتحد اإطالق الن�سخة 

�ستتميز  والتي  برنامج ح�سادي،  اجلديدة من 

مبجموع جوائز ل مثيل له. ت�سم هذه اجلوائز 

جائزة الأحالم بقيمة مليون دولر اأمريكي كل 

�سهرين، اإ�سافة اإىل �سحوبات �سهرية على 15 

جائزة بقيمة 25000 األف دولر اأمريكي، و50 

جائزة بقيمة 1000 دولر اأمريكي، و50 جائزة 

الأ�سهر  يف  اأمريكي  دولر   1000 بقيمة  ولء 

التي ل يتم فيها ال�سحب على جوائز الأحالم.

جدير بالذكر اأن فئة جوائز الولء اجلديدة 

تهدف ملكافاأة عمالء ح�سادي الذين مل يحالفهم 

احلظ للفوز خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، ما 

�سيوفر لهم فر�سة اأكرب يف الفوز.

خا�س  حدث  يف  الربنامج  اإطالق  �سيتم 

نهاية  البحرين �سيتي �سنرت  �سيقام يف جممع 

هذا الأ�سبوع، بدًءا من اليوم ولغاية 5 فرباير، 

اإذ �سيحظى الزوار بفر�سة الفوز بق�سائم ت�سوق 

احلدث،  واأيفون. وخالل  اأيباد  واأجهزة  فورية 

من  والأخري  الرابع  باملليونري  البنك  �سيحتفل 

املرزوق،  ال�سيد رائد حميد  لربنامج ح�سادي، 

عائلته  اأفراد  من  عدد  معه  �سيح�سر  والذي 

وعائلة البنك الأهلي املتحد لالحتفال بالفوز. 

اأن برنامج ح�سادي متوافر  اإىل  ي�سار هنا 

ادخار،  اأو �سهادات  على �سكل ح�ساب م�سريف 

ما يجعله اأحد اأكرث خدمات البنك جذًبا للعمالء. 

اخلدمة  لهذه  الو�سول  الآن  العمالء  وباإمكان 

للبنك  الرقمية  القنوات  ال�ساعة عرب  مدار  على 

وفروعه املنت�سرة يف اأرجاء اململكة. 

جتــدر الإ�سارة هنا اإىل اأن كل 50 د.ب يتم 

ا�ستثمارها يف ح�ساب ح�سادي �ستمنح العميل 

فر�سة واحدة للفوز يف ال�سحوبات. كما ميكن 

للعمالء م�ساعفة فر�سهم يف ال�سحوبات مرتني 

ملدة  احل�ساب  يف  باأر�سدتهم  الحتفــاظ  عرب 

ثالثة اأ�سهر، وثالث مرات عرب الحتفاظ بها ملدة 

�ستة اأ�سهر.

احتفـاالً بالعام ال�شيني اجلديـــد

»مدينة التنني البحرين« تطلق جمموعة برامج وفعاليات

اأكرب  البحرين،  التنني  مدينة  توا�سل 

يف  والتجزئة  باجلملة  للبيع  ت�سوق  مركز 

ال�سيني  بالعام  احتفالتها  البحرين،  مملكة 

الفعاليات  من  جمموعة  تنظيم  عرب  اجلديد 

والربامج التي �ست�ستمر حتى 5 فرباير العام 

اجلاري. 

ا  اأي�سً ال�سنة ال�سينية اجلديدة املعروفة 

بال�سنة القمرية اجلديدة، هي من اأهم الأعياد 

نهاية  ت�سادف  التي  ال�سينية  الثقافة  يف 

اإذ يتم ت�سمية كل عام على  القمري،  التقومي 

ع�سر.  الإثني  الأبراج  دائرة   حيوانات  اأحد 

وي�سادف 2023 عام الأرنب، وهو احليوان 

الأكرث  ُيعد  الذي  الأبراج  ت�سل�سل  يف  الرابع 

التنني  مدينة  يف  الحتفالت  وتوفر  حًظا. 

اأفراد الأ�سرة، ومتنح  اأجواء ترفيهية جلميع 

الزوار جتربة ثقافية مميزة ل تن�سى. 

ت�سمل الفعاليات الحتفالية مرا�سم ال�ساي 

ال�سيني التقليدي، وعر�س فن اخلط ال�سيني 

ال�سيني  العر�س  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساحر، 

باحليوية.  املفعم  التنني  وعر�س  التقليدي، 

من  العديد  هناك  �سيكون  ذلك،  على  عالوة 

الأن�سطة اخلا�سة بالأطفال.

قال  ذلك،  على  تعليقه  معر�س  ويف 

البحرين: »نحن  التنني  متحدث با�سم مدينة 

الفعاليات  من  �سل�سلة  نطلق  باأن  فخورون 

والربامج املتميزة لالحتفال مع زبائننا الكرام 

بهذه  املجاورة  والدول  البحرين  مملكة  من 

املنا�سبة املهمة وهي العام ال�سيني اجلديد«.

افتتاح اأول فروع ملطاعم الربجر ال�شهرية »بيكل« يف البحرين مبجمع العايل

 )Pickl( »افتتحت �سل�سلة مطاعم »بيكل

الإمارات  بدولة  دبي  يف  تاأ�س�ست  التي 

يف  البحرين  مملكة  يف  فروعها  اأول  العربية 

 ،2023 يناير   31 بتاريخ  العايل  جممع 

لالأغذية،  الزياين  �سركة  مع  بالتعاون  وذلك 

الذراع ال�ستثمارية يف قطاع الأغذية التابعة 

ملجموعة ا�ستثمارات الزياين، لتمنح املواطنني 

تذوق  فر�سة  اململكة  يف  والزوار  واملقيمني 

املقلي  والدجاج  الربجر  من  »بيكل«  وجبات 

والربجر النباتي.

فالويث  �ستيف  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

ل�سل�سلة مطاعم  التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س 

يف  الأطعمة  حمبو  »طالب  بالقول:  »بيكل« 

يف   )Pickl(لـ فرٍع  بافتتاح  البحرين  مملكة 

باأن  �سعداء  نحن  لذلك  طويلة،  لفرتة  اململكة 

�سريك  وجود  ي�سمن  كما  تطلعاتهم.  نلبي 

حملي قوي مثل �سركة الزياين لالأغذية باأننا 

 )Pickl( جتربة  منح  على  قادرين  �سنكون 

زبائننا يف  من  عدد  لأكرب  نوعها  من  الفريدة 

مملكة البحرين«.

الزياين  خالد  ماجد  علق  جانبه،  من 

الع�سو املنتدب ل�سركة الزياين لالأغذية قائاًل: 

لالأغذية  الزياين  �سركة  م�سرورون يف  »نحن 

بافتتاح اأول فروع مطعم )Pickl( يف اململكة، 

والذي نتطلع من خالله اإىل تو�سيع اخليارات 

نحن  الكرام.  للعمالء  نقدمها  التي  املتنوعة 

التجارية  العالمة  هذه  لإطالق  متحم�سون 

باأن  نوؤمن  كما  البحرين،  مملكة  يف  املميزة 

الزبائن  تطلعات  �سيلبي   )Pickl( مطعم 

عرو�سه  لتنوع  نظًرا  البحريني  ال�سوق  يف 

الإمارات  دولة  يف  بالنجاح  احلافل  و�سجله 

العربية املتحدة«.

دعًما حلملة »اأ�شجار من اأجل احلياة«

»stc البحرين« تتعاون مع »اأمريكان اإك�شربي�س«

تعــاون بيــن م�شت�شفــى

امللك حمد - االإر�شالية االأمريكية وعيادة مايو

الرائدة  ال�سركة  البحرين،   stc عقدت 

مع  �سراكة  الرقمية،  التكنولوجيا  عامل  يف 

لدعم  الأو�سط  ال�سرق  اإك�سربي�س  اأمريكان 

حملتها اجلارية )اأ�سجار من اأجل احلياة(، 

ال�سرق  اإك�سربي�س  اأمريكان  تعهدت  اإذ 

بغر�س  ال�سراكة-  هذه  -مبوجب  الأو�سط 

اأرجاء  يف  خمتلفة  مواقع  يف  �سجرة  األف 

اخل�سراء  امل�ساحات  تكثيف  بهدف  اململكة 

فيها.

املهند�س  �سّرح  ال�سراكة،  هذه  وحول 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  بانبيله  نزار 

جهودنا  اإطار  »يف  قائاًل:  البحرين   stc
اإىل تكثيف امل�ساحات اخل�سراء يف  الرامية 

البحرين، واإمياًنا منا باأهمية الوعي البيئي، 

وجت�سيًدا للتزامنا باحلملة اجلارية، فاإنه 

اإك�سربي�س  اأمريكان  مع  التعاون  ي�سعدنا 

من  )اأ�سجار  حملة  لدعم  الأو�سط  ال�سرق 

نقود  اأن  الفخر  يغمرنا  اإذ  احلياة(،  اأجل 

حملة ت�سجري الأكرب من نوعها على م�ستوى 

لأمريكان  ومقدرين  �ساكرين  اململكة، 

اإك�سربي�س ال�سرق الأو�سط التحاقها بركب 

يف  املتمثل  ال�سامي  هدفنا  لتحقيق  احلملة 

خلق م�ستقبل م�ستدام للجميع«.

الرئي�س  خوري  مازن  علّق  جهته،  من 

اإك�سربي�س  اأمريكان  ل�سركة  التنفيذي 

حظيت  »لطاملا  قائاًل:  الأو�سط  ال�سرق 

بالغة  باأهمية  البيئة  وحماية  ال�ستدامة 

الأو�سط،  ال�سرق  اإك�سربي�س  اأمريكان  لدى 

ا�سرتاتيجيتها  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  و�سكلتا 

وعملياتها«.

المريكية،  الإر�سالية  م�ست�سفى  وقعت 

عيادة  مع  الأوىل  مرحلتها  يف  �سفقة  اأم�س، 

جنًبا  التنموية  ا�سرتاتيجيتها  لتما�سي  مايو 

)عمالء  ا�سرتاتيجية  تطبيق  مع  جنب  اإىل 

والقيادة  اجلودة  لتطوير  ودائًما(  اأولً  مايو 

واحلوكمة على الطريق، لت�سبح �سريًكا تابًعا 

لعيادة مايو هنا يف مملكة البحرين.

�ستكون م�ست�سفى امللك حمد - الإر�سالية 

الأمريكية مركز هذه ال�سراكة التي تطورت من 

خدمة �سعب مملكة البحرين منذ 120 عاًما.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12353/PDF/INAF_20230202005227429.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/events/997654/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/997658/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر 
قرارًا بإعادة تشكيل »استشارية 

اإلطار الوطني للمؤهالت«

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد  
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 
)6( لس��نة 2023 بإعادة تش��كيل اللجنة االستشارية 
لإلطار الوطن��ي للمؤهالت في هيئة ج��ودة التعليم 
والتدري��ب، وذلك بناًء على عرض رئيس مجلس إدارة 

هيئة جودة التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

يعاد تش��كيل اللجن��ة االستش��ارية لإلط��ار الوطني 
للمؤه��الت ف��ي هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
برئاس��ة الرئي��س التنفي��ذي لهيئة ج��ودة التعليم 

والتدريب وعضوية كل من:
1. الش��يخ معاذ بن دعيج آل خليف��ة ممثاًل عن جهاز 

الخدمة المدنية.
2. األستاذ الدكتور سمير العتوم عضوًا عن الجامعات 

الخاصة.
3. الدكتور محمد عبداهلل باق��ر عضوًا عن الجامعات 

الحكومية.
4. الدكتورة س��ماح محمد العج��اوي ممثاًل عن وزارة 

التربية والتعليم.
5. الدكت��ورة أمينة محم��د بوعالي ممثاًل عن مجلس 

التعليم العالي.
6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثاًل عن وزارة العمل.
7. األستاذ أحمد عبداهلل عبدالرحيم عضوًا عن القطاع 

الخاص.
8. األس��تاذ نواف محمد الجش��ي عضوًا عن المعاهد 

الخاصة.
ويكون تعيين أول خمس��ة أعضاء لمدة أربع سنوات، 

ويكون تعيين باقي األعضاء لمدة ثالث سنوات.

تتعلق بالعالقات األخوية الوطيدة التي تربط البلدين 

 الملك يبعث برسالة خطية 
إلى رئيس مجلس السيادة في السودان

بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد 
المعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، برس��الة 
خطي��ة إلى أخي��ه فخام��ة الفريق أول 
الرك��ن عبدالفت��اح البره��ان، رئي��س 
ف��ي  االنتقال��ي  الس��يادة  مجل��س 
الش��قيقة، تتعلق  السودان  جمهورية 
بالعالق��ات األخوي��ة الوطي��دة الت��ي 

تربط بين البلدين الشقيقين.
وق��د تس��ّلم الرس��الة فخام��ة الفريق 
أول الرك��ن عبد الفت��اح البرهان خالل 
استقباله، أمس، في مدينة الخرطوم، 
س��عادة الدكتور عبداللطيف بن راشد 

الزياني، وزير الخارجية.
إل��ى فخام��ة  الخارجي��ة  ونق��ل وزي��ر 
رئي��س مجلس الس��يادة االنتقالي في 
جمهوري��ة الس��ودان تحي��ات وتقدير 
وتمنيات��ه  المعظ��م  المل��ك  جالل��ة 
لفخامت��ه بموف��ور الصح��ة والعافية 
والسداد، ولجمهورية السودان الشقيق 

بدوام األمن واالس��تقرار واالزدهار لما 
من ش��أنه تحقي��ق تطلعات الش��عب 

السوداني.
وقد كلف فخامة رئيس مجلس السيادة 
االنتقال��ي الس��وداني وزي��ر الخارجية 

بنق��ل تحيات��ه وتقدي��ره إل��ى حضرة 
صاح��ب الجالل��ة ملك الب��الد المعظم 
وتمني��ات فخامت��ه لمملك��ة البحرين 
بالمزيد من التقدم والنماء واالزدهار، 
معربًا عن اعت��زازه بالعالقات األخوية 

الوثيق��ة الت��ي ترب��ط بي��ن البلدين 
الش��قيقين، مؤك��دًا حرص الس��ودان 
عل��ى تعزيزها وتطويره��ا في مختلف 
المجاالت لم��ا فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وجرى خالل اللقاء، استعراض العالقات 
األخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع 
وجمهوري��ة  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن 
الس��ودان الش��قيقة، وما تشهده من 
تط��ور ونم��و ف��ي مختل��ف المجاالت، 
وأوج��ه تعزي��ز التع��اون الثنائي بما 
يحق��ق األهداف والمصال��ح المتبادلة، 

ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
الس��يد عل��ي  اللق��اء، معال��ي  حض��ر 
جمهوري��ة  خارجي��ة  وزي��ر  الص��ادق، 
السودان، والسيد ربيعة عبداهلل سعيد 
ربيع��ة، س��فير مملك��ة البحري��ن في 
الخرطوم، والس��فير طالل عبدالس��الم 
األنص��اري، مدي��ر ع��ام ش��ؤون وزارة 

الخارجية.

 رئيس هيئة األركان يحضر حفل تخريج 
دورة األركان الصغرى 2 بسالح الجو الملكي

حضر رئيس هيئ��ة األركان الفريق الرك��ن ذياب بن صقر 
النعيمي، حفل تخريج دورة األركان الصغرى رقم / 2 والتي 
عقدت بس��الح الجو الملكي البحريني لق��وة دفاع البحرين 
أمس. وفي بداية الحفل، ُقدم إيجاز عن الدورة وما اشتملت 
عليه من برام��ج تدريبية في المجال العس��كري باإلضافة 
إلى ع��دد من المحاضرات العلمي��ة ومحاضرات تخصصية 

ألقاها عدد من المسؤولين في وزارات المملكة.
وتفضل رئيس هيئة األركان بتسليم الشهادات للخريجين 
والجوائ��ز التقديرية على األوائل وهنأه��م على اجتيازهم 

بكل ج��د متطلبات هذه الدورة والتي ش��ارك بها عدد من 
الضباط بالقوات المس��لحة بالمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، مش��يدًا بأهميتها حيث تؤهلهم لمراكز قيادية 
في المجال العس��كري، معبرًا سعادته عن شكره وتقديره 
للمدربين على الجهود التي بذلوها في التخطيط والتنفيذ 

لمختلف مراحل هذه الدورة بنجاح.
وحض��ر التخريج، عدد من كبار ضباط ق��وة دفاع البحرين، 
والملحق العس��كري بس��فارة المملكة العربية السعودية 
الشقيقة لدى مملكة البحرين العميد الركن فهد الثنيان.

 وزيرة الصحة تبحث تعزيز 
التعاون الصحي مع نظيرها السعودي

أّك��دت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد 
الخب��رات  أهمي��ة اس��تمرار تب��ادل 
الصحي��ة والطبي��ة م��ع المختّصين 
والمعنيين بهذا القطاع من مختلف 
دول العالم، مشيرًة إلى دور التعاون 
الدولي الفعال في تطوير منظومات 
الرعاية الصحية المختلفة بما يحقق 

األهداف المنشودة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه��ا م��ع وزير 
الصح��ة الس��عودي فه��د الجالجل، 
عل��ى هامش مش��اركة وزارة الصحة 
في معرض ومؤتمر الصحة العربي 
لع��ام 2023 الذي تس��تضيفه دبي 

حاليًا.
وخ��الل اللق��اء، اس��تعرضت الوزيرة 
مع وزير الصحة الس��عودي التعاون 
الصحي بين البلدين، وما وصل إليه 
من تقدم في ظل التزام المملكتين 
بتعزيز التعاون الثنائي بينهما على 
كافة المستويات في إطار العالقات 

التاريخية العريقة التي تربطهما. 
من جانبه، أكد وزير الصحة السعودي 
التع��اون  تدعي��م  أهمي��ة  عل��ى 
والتنس��يق المتواص��ل ال��ذي يربط 
بين البلدي��ن وباألخص فيما يتعلق 
بالقطاع الصحي، معربا عن اعتزازه 
العمي��ق بالرواب��ط المش��تركة مع 

مملكة البحرين في شتى المجاالت، 
مش��يدًا بالتط��ور واالزده��ار ال��ذي 
تعيش��ه المملكة في ظ��ل قيادتها 
الحكيمة بكافة القطاعات التنموية 
وعلى وج��ه الخصوص تطور القطاع 
الصح��ي بالمملك��ة؛ والذي يش��هد 

كفاءة عالية في مستوى األداء.

 وزيرة الصحة تبحث 
مستجدات البرامج الخليجية المشتركة

أّكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، على أهمية الدور المثمر الذي يقوم به مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الصحي الخليجي، مش��يدًة بالنجاحات واإلنجازات 

الخليجية على صعيد تعزيز التعاون الصحي بين كافة دول المجلس.
ج��اء ذلك خ��الل لقائها بالمدير الع��ام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون س��ليمان 
الدخيل على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي لعام 2023 الذي تستضيفه إمارة 
دبي في دولة اإلمارات خالل الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023، حيث أشادت بالجهود 
الطيبة للمجلس في دعم كافة مجاالت العمل الخليجي والمبادرات الصحية المش��تركة. 
وخالل اللقاء، تم بحث واستعراض المستجدات المتعلقة بالبرامج والمبادرات الخليجية 
المشتركة وعدد من أبرز الموضوعات ذات االهتمام المشترك والتي تدعم خطة مجلس 
الصحة الخليج��ي وأهدافه المرتبطة ببرامج الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي 

والمشاريع الصحية المشتركة بين وزارات الصحة بدول المجلس.
وف��ي ختام اللقاء أعرب المدير العام لمجل��س الصحة لدول مجلس التعاون عن خالص 
شكره وتقديره للدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة البحرين في دعم العديد 
م��ن الحمالت والبرامج الصحي��ة التوعوية والتدريبية وتبادل الخب��رات بين كافة الدول 
الشقيقة في مختلف المجاالت الصحية والبحثية والتي تساهم بدورها في دعم وتفعيل 

األهداف والتطلعات المنشودة تحت مظلة العمل الخليجي المشترك.
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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر 
قرارًا بإعادة تشكيل »استشارية 

اإلطار الوطني للمؤهالت«

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد  
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 
)6( لس��نة 2023 بإعادة تش��كيل اللجنة االستشارية 
لإلطار الوطن��ي للمؤهالت في هيئة ج��ودة التعليم 
والتدري��ب، وذلك بناًء على عرض رئيس مجلس إدارة 

هيئة جودة التعليم والتدريب، جاء فيه:
المادة األولى:

يعاد تش��كيل اللجن��ة االستش��ارية لإلط��ار الوطني 
للمؤه��الت ف��ي هيئ��ة ج��ودة التعلي��م والتدريب، 
برئاس��ة الرئي��س التنفي��ذي لهيئة ج��ودة التعليم 

والتدريب وعضوية كل من:
1. الش��يخ معاذ بن دعيج آل خليف��ة ممثاًل عن جهاز 

الخدمة المدنية.
2. األستاذ الدكتور سمير العتوم عضوًا عن الجامعات 

الخاصة.
3. الدكتور محمد عبداهلل باق��ر عضوًا عن الجامعات 

الحكومية.
4. الدكتورة س��ماح محمد العج��اوي ممثاًل عن وزارة 

التربية والتعليم.
5. الدكت��ورة أمينة محم��د بوعالي ممثاًل عن مجلس 

التعليم العالي.
6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثاًل عن وزارة العمل.
7. األستاذ أحمد عبداهلل عبدالرحيم عضوًا عن القطاع 

الخاص.
8. األس��تاذ نواف محمد الجش��ي عضوًا عن المعاهد 

الخاصة.
ويكون تعيين أول خمس��ة أعضاء لمدة أربع سنوات، 

ويكون تعيين باقي األعضاء لمدة ثالث سنوات.

تتعلق بالعالقات األخوية الوطيدة التي تربط البلدين 

 الملك يبعث برسالة خطية 
إلى رئيس مجلس السيادة في السودان

بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد 
المعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، برس��الة 
خطي��ة إلى أخي��ه فخام��ة الفريق أول 
الرك��ن عبدالفت��اح البره��ان، رئي��س 
ف��ي  االنتقال��ي  الس��يادة  مجل��س 
الش��قيقة، تتعلق  السودان  جمهورية 
بالعالق��ات األخوي��ة الوطي��دة الت��ي 

تربط بين البلدين الشقيقين.
وق��د تس��ّلم الرس��الة فخام��ة الفريق 
أول الرك��ن عبد الفت��اح البرهان خالل 
استقباله، أمس، في مدينة الخرطوم، 
س��عادة الدكتور عبداللطيف بن راشد 

الزياني، وزير الخارجية.
إل��ى فخام��ة  الخارجي��ة  ونق��ل وزي��ر 
رئي��س مجلس الس��يادة االنتقالي في 
جمهوري��ة الس��ودان تحي��ات وتقدير 
وتمنيات��ه  المعظ��م  المل��ك  جالل��ة 
لفخامت��ه بموف��ور الصح��ة والعافية 
والسداد، ولجمهورية السودان الشقيق 

بدوام األمن واالس��تقرار واالزدهار لما 
من ش��أنه تحقي��ق تطلعات الش��عب 

السوداني.
وقد كلف فخامة رئيس مجلس السيادة 
االنتقال��ي الس��وداني وزي��ر الخارجية 

بنق��ل تحيات��ه وتقدي��ره إل��ى حضرة 
صاح��ب الجالل��ة ملك الب��الد المعظم 
وتمني��ات فخامت��ه لمملك��ة البحرين 
بالمزيد من التقدم والنماء واالزدهار، 
معربًا عن اعت��زازه بالعالقات األخوية 

الوثيق��ة الت��ي ترب��ط بي��ن البلدين 
الش��قيقين، مؤك��دًا حرص الس��ودان 
عل��ى تعزيزها وتطويره��ا في مختلف 
المجاالت لم��ا فيه خير وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وجرى خالل اللقاء، استعراض العالقات 
األخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع 
وجمهوري��ة  البحري��ن  مملك��ة  بي��ن 
الس��ودان الش��قيقة، وما تشهده من 
تط��ور ونم��و ف��ي مختل��ف المجاالت، 
وأوج��ه تعزي��ز التع��اون الثنائي بما 
يحق��ق األهداف والمصال��ح المتبادلة، 

ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
الس��يد عل��ي  اللق��اء، معال��ي  حض��ر 
جمهوري��ة  خارجي��ة  وزي��ر  الص��ادق، 
السودان، والسيد ربيعة عبداهلل سعيد 
ربيع��ة، س��فير مملك��ة البحري��ن في 
الخرطوم، والس��فير طالل عبدالس��الم 
األنص��اري، مدي��ر ع��ام ش��ؤون وزارة 

الخارجية.

 رئيس هيئة األركان يحضر حفل تخريج 
دورة األركان الصغرى 2 بسالح الجو الملكي

حضر رئيس هيئ��ة األركان الفريق الرك��ن ذياب بن صقر 
النعيمي، حفل تخريج دورة األركان الصغرى رقم / 2 والتي 
عقدت بس��الح الجو الملكي البحريني لق��وة دفاع البحرين 
أمس. وفي بداية الحفل، ُقدم إيجاز عن الدورة وما اشتملت 
عليه من برام��ج تدريبية في المجال العس��كري باإلضافة 
إلى ع��دد من المحاضرات العلمي��ة ومحاضرات تخصصية 

ألقاها عدد من المسؤولين في وزارات المملكة.
وتفضل رئيس هيئة األركان بتسليم الشهادات للخريجين 
والجوائ��ز التقديرية على األوائل وهنأه��م على اجتيازهم 

بكل ج��د متطلبات هذه الدورة والتي ش��ارك بها عدد من 
الضباط بالقوات المس��لحة بالمملكة العربية السعودية 
الشقيقة، مش��يدًا بأهميتها حيث تؤهلهم لمراكز قيادية 
في المجال العس��كري، معبرًا سعادته عن شكره وتقديره 
للمدربين على الجهود التي بذلوها في التخطيط والتنفيذ 

لمختلف مراحل هذه الدورة بنجاح.
وحض��ر التخريج، عدد من كبار ضباط ق��وة دفاع البحرين، 
والملحق العس��كري بس��فارة المملكة العربية السعودية 
الشقيقة لدى مملكة البحرين العميد الركن فهد الثنيان.

 وزيرة الصحة تبحث تعزيز 
التعاون الصحي مع نظيرها السعودي

أّك��دت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد 
الخب��رات  أهمي��ة اس��تمرار تب��ادل 
الصحي��ة والطبي��ة م��ع المختّصين 
والمعنيين بهذا القطاع من مختلف 
دول العالم، مشيرًة إلى دور التعاون 
الدولي الفعال في تطوير منظومات 
الرعاية الصحية المختلفة بما يحقق 

األهداف المنشودة.
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه��ا م��ع وزير 
الصح��ة الس��عودي فه��د الجالجل، 
عل��ى هامش مش��اركة وزارة الصحة 
في معرض ومؤتمر الصحة العربي 
لع��ام 2023 الذي تس��تضيفه دبي 

حاليًا.
وخ��الل اللق��اء، اس��تعرضت الوزيرة 
مع وزير الصحة الس��عودي التعاون 
الصحي بين البلدين، وما وصل إليه 
من تقدم في ظل التزام المملكتين 
بتعزيز التعاون الثنائي بينهما على 
كافة المستويات في إطار العالقات 

التاريخية العريقة التي تربطهما. 
من جانبه، أكد وزير الصحة السعودي 
التع��اون  تدعي��م  أهمي��ة  عل��ى 
والتنس��يق المتواص��ل ال��ذي يربط 
بين البلدي��ن وباألخص فيما يتعلق 
بالقطاع الصحي، معربا عن اعتزازه 
العمي��ق بالرواب��ط المش��تركة مع 

مملكة البحرين في شتى المجاالت، 
مش��يدًا بالتط��ور واالزده��ار ال��ذي 
تعيش��ه المملكة في ظ��ل قيادتها 
الحكيمة بكافة القطاعات التنموية 
وعلى وج��ه الخصوص تطور القطاع 
الصح��ي بالمملك��ة؛ والذي يش��هد 

كفاءة عالية في مستوى األداء.

 وزيرة الصحة تبحث 
مستجدات البرامج الخليجية المشتركة

أّكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، على أهمية الدور المثمر الذي يقوم به مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الصحي الخليجي، مش��يدًة بالنجاحات واإلنجازات 

الخليجية على صعيد تعزيز التعاون الصحي بين كافة دول المجلس.
ج��اء ذلك خ��الل لقائها بالمدير الع��ام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون س��ليمان 
الدخيل على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي لعام 2023 الذي تستضيفه إمارة 
دبي في دولة اإلمارات خالل الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير 2023، حيث أشادت بالجهود 
الطيبة للمجلس في دعم كافة مجاالت العمل الخليجي والمبادرات الصحية المش��تركة. 
وخالل اللقاء، تم بحث واستعراض المستجدات المتعلقة بالبرامج والمبادرات الخليجية 
المشتركة وعدد من أبرز الموضوعات ذات االهتمام المشترك والتي تدعم خطة مجلس 
الصحة الخليج��ي وأهدافه المرتبطة ببرامج الوقاية والتطوير والتوعية والدعم الصحي 

والمشاريع الصحية المشتركة بين وزارات الصحة بدول المجلس.
وف��ي ختام اللقاء أعرب المدير العام لمجل��س الصحة لدول مجلس التعاون عن خالص 
شكره وتقديره للدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة بمملكة البحرين في دعم العديد 
م��ن الحمالت والبرامج الصحي��ة التوعوية والتدريبية وتبادل الخب��رات بين كافة الدول 
الشقيقة في مختلف المجاالت الصحية والبحثية والتي تساهم بدورها في دعم وتفعيل 

األهداف والتطلعات المنشودة تحت مظلة العمل الخليجي المشترك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/02/watan-20230202.pdf?1675313969
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/search/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://alwatannews.net/article/1049643
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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:  6263
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تدشين قاعدة البيانات الشاملة للتراخيص المطورة

 »األعلى للبيئة«: إنجاز ٪94 
من المعامالت المستلمة خالل 2022

أطلق المجل��س األعلى للبيئة تقريره 
الس��نوي لخدم��ات التراخيص البيئية 
التي يقدمها لألفراد والمس��تثمرين 
الخدمي��ة  القطاع��ات  ومش��غلي 
والصناعي��ة ومطوري خدم��ات البنية 
2022، حي��ث بلغت  التحتي��ة لع��ام 
نس��بة إنجاز المعامالت 94.64% من 
إجمالي المعامالت المس��تلمة خالل 
الس��نة، وت��م تقديم الخدم��ات كلها 
عن بع��د بنس��بة 100% دون الحاجة 
إلى حضور العمالء إلى مقر المجلس، 
وذلك على مستوى خدمات التراخيص 

التي يقدمها كافة.
وأكد المجلس أن نس��بة اإلنجاز التي 
حققه��ا »ع��ن بع��د« تأت��ي حرص��ًا 
من المجل��س على تنفي��ذ توجيهات 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء بأهمية دعم قط��اع األعمال 
ف��ي المملك��ة لبلوغ أه��داف التنمية 
المس��تدامة، بما يدعم أسس حماية 
موارده��ا  عل��ى  والحف��اظ  البيئ��ة 
الطبيعية. وأضاف أن��ه يعمل جاهدًا 
لتحقيق هذه األه��داف والحرص على 
تعزيز مج��االت التعاون م��ع مختلف 
الجهات في المملكة في سبيل توحيد 
الجهود، الت��ي تدعم مبادرات وبرامج 
التنمي��ة المس��تدامة، والحفاظ على 
وتنميتها  الطبيعية  المملك��ة  موارد 
بطريق��ة مس��تدامة م��ن أج��ل دعم 

مسيرة التنمية الوطنية.
بفض��ل  للبيئ��ة«  »األعل��ى  وحق��ق 
المتواصلة  والمتابع��ة  التوجيه��ات 
لس��مو الش��يخ عب��داهلل ب��ن حمد آل 
خليف��ة الممث��ل الش��خصي لجالل��ة 
المل��ك المعظ��م رئي��س المجل��س 

إنجازات كبيرة في رفع مستوى قدراته 
الفنية والعملية ودعم قطاع األعمال 
ف��ي  التحتي��ة  والبني��ة  والخدم��ات 
المملكة، وقد تحقق هذا اإلنجاز »عن 
بعد« بص��ورة كاملة من دون الحاجة 
إلى حضور أصح��اب الطلبات إلى مقر 
المجلس، وهو ما انعكس إيجابًا على 

رضا أصحاب األعمال.
وأك��د المجل��س حرصه عل��ى تعزيز 
التع��اون م��ع الجهات كله��ا لتقديم 
لالرتق��اء بجودة  التس��هيالت  كاف��ة 

الخدمات وتس��هيل اإلجراءات وسرعة 
إنج��از المعام��الت، بم��ا يس��هم في 
االس��تثمارية  بالبيئ��ة  النه��وض 
للمملكة، وضمان اس��تمرارية العمل 
م��ن دون انقطاع بفضل االس��تخدام 
المتاح��ة،  التقني��ة  للبني��ة  الفع��ال 
والتس��هيل عل��ى األف��راد وأصح��اب 
األعم��ال من خالل إنج��از معامالتهم 
من دون حضورهم الشخصي إلى مقر 
المجلس بنس��بة 100%، وبما يسهل 
استقطاب االستثمار الصديق للبيئة، 

عبر االنتقال إلى التوثيق اإللكتروني 
لكاف��ة طلبات التراخي��ص ووثائقها، 
باإلضافة إلى استحداث آلية مبسطة 
إل��ى  إلكتروني��ًا  الطلب��ات  لتحوي��ل 
اإلدارات واألقسام المعنية بالمجلس 

األعلى للبيئة.
ودش��ن المجل��س قاع��دة البيان��ات 
الش��املة للتراخيص البيئية المطورة 
التي تضم بيانات ووثائق الش��ركات، 
لتعزي��ز الرقابة على المنش���آت، كما 
تم اعتماد تعه��دات ثابتة للمكاتب 
اإلداري��ة لع��دد من األنش��طة، ويتم 
ترخيصه��ا في ي��وم االس��تالم خالل 
معام��الت  ومتابع��ة  دقائ��ق،   10
التراخيص وإصدار الش��هادات بفضل 
التحول اإللكتروني الس��تالم وتسليم 

المعامالت.
وأك��د المجل��س حرص��ه، م��ن خالل 
إج��راءات التراخي��ص البيئي��ة، عل��ى 
حماي��ة األوس��اط البيئية م��ن اآلثار 
الت��ي قد تتس��بب فيه��ا المش��اريع 
ته��دف  إذ  المختلف��ة،  التنموي��ة 
اإلجراءات إل��ى تحديد اآلث��ار البيئية 
وتحدي��د  المش��اريع  إقام��ة  م��ن 
اإلجراءات االحترازية لحماية األوساط 
البيئي��ة قبل إقامته��ا، وتتم إجراءات 
التراخي��ص بالتش��اور م��ع الجه��ات 
المعنية في المملكة »المس��تثمرين 
ذاتهم، ومكاتب االستشارات البيئية، 
المرخص��ة،  الحكومي��ة  والجه��ات 
الخدمات،  المعني��ة بتوفير  والجهات 
والمتأثري��ن بالمش��اريع« قبل اتخاذ 
القرار بش��أنها لضم��ان الحفاظ على 
بالبعدين  البيئ��ة ومواردها ولألخ��ذ 
االقتص��ادي واالجتماع��ي للتأكد من 
استدامة المش��اريع ذاتها واستدامة 

الموارد.

 »نهرا« و»السعودية للغذاء والدواء« 
تبحثان التعاون بالتفتيش المشترك

للهيئة  التنفي��ذي  الرئي��س  بحثت 
الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة »نه��را« الدكت��ورة مريم 
التنفي��ذي  والرئي��س  الجالهم��ة، 
وال��دواء  للغ��ذاء  العام��ة  للهيئ��ة 
الس��عودية  العربي��ة  بالمملك��ة 
الش��قيقة الدكتور هشام الجضعي، 
المستجدات بشأن الرقابة الدوائية 
مج��ال  ف��ي  التع��اون  وإمكاني��ة 
التفتي��ش المش��ترك للمصانع في 
مملك��ة البحري��ن، وكذل��ك حضور 
ورش العم��ل والتدري��ب للقائمين 
عل��ى الرقاب��ة الدوائي��ة واألجهزة 
مج��ال  ف��ي  والتع��اون  الطبي��ة 

االستيقاظ الدوائي.
ج��اء ذلك خ��الل لقاء مش��ترك على 
هام��ش مش��اركتها ف��ي مؤتم��ر 
الصح��ة العربي »عرب هيلث« الذي 
يعد من أكبر المؤتمرات والمنعقد 
ف��ي مدين��ة دب��ي بدول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة الش��قيقة بحضور 
18000 مش��ارك من 3 آالف شركة 

عارضة من مختلف أنحاء العالم.
وأب��دى الرئيس التنفي��ذي للهيئة 
بالمملكة  وال��دواء  للغ��ذاء  العامة 
اس��تعداده  الس��عودية  العربي��ة 
التع��اون م��ع  أوج��ه  لتقدي��م كل 
مملك��ة  ف��ي  الوطني��ة  الهيئ��ة 
البحرين، مؤكدًا أهمية المشاركات 

الدولي��ة للهيئات الخليجية لتكوين 
موقف واحد بشأن الرقابة الدوائية، 
التي تصدرها  اإلرش��ادية  والدالئل 
المنظمات الدولية في هذا الش��أن، 
اس��تمرار  عل��ى  الطرف��ان  واتف��ق 
يخ��دم  بم��ا  المش��ترك  التع��اون 
مصال��ح الش��عبين الش��قيقين في 
تقديم الخدمات الصحية والدوائية 

بأعلى مستويات الجودة والتميز.
وتأتي مشاركة الهيئة إيمانًا منها 
بأهمي��ة المؤتم��ر وم��ا يوفره من 
فرص لتبادل الخبرات مع الش��ركات 
والمختصي��ن  والخب��راء  العالمي��ة 
ف��ي المج��ال الصحي، حي��ث يقدم 
المؤتم��ر فرصة لتحس��ين معايير 

الرعاي��ة الصحي��ة العالمية للجميع 
من خالل تشارك المعارف والخبرات.
يذك��ر أن الهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحية وقعت 
اتفاقية تعاون م��ع الهيئة العامة 
للغ��ذاء والدواء بالمملك��ة العربية 
 .2019 يولي��و  ف��ي  الس��عودية 
إل��ى  التفاه��م  مذك��رة  وته��دف 
الطرفين  بي��ن  المعلومات  تب��ادل 
بش��أن نتائ��ج التحالي��ل المخبرية 
الصحية  والمنتج��ات  األدوي��ة  على 
واألجه��زة الطبي��ة المس��جلة لدى 
الجهتي��ن، والتع��اون ف��ي تب��ادل 
األبحاث السريرية والموافقة عليها 
وإجرائها بالطرق القانونية بحسب 

ما يطبق بين الهيئتين، وكذلك في 
مج��االت التفتيش المش��ترك على 
المصان��ع، والتع��اون ف��ي مجاالت 
وتب��ادل  المش��تركة،  التدري��ب 
التحذي��رات  بش��أن  المعلوم��ات 
الدوائي��ة، إضافًة إل��ى التعاون في 
مج��ال بالغ��ات وح��وادث األجه��زة 

واللوازم والمنتجات الطبية.
التع��اون  المذك��رة  تش��مل  كم��ا 
ف��ي مج��االت الرقابة عل��ى األدوية 
إلى  اإلرش��ادية بش��أنها،  والدالئل 
جان��ب التع��اون في مج��ال مراقبة 
األجهزة الطبي��ة، والتعاون في منع 
تس��ويق أي منتج��ات مخالف��ة عبر 
وس��ائل التواصل االجتماعي، ومنع 
عبر ش��ركات  للمملكتين  إرس��الها 
النقل الس��ريع كمنتجات ش��خصية، 
المخالفي��ن  لضب��ط  والتع��اون 
لألنظم��ة  وفق��ًا  ومعاقبته��م 

والقوانين المتبعة لدى كل طرف.
ستس��تفيد  التع��اون  وبموج��ب 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحي��ة ف��ي البحرين 
من مختبر التحالي��ل الذي تمتلكه 
الهيئ��ة العام��ة للغ��ذاء وال��دواء، 
عل��ى أن يتم تحليل جمي��ع األدوية 
والمستحضرات الصيدالنية التي ال 
يمكن تحليلها أو ال تتوافر الخبرات 

لتحليلها في مملكة البحرين.

وزيرة اإلسكان: تعزيز التعاون 
المشترك مع »النواب«

اس��تقبلت وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي 
النائ��ب حنان الف��ردان، لبحث عدد من المواضي��ع المتعلقة 

بقطاع السكن االجتماعي.
وتط��رق اللق��اء إلى تعزي��ز التعاون المش��ترك بي��ن الوزارة 
ومجلس النواب، كما تم استعراض سير خطط وبرامج الوزارة 
لتوفير خدمات إسكانية الئقة ومالئمة ومتميزة للمواطنين.

م��ن جانبها ثمّن��ت فردان جهود ال��وزارة في توفير الس��كن 
االجتماع��ي للمواطني��ن، مؤك��دة الحرص عل��ى التعاون مع 

الوزارة لتنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.

رئيس الجمارك: »الملكية 
 الفكرية« تقوم بجهود 

في تنمية الوعي المجتمعي

اس��تقبل رئي��س الجمارك الش��يخ أحم��د بن حم��د آل خليفة 
رئيس��ة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية أس��ماء النجدي، 
حيث أش��اد برؤية الجمعية نحو نش��ر وتنمية الوعي بأهمية 
حق��وق الملكية والتفعي��ل اإللكتروني بالخط��وات اإليجابية 
التي تنتهجها الجمعية والجهود الملموس��ة في س��بيل نشر 
وتعزي��ز ثقافة حقوق الملكية الفكري��ة في البحرين، وتنمية 
الوعي المجتمعي والفردي بها، وتش��جيع البحث العلم�ي في 

مجال الملكية الفكرية.
بينما اس��تعرضت رئيس��ة الجمعية عددًا من اإلنجازات التي 
حققتها الجمعية في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية 

الفكرية في البحرين.

 فواز بن محمد: تعزيز التعاون مع شرطة 
لندن لضمان سالمة زوار دول التعاون

بدعوة من عميد الس��لك الدبلوماسي العربي 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، 
الش��يخ فواز بن محمد آل خليفة، اجتمع سفراء 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى 
المملكة المتحدة مع الس��ير مارك رولي، قائد 
ش��رطة العاصمة لندن، والمش��رف على كافة 
األجه��زة األمني��ة الت��ي تعمل ف��ي العاصمة 

البريطانية.
وتم خالل االجتماع التأكيد على أهمية تعزيز 
التعاون المش��ترك بين دول مجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربي��ة والمملكة المتحدة في 
مج��ال التع��اون األمن��ي، حيث أش��اد الحضور 
بنتائج لقائه��م مع وزيرة الداخلية الس��ابقة، 

والذي يأتي هذا االجتماع كإحدى مخرجاته.
وأشار السفراء إلى أهمية ضمان أمن السفارات 
الخليجية وأمن السياح الخليجيين في المملكة 
المتح��دة، الذي��ن تتج��اوز نس��بتهم المليون 
س��ائح س��نويا، معربين عن عمي��ق تقديرهم 
إلضاف��ة دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربي��ة إل��ى برنامج اإلعف��اء اإللكتروني من 
تأش��يرة الس��فر إلى المملكة المتحدة والذي 

س��يدخل حيز النفاذ في النصف الثاني من عام 
.2023

كم��ا رحب الس��فراء بالعمل االس��تباقي الذي 
تقوم به ش��رطة العاصم��ة للتصدي والقضاء 
عل��ى مس��تهدفي زوار لن��دن، بم��ا ف��ي ذلك 
تكثيف وجود الش��رطة في الط��رق، فضاًل عن 
الجهود المستمرة لمكافحة االحتيال والجرائم 

اإللكترونية.
بي��ن دول  التع��اون  الجانب��ان  ناق��ش  وق��د 
العربي��ة  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون  مجل��س 
والمملك��ة المتح��دة ف��ي مس��ائل مكافح��ة 
اإلرهاب والجرائ��م المنظمة، مرحبين بفرصة 
زي��ادة الح��وار واالجتماع��ات المنتظم��ة بين 
السفارات وشرطة العاصمة لمراجعة القضايا 

والمواضيع المشتركة.
 م��ن جانب��ه، ص��رح الش��يخ ف��واز ب��ن محمد 
آل خليف��ة قائ��ال: »نهن��ئ مف��وض ش��رطة 
العاصم��ة عل��ى تعيينه، ونق��در فرصة لقائه 
ومناقش��ة المج��االت التي نتطل��ع من خاللها 
لتطوي��ر التع��اون الخليج��ي البريطان��ي م��ع 
أصدقائنا ودفعه إلى آفاٍق أرحب. ونرحب، على 

وجه الخصوص، بالنهج االس��تباقي للمفوض 
رول��ي لضمان س��المة الزوار والس��ائحين من 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 
لندن، ونتطلع إلى استمرار المشاركة المثمرة 

بين سفاراتنا وشرطة العاصمة«.
كم��ا صرح س��فير الس��عودية ل��دى المملكة 
المتحدة األمير خالد بن بندر بن س��لطان بن 
عبدالعزيز آل سعود: »إنه لمن دواعي سرورنا 
كس��فراء ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة أن نجتمع مع المف��وض رولي. حيث 
إنن��ا ل��م نناقش س��المة وأم��ن الماليين من 
س��كان لندن فقط، بل، ومواطني دول مجلس 
التع��اون أيض��ًا الذي��ن يس��تمتعون بزي��ارة 
المملك��ة المتح��دة، كم��ا س��عدنا باألهمية 
الت��ي توليه��ا ش��رطة العاصمة لس��المتهم 
ورفاهيته��م. وق��د أجرين��ا مناقش��ة مفصلة 
وواس��عة النطاق تعكس العالق��ات الممتازة 
بي��ن الجانبي��ن، ونتطلع إلى عق��د المزيد من 

االجتماعات البناءة مع السير مارك رولي«.

 وزير العدل يبحث 
خطط تطوير العمل الوقفي

التق��ى وزي��ر الع��دل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف نواف 
المع��اودة، رئي��س مجل��س إدارة األوقاف الجعفرية يوس��ف 

الصالح.
وج��رى خ��الل اللق��اء اس��تعراض س��ير العمل في ع��دد من 
مش��روعات دور العب��ادة ف��ي الم��دن اإلس��كانية الجدي��دة، 
وذلك بالتنس��يق مع الجهات المعنية إلنج��از كافة اإلجراءات 

المطلوبة.
كما تم بحث أبرز خطط تطوير العمل الوقفي وسبل تنميته 
بم��ا يع��ود بالمنفعة عل��ى الوق��ف وتعزي��ز دوره في خدمة 

المجتمع.
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رئيس النواب: العالقات 
البحرينية األلمانية تواصل 
التطور في كافة المسارات

أك��د رئيس مجلس النواب أحمد المس��لم حرص مملكة البحرين 
عل��ى تعزيز مس��ارات التعاون م��ع جمهورية ألماني��ا االتحادية 
الصديق��ة، الت��ي تواصل التط��ور والنم��و في كاف��ة األصعدة، 
واالرتق��اء بالعالق��ات البرلمانية المرتكزة عل��ى عمق العالقات 
التاريخي��ة المش��تركة، ودع��م تطوي��ر الش��راكة الثنائي��ة في 
المجالين االستثماري واالقتصادي، وفتح آفاق أرحب في المجاالت 
التنموية الحيوية، بما يس��هم في تحقيق المصالح الثنائية بين 

البلدين والشعبين الصديقين.
ج��اء ذلك خالل اس��تقباله أمس عض��و لجنة الش��ؤون الخارجية 
بالبوندس��تاغ األلماني أرمن الشيت، حيث أش��ار المسلم إلى أن 
البحرين بفضل الرؤية الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم تمضي قدمًا 
وفق النهج اإلنس��اني الرفيع، بالتعاون مع المجتمع الدولي، من 
أجل إعالء وترس��يخ وتعزيز قيم التعايش والتس��امح واالنفتاح، 

وتحقيق السالم واالزدهار.
من جانب��ه، أعرب عضو لجنة الش��ؤون الخارجية بالبوندس��تاغ 
األلماني، عن تقدير بالده لمس��توى التعاون م��ع البحرين، وما 
تمتاز به من ثقافة حضارية ومس��يرة تنموية، جعلتها أنموذجًا 
رائدًا في المنطقة، مؤكدًا ح��رص البرلمان األلماني على تعزيز 
التعاون المشترك ودعم المشاريع والبرامج التي تصب في صالح 

البلدين والشعبين الصديقين.

 »النواب« يبحث بطالة خريجي 
الطب ويستعرض تحدياتهم

اس��تقبل النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الن��واب 
عبدالنبي س��لمان أمس، وبحضور عدد من أعضاء 
مجلس النواب مجموعة من األطباء العاطلين عن 
العمل، لالس��تماع إلى مشاكلهم وتحدياتهم بما 
يعزز المناقش��ة البرلمانية العامة المزمع عقدها 
الس��تيضاح سياس��ة وتوجه��ات الحكومة بش��أن 
تزايد البطالة ف��ي صفوف الكوادر الطبية في ظل 

تفاقم مشكلة بطالة األطباء البحرينيين.
وأك��د أن طلب المناقش��ة العامة ال��ذي تم رفعه 
م��ن ِقبل 10 نواب إلى رئيس مجلس النواب أحمد 
المس��لم، جاء في ضوء الش��كاوى المتزايدة التي 

ت��رد ممثلي الش��عب م��ن خريج��ي التخصصات 
الطبية  المختلفة، األمر الذي حتم القيام بمبادرة 
نيابية، تمكن من الكش��ف ع��ن الخطة الحكومية 
لحلحلة هذا الملف الحي��وي والهام وضرورة إيجاد 

حلول عاجلة.
وأفص��ح األطب��اء العاطل��ون ع��ن أب��رز التحديات 
والصعوبات التي تواجهه��م منذ تخرجهم وحتى 
اآلن، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية 
ذات العالق��ة بش��أن ع��دم الق��درة عل��ى توفي��ر 
الوظائف المالئمة بما يتناسب مع تخصصهم في 
المجال الطبي، معربين عن أس��فهم على س��نين 

الدراس��ة الطويلة والمجهدة بال وظيفة مناس��بة 
تمكنهم من ممارسة مهنهم وخدمة الوطن.

فيما أكد أن جميع الشكاوى والمالحظات التي تم 
اس��تعراضها خالل اللقاء سيتم رفعها وتضمينها 
في المناقش��ة العامة والتواصل مع المس��ؤولين 
س��يقوم  الن��واب  مجل��س  أن  مؤك��دًا  بش��أنها، 
باس��تخدام أدواته الدس��تورية للعمل على إيجاد 
حل��ول جذرية وفاعل��ة للعاطلين ع��ن العمل من 
المواطنين والدفع لالستفادة من الكوادر الوطنية 
المختص��ة والمؤهلة بالش��كل الالئ��ق بما يخدم 

المصلحة العليا للوطن والمواطن.

 »النواب« يشارك في مؤتمر البرلمان
العربي ورؤساء المجالس العربية بالقاهرة

عقد وف��د مجلس النواب المش��ارك في المؤتمر 
الخام��س للبرلم��ان العرب��ي ورؤس��اء المجالس 
والبرلمان��ات العربية، المنعق��د بالقاهرة خالل 
الفت��رة م��ا بي��ن 8-11 فبراير الج��اري، اجتماعًا 
تنس��يقيًا أم��س، لبح��ث الترتيب��ات المتعلق��ة 
ببرنام��ج المؤتم��ر واجتماع اللجن��ة التحضيرية 
ال��ذي سيش��ارك بها الوف��د والذي يحمل ش��عار 
»رؤية برلمانية لتعزيز األمن الغذائي العربي«.

الن��واب  مجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب  وأك��د 
عبدالنبي س��لمان، خالل ترؤس��ه الوفد، أن مثل 
ه��ذه التجمعات البرلمانية تعد فرصة مناس��بة 
لط��رح القضاي��ا العربي��ة، ومناقش��ة التحديات 
الت��ي تواجهها الدول في تنفيذ االس��تراتيجيات 
والبرام��ج التنموية، إضافة إل��ى الدفع نحو مزيد 
من التعاون والتنس��يق في المجال التش��ريعي، 

بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات 
التش��ريعية، والتأكي��د عل��ى أن البحرين بقيادة 
 حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة ملك البالد المعظم وتوجيهات جاللته 
الس��امية، تضع دع��م وتعزي��ز العم��ل العربي 

المشترك من أولوياتها الثابتة والراسخة.

وزير التربية يبحث المقترحات  
التطويرية مع »النواب« 

اس��تقبل وزي��ر التربي��ة والتعلي��م الدكت��ور محم��د مبارك، 
النائب إيمان ش��ويطر، حيث بحث معه��ا عددًا من المواضيع 
التعليمي��ة، كما اس��تمع إل��ى المقترح��ات التطويرية التي 
تقدم��ت به��ا النائب كجزء من ش��راكتها العميق��ة مع وزارة 

التربية والتعليم في خدمة العملية التعليمية.
من جانبها، شكرت شويطر، وزير التربية والتعليم على حسن 
االس��تقبال وحرصه على االس��تماع إلى كل ما يخدم التعليم، 

مثّمنًة جهود منتسبي الوزارة والهيئات التعليمية واإلدارية.

وزير التربية يبحث والشويخ 
مواضيع الشأن التعليمي

اس��تقبل وزير التربية والتعليم  الدكتور محمد مبارك النائب 
الدكتور مهدي الشويخ، حيث أطلع النائب على آخر مستجدات 
العملي��ات التطويري��ة في قط��اع التعليم، ومش��اريع الوزارة 
الرامية إل��ى رفع مس��تويات التحصيل العلم��ي لدى الطالب 
والطالب��ات، كما بح��ث معه ع��ددًا من المواضي��ع المتصلة 
بالش��أن التعليمي والترب��وي، وعددًا م��ن القضايا المتصلة 
بالتعلي��م العالي والبح��ث العلمي. من جانبه قدم الش��ويخ 
الش��كر إلى وزي��ر التربية والتعلي��م، وإلى منتس��بي الوزارة، 

لجهودهم الكبيرة في تطوير التعليم في مملكة البحرين.

وزير التربية يطلع فردان على 
أحدث التوجهات التعليمية

اس��تقبل وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مبارك النائب 
محمود ف��ردان، حيث قدم إل��ى الوزير عددًا م��ن المقترحات 
والمواضي��ع الت��ي تخ��ص الش��أن التعليم��ي، كم��ا أطلعه 
الوزير على أح��دث توجهات الوزارة التعليمي��ة لالرتقاء بدور 
المؤسس��ات المدرس��ية والجامعية. وقدم النائب الشكر إلى 
وزير التربية والتعليم، مؤكدًا امتنانه لما يقوم به منتس��بو 
قطاع التعليم من جهود في تطوير التعليم وجودة مخرجاته.

 رئيس الشورى: تعزيز العالقات
البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية مع ألمانيا

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، االهتمام 
والح��رص عل��ى تعزي��ز العالق��ات البرلماني��ة، 
وتبادل الخبرات التشريعية بين مملكة البحرين 
وجمهوري��ة ألمانيا االتحادية، مش��يدًا بعالقات 
الصداق��ة الوثيق��ة بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن، 
وما تش��هده من تط��وٍر وتقّدم ف��ي العديد من 

المجاالت التنموية.
وأش��ار إل��ى أنَّ الرواب��ط الثنائي��ة الوطيدة بين 
البلدين الصديقين، تعكس النهج الراس��خ الذي 
تسير عليه البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك المعّظ��م، وبمتابعة س��مو ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، في بن��اء العالقات الطيبة 
القائم��ة على االحترام والتس��امح مع جميع دول 
العالم، وحرصه��ا على تعزيز مس��ارات التعاون 
والتنس��يق ف��ي المج��االت الحيوية الت��ي تعود 

بالخير والنفع على الجميع.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اس��تقباله أمس، عض��و لجنة 
األلمان��ي  البرلم��ان  ف��ي  الخارجي��ة  الش��ؤون 
»البوندس��تاغ« أرم��ن الش��يت، بحض��ور النائب 
الثاني لرئيس المجلس الدكتورة جهاد الفاضل، 
ورئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطن��ي علي الرميح��ي، ورئيس لجنة الش��ؤون 
المالية واالقتصادية بالمجلس خالد المسقطي.

وأش��اد الصالح، بتنامي العالقات الدبلوماس��ية 
بين البحرين وألمانيا، مؤكدًا الحرص على تعزيز 

الزيارات البرلمانية للتنس��يق ف��ي القضايا ذات 
االهتمام المش��ترك، حي��ث إنَّ البلدين يمتلكان 
سجاًل مش��ّرفًا من النجاحات الناتجة عن التعاون 

الثنائي في عدد من المجاالت.
من جانبه، أعرب عضو لجنة الشؤون الخارجية في 
البرلمان األلماني، عن الفخر واالعتزاز بالعالقات 
التاريخية العميقة بين ألمانيا والبحرين، مشيدًا 
باإلس��هامات والجهود التي تق��وم بها البحرين 
ف��ي دعم أس��س ومب��ادئ التعايش والتس��امح 

والحوار، وعملها المثمر والدؤوب لنش��ر الس��الم 
واالستقرار.

وأثن��ى عل��ى الخط��وة الت��ي قامت به��ا مملكة 
البحري��ن األس��بوع الماض��ي بتدش��ين وثيق��ة 
»إعالن مملك��ة البحرين« في أوروب��ا، مؤكدًا أّن 
هذه المس��اعي النبيلة تش��كل انعكاس��ًا لعمق 
حضارة وتاري��خ البحرين، والثوابت الرصينة التي 
جعلت البحرين نموذجًا عالميًا وملتقى للثقافات 

والحضارات واألديان.

 »مكتب النواب«: الرعاية الملكية
السامية ركيزة إنجازات مسيرة العمل الوطني

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب، على ما حققته 
مملكة البحرين من إنجازات حضارية ونوعية في 
مس��يرة العمل الوطني، بفضل الرعاية الملكية 
الس��امية من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، 
وجهود صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والتي رسخت تطوير العمل واإلنجاز، وركائز دولة 

القانون والمؤسسات، بكل كفاءة وتقدم.
وأكدت حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون 
الفاع��ل م��ع الحكومة، والتنس��يق المس��تمر مع 
مجل��س الش��ورى، لتحقيق التطلع��ات والغايات 
المنش��ودة، والعم��ل مع��ًا للوص��ول لأله��داف 
المرجوة للمس��يرة التنموية الش��املة، من أجل 
خير ونماء الوطن والمواطنين في كافة المجاالت.
ج��اء ذلك خ��الل اجتم��اع هيئة المكت��ب أمس، 
برئاس��ة رئيس مجل��س النواب أحمد المس��لم، 
حي��ث أك��دت اعت��زاز مجلس الن��واب ب��دور قوة 

دف��اع البحري��ن ورجاله��ا البواس��ل، وقيامه��م 
بمس��ؤولياتهم الوطني��ة، ب��كل والء وإخ��الص، 
وجاهزية متواصلة، وتطور مس��تمر، وما تمثله 
قوة دفاع البحرين م��ن مكانة كبيرة في الوطن، 
والدفاع عن مقدراته، مهنئة جميِع منسوبي قوِة 

دف��اعِ البحرين، قادًة وضباطًا وجنودًا، بمناس��بة 
الذكرى 55 لتأسيس قوة دفاع البحرين.

وخ��الل االجتم��اع اطلع��ت هيئة المكت��ب على 
الموضوع��ات التي تبحثها لج��ان المجلس، كما 
تم إقرار جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/02/watan-20230202.pdf?1675313969
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/1049611
https://alwatannews.net/article/1049615
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بيانات »الخاص« مرتبطة بـ4 جهات.. »العمل« ردًا على سؤال برلماني:

 تطابق بيانات التوظيف 
في »الخاص« مع »التأمين االجتماعي«

أك��دت وزارة العمل تطاب��ق بياناتها 
مع بيان��ات الهيئة العام��ة للتأمين 
االجتماعي، من خالل استخدام نظام 
واحد في عملي��ات التوظيف والتأمين 
ضمن منظومة العمليات اإللكترونية 
للحكومة، حيث تتم مباش��رة إجراءات 
طلبات التوظيف والتأمين ومعالجتها 
في ذات الطلب ال��ذي يقدمه صاحب 
العم��ل بع��د توقيع��ه عق��د العمل 

المبرم تحت إشراف الوزارة.
 وأوضح��ت ال��وزارة ف��ي رده��ا عل��ى 
الس��ؤال البرلماني المقّدم من خالد 
بوعنق، وما أثير في وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي ع��ن وج��ود ف��وارق بين 
أرقام الجهتي��ن الحكومتين، أن عدد 
التوظي��ف ال��وارد ف��ي نص الس��ؤال 
29256 هو ع��دد إجمالي الموظفين 
البحرينيين في القط��اع الخاص حتى 
24 ديس��مبر 2022، ويضم ش��ريحة 
موظف��ًا   7669 الج��دد  الداخلي��ن 
وشريحة من س��بق لهم العمل البالغ 

عددهم 21.857 موظفًا.
أما ما ت��م تداوله من أنه تم توظيف 
5731 بحرينيًا فهو يش��ير إلى شريحة 
الداخلي��ن الجدد المؤمن عليهم ألول 
مرة والمس��تمرين في التأمين خالل 
الرب��ع الثالث م��ن ع��ام 2022، وهو 
موضح أس��فل عنوان الجدول الذي تم 
أخ��ذ الرقم من��ه في النش��رة الدورية 
للرب��ع الثال��ث 2022 الص��ادرة ع��ن 
للتأمي��ن االجتماعي،  العامة  الهيئة 
أي أنه ال يوجد أي تضارب في األرقام، 
وإنم��ا اخت��الف ف��ي الفت��رة الزمنية 

المعلن عنها ألعداد التوظيف.
وفي تفاصي��ل بيان��ات التوظيف في 
القط��اع الخ��اص حت��ى نهاي��ة عام 
2022 البال��غ عددهم 29995 موظفًا 

ف��إن 7788 موظف��ًا ألول م��رة ممن 
أنهوا دراستهم الجامعية أو الثانوية 
وسجلوا كباحثين عن عمل ألول مرة، 
و22207 موظف��ًا مم��ن س��بق له��م 

العمل.
وبحس��ب الجنس، بل��غ ع��دد الذكور 
الذين تم توظيفهم 17714 بنس��بة 
59%، فيم��ا بلغ ع��دد اإلناث ممن تم 
توظيفهن 12281 بنسبة 41%، ومن 
حيث المؤهل فقد بلغ عدد الموظفين 
»بكالوري��وس  الجامعيي��ن  م��ن 
وأعل��ى« 9427، وعدد الموظفين من 
حمل��ة مؤهل الدبل��وم 1546، وعدد 
الموظفين من حملة مؤهل الثانوية 

وما دون 19004 موظفاين.
 وتق��وم الوزارة بنش��ر قائمة أس��ماء 
البحرينيي��ن  وأع��داد  الش��ركات 
ال��وزارة  موق��ع  ف��ي  الموظفي��ن 
 ،ww.mlsd.gov.bh اإللكترون��ي 
عل��ى  االط��الع  الجمه��ور  وبإم��كان 
القائم��ة المذك��ورة، حي��ث اعت��ادت 
الش��ركات  أس��ماء  نش��ر  ال��وزارة 
والمؤسس��ات المساهمة في توظيف 
البحرينيي��ن تقديرًا له��م على توفير 

فرص العمل المناسبة للمواطنين.
ولفت��ت إل��ى أّن القائمة المنش��ورة 

بموق��ع ال��وزارة تضم 6211 ش��ركة 
ومؤسس��ة في مجاالت متنوعة والتي 
قام��ت بتوظي��ف 29995 بحرينيًا في 

.2022
 وأكدت »العمل« أنه في إطار حرصها 
على الشفافية ودقة تطابق البيانات، 
فإنه يتم بشكل دوري مخاطبة الهيئة 
العام��ة للتأمين االجتماعي وإرس��ال 
قائمة المتوظفين له��ا، حيث أكدت 
الهيئ��ة بموج��ب آخر خطاب مرس��ل 
إل��ى ال��وزارة بتاري��خ 12 يناير 2023 
صحة وتطابق بيان��ات التوظيف لدى 

الجهتين.
 وتتمث��ل إج��راءات المطابق��ة بي��ن 
بالتوظي��ف  المتعلق��ة  المعلوم��ات 
عمله��م  عق��ود  ال��وزارة  باعتم��اد 
وش��روط  فيه��ا  األج��ور  ومس��توى 
العمل األخرى وفق��ًا للمؤهل، وتقوم 
بتمرير طلبات التوظي��ف عبر النظام 
الهيئة  إل��ى  المش��ترك  اإللكترون��ي 
العام��ة للتأمي��ن االجتماع��ي الت��ي 
بدوره��ا تق��وم بالتحقق م��ن الطلب 
وع��دم التداخ��ل بين فت��رات العمل 
وباعتم��اد طل��ب التأمي��ن وحس��اب 
نسب االستقطاع »اشتراك التأمين«، 
ومق��دار األج��ر واعتم��اد اس��م جهة 

العمل.
كما يتم تحديد المؤمن عليه الجديد 
ألول مرة بفتح سجل جديد له، وممن 
س��بق له العمل يت��م تعديل بياناته 
وفق��ًا للوظيف��ة الجدي��دة وصاح��ب 
العم��ل الجديد، ويتم ف��ي ضوء ذلك 
نقل البيانات إل��ى الجهات الحكومية 
األخ��رى من خالل الرب��ط اإللكتروني 

بقاعدة بيانات متطابقة وموثقة. 
العام��ة  والهيئ��ة  ال��وزارة  أن  كم��ا 
للتأمين االجتماعي تحتفظان بنس��خ 
موقع��ة م��ن عق��ود العم��ل لجميع 
التوظي��ف للبحرينيي��ن في  عملي��ات 
القط��اع الخاص، حيث يت��م التدقيق 
عل��ى جمي��ع عق��ود التوظي��ف قب��ل 

اعتمادها.
 وأك��دت ال��وزارة أن بيان��ات توظيف 
الخ��اص  القط��اع  ف��ي  البحرينيي��ن 
مرتبط��ة بأربع جه��ات حكومية لكل 
منها إجراءات وآليات محددة تس��اهم 
في دقة احتساب األعداد، حيث تتحرك 
هذه البيانات وتوثق بشكل يومي عبر 
ارتباط  األنظم��ة اإللكترونية، وله��ا 
إلكترون��ي مباش��ر بتمري��ر طلب��ات 
التأمين االجتماع��ي للموظفين لدى 
للتأمي��ن االجتماعي،  العامة  الهيئة 
وكذل��ك تحديث البيانات الش��خصية 
للمواطني��ن ل��دى هيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة، إضافة إلى 
حس��اب نس��ب البحرنة في المنشآت 
وإصدار تصاريح العمل بهيئة تنظيم 
سوق العمل، وهي جهات تعمل بدقة 
وفق��ًا للرب��ط والتكام��ل اإللكتروني 
للتأكد من س��المة وصح��ة منظومة 
يت��م  الت��ي  الوطني��ة  المعلوم��ات 
اعتمادها لبناء الخطط المس��تقبلية 

في سوق العمل.

 دالل الزايد تسأل وزيرة
 الصحة عن تقديم

الخدمات لكبار السن
تقدم��ت رئيس لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بمجلس 
الشورى المحامية دالل الزايد، بسؤال إلى وزيرة الصحة الدكتورة 
جليلة الس��يد، بشأن تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها كبار 
الس��ن، وذلك استنادًا إلى المادة 91 من دستور مملكة البحرين، 
والمادة 127 من الالئحة الداخلية لمجلس الش��ورى بش��أن حق 
العضو في توجيه أس��ئلة مكتوبة إلى الوزراء الس��تيضاح األمور 

الداخلة في اختصاصهم.
وجاء نص الس��ؤال »ما هي طبيعة تلك الخدم��ات الصحية التي 
تقدم لكبار السن؟ وهل تشمل تزويدهم بالمعدات الالزمة لهم 
والغيارات الش��خصية؟ وهل يت��م مراجعة تل��ك الخدمات ورصد 
االحتياجات حسب الحاالت؟ وهل يتم توفير األدوية غير المتوافرة 
في الصيدليات بالمراكز الصحية وخاصة لذوي الدخل المحدود؟، 
وكي��ف يتم حص��ر تلك الح��االت وتقديم الخدم��ات لها، وضمان 
الوصول لمن ال يستطيع التواصل مع وزارة الصحة للحصول على 
تلك الخدمات؟، وهل هناك خط ساخن لتلقي أسماء وعناوين من 
يحتاجون تلك الخدمات من كبار الس��ن؟، وما هي أوجه التعاون 
م��ع وزارة التنمية االجتماعية لتلبية احتياجات كبار الس��ن؟، وما 
إذا كان هناك توجه إلى التنس��يق لفتح باب التطوع لتقديم تلك 

الخدمات وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لهم؟«.

»حقوقية الشورى«: دعم جهود 
البحرين وترسيخ مكانتها الدولية

أك��د رئي��س لجن��ة حقوق اإلنس��ان بمجل��س الش��ورى الدكتور 
محمد الخزاعي حرص اللجنة على دعم جهود البحرين، وترس��يخ 
مكانته��ا الدولية على صعي��د تنمية وحماية حقوق اإلنس��ان، 
واالعتزاز بالمستوى المتقدم الذي بلغته في مجال رعاية حقوق 
اإلنس��ان بفضل الرعاية الكريم��ة التي يوليه��ا حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد المعظم، 
وم��ن خالل الدع��م الالمح��دود الذي تولي��ه الحكومة برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة أمس، الس��تعراض الخطة الوطنية 
لحق��وق اإلنس��ان 2022-2026، حيث نّوهت اللجن��ة بالتعاون 
البّناء والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 دعم القطاع الخاص لتوفير فرص نوعية.. »العمل« ردًا على سؤال برلماني: 

رفع نسبة توظيف اإلناث
لـ 41٪ والجامعيين إلى 31٪ في 2022

أّكدت وزارة العمل أّن السياس��ات الحكومية 
المتعّلقة بتوفير فرص العمل تعتمد على 
منظومة متكاملة م��ن الخطط واإلجراءات 
المتوازن��ة، والتي ترتك��ز على دعم القطاع 
الخ��اص لتوفير مزيد من الف��رص النوعية 
للمواطني��ن، وال��ذي تش��ّكل في��ه نس��بة 
الق��وى العاملة الوطنية 70%، مش��يرة إلى 
أّن معدالت الباحثين ع��ن عمل آمنة، حيث 
استقرت في األعوام الماضية بين 4% و%6، 
لتنخف��ض إل��ى 5.4% بنهاية ع��ام 2022. 
كما تم رفع نس��بة توظيف اإلناث إلى %41 
والجامعيين إل��ى 31% من إجمالي عمليات 

التوظيف في 2022.
وأضافت في ردها على سؤال برلماني مقّدم 
م��ن النائ��ب األول لرئيس مجل��س النواب 
عبدالنبي س��لمان أنه ت��ّم توظيف 29995 
بحرينيًا خ��الل 2022 بما يتج��اوز %149.9 
من اله��دف المس��تهدف بخّط��ة التعافي 
االقتص��ادي وتحديدًا بأولوي��ة خلق فرص 
عم��ل واعدة وجع��ل المواط��ن الخيار األول 
في س��وق العمل، والتي تهدف إلى توظيف 
20 أل��ف بحريني س��نويًا حتى ع��ام 2024، 
من خ��الل جعل الُكلف��ة لصال��ح المواطن 
البحريني، وتش��جيع توظيف البحرينيين في 
منش��آت القطاعات الواعدة بخطة التعافي 
االقتص��ادي، إل��ى جانب تدش��ين مجموعة 
م��ن الخدم��ات اإللكترونية، وفرض نس��ب 

البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج 
المرأة البحرينية في سوق العمل، باإلضافة 
إل��ى تمديد فترة اإلعالن ع��ن الوظائف في 
الصحافة لطلبات االس��تقدام م��ن الخارج، 
واس��تهداف توظيف الجامعيين، واستحداث 
لجنة مشتركة مع صندوق العمل »تمكين« 
والمجل��س األعلى للم��رأة والجهات األخرى 
بحس��ب  الجامعيي��ن  توظي��ف  لتس��ريع 

التخصص.
 وذك��رت أنه قد تدش��ين حملة متخصصة 
تهدف إلى تش��جيع توظيف البحرينيين في 
منشآت القطاعات الواعدة التي تشهد نموًا 
مط��ردًا، وتم تش��كيل عدة فرق مش��تركة 
مع صن��دوق العمل »تمكي��ن« تعمل على 
التواص��ل م��ع ه��ذه القطاع��ات، وتحدي��د 
احتياجاته��م م��ن المه��ارات والمؤه��الت 
والشواغر المتوافرة، حيث يتم توفير مختلف 
الحوافز لتس��هيل دمج البحرينيي��ن، والتي 

انعكست على ارتفاع معدالت التوظيف.
ففي القطاع الصحي ارتفع معدل التوظيف 
بنس��بة 70.9% مقارن��ة بع��ام 2021 بعد 
توظي��ف 1686 مواطن��ًا ف��ي ع��ام 2022، 
تاله��ا قط��اع الخدم��ات اإلداري��ة والدعم، 
حيث بلغت نس��بة ارتف��اع التوظيف %62.4 
مقارن��ة بالع��ام الماض��ي، وش��هد الع��ام 
الج��اري توظيف 3271 مواطنًا، وفي القطاع 
التعليمي ارتفعت نس��بة التوظيف %57.5، 

حيث تم توظي��ف 1722 مواطنًا خالل العام 
الماضي.

أم��ا القط��اع المالي فق��د ارتفعت نس��ب 
بالع��ام  مقارن��ة   %53.7 في��ه  التوظي��ف 
الماض��ي، بعد أن تم توظيف 1633 مواطنًا 
حتى نهاي��ة ديس��مبر 2022، وفي القطاع 
الصناعي ارتفعت نس��بة التوظيف %29.7، 
حيث ت��م توظي��ف 3128 مواطن��ًا في هذا 

القطاع.
ولفت��ت الوزارة، ف��ي رّدها بش��أن مبادرات 
التوظيف التي تعمل على تنفيذها، إلى أنها 
شملت أيضًا تدشين مجموعة من الخدمات 
اإللكتروني��ة ألصح��اب العم��ل والباحثي��ن 
ع��ن عمل، م��ن أبرزه��ا مع��رض التوظيف 
اإللكتروني وخدمات التس��جيل اإللكترونية 
إلنش��اء قاع��دة بيان��ات دقيق��ة للباحثين 
عن عمل لتس��هيل فرزهم وترشيحهم بما 
يطاب��ق احتياجات أصحاب العمل، مش��يرًة 
إل��ى أّنه تّم فرض نس��بة 50% من البحرنة 
على منش��آت القط��اع الخاص وال��ذي يعّد 
أيض��ًا ش��رطًا للحص��ول عل��ى المناقصات 
الحكومي��ة، والت��ي تخضع للتقييم بش��كل 
مس��تمر. ونوهت إلى أن العام��ل البحريني 
أثب��ت قدرته على المنافس��ة لما يتمتع به 
من مهارة في س��وق العمل، وهو الذي أدى 
إل��ى اعتم��اد كثير م��ن المنش��آت الجاذبة 
طوع��ًا عل��ى العمال��ة الوطني��ة وتحقيقها 

نسب بحرنة عالية تصل إلى %90.
وذكرت أنه تّم أيض��ًا دمج المرأة البحرينية 
في س��وق العمل، عبر تنفي��ذ عدة مبادرات 
س��اهمت في رفع نس��بة توظيف اإلناث إلى 
41% م��ن إجمال��ي عملي��ات التوظي��ف في 
2022، وم��ن ه��ذه المب��ادرات اس��تحداث 
العمل ع��ن ُبع��د والعمل الجزئ��ي لإلناث 
وش��مولهّن في برامج دعم األجور وقوانين 
وزي��ادة  االجتماع��ي،  والتأمي��ن  العم��ل 
التسويق لدى أصحاب العمل للحصول على 

شواغر تناسب اإلناث وخاصة الجامعيات.
 وأضافت الوزارة أن من بين المبادرات التي 
تّم الحرص على تنفيذها استهداف توظيف 
الجامعيي��ن في ظل تزايد أع��داد الخريجين 
وخاصة من التخصصات التي ُيس��عى لرفع 
مع��ّدل اندماجه��ا في س��وق العم��ل، فقد 
ت��ّم تكثي��ف الجهود لتس��ريع وتي��رة دمج 
الجامعيين في س��وق العم��ل من خالل رفع 
سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى 
600 دين��ار، وتكثيف الجه��ود لتوفير مزيد 
من الشواغر المناس��بة للجامعيين وخاصة 
في القطاعات الواعدة، والتي نتج عنها رفع 
نس��بة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل 
إل��ى 31% من إجمال��ي عملي��ات التوظيف 
مقارنة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خالل 
عام 2022 توظي��ف 9,427 جامعيًا مقارنة 
ب���6,261 ف��ي ع��ام 2021، باإلضاف��ة إلى 

تكثيف التنس��يق مع وزارة التربية والتعليم 
ومجلس التعليم العال��ي وجامعة البحرين 
لضمان تحقيق مواءم��ة أكبر بين مخرجات 
التعليم الجامعي واحتياجات س��وق العمل 
والتركيز على التخصصات المطلوبة ووضع 
الحلول للتخصصات التي ُيسعى لرفع معّدل 
اندماجها في سوق العمل، إلى جانب إنشاء 
قاعدة بيانات متخصص��ة لتوظيف خريجي 
التخصص��ات الصحية بالتنس��يق م��ع وزارة 
الصح��ة، وس��اهم ذلك في توظي��ف 1686 
مواطن��ًا ع��ام 2022 ف��ي القط��اع الصحي، 
فضاًل على إنش��اء قاعدة بيانات متخصصة 
لخريجي نظم المعلومات، وتدشين برنامج 

تنمية الكوادر التقنية. 
وتطرق��ت ال��وزارة ف��ي ردها إل��ى حرصها 
بالتع��اون م��ع الجهات المعني��ة كصندوق 
العم��ل »تمكين« على االس��تمرار في طرح 
مزي��د م��ن البرام��ج التدريبي��ة المتنّوع��ة 
والمجاني��ة للباحثي��ن عن عم��ل بما يدعم 
متطّلب��ات س��وق العم��ل، ويحق��ق أولوية 
تدري��ب 10 آالف بحرين��ي س��نويًا حتى عام 
2024 والت��ي تأت��ي ضم��ن أه��داف خطة 
التعاف��ي االقتص��ادي، إل��ى جان��ب تعزيز 
مش��اريع البني��ة التحتي��ة لس��وق العم��ل 
م��ن خالل إط��الق سلس��لة من المب��ادرات 
الهادفة إلى تطوير س��وق العمل ومواكبة 

مستجداته.
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 »شبابية الشورى« تقر 
»تعديل المجلس األعلى 

للشباب والرياضة«
أك��دت لجن��ة ش��ؤون الش��باب بمجل��س الش��ورى اهتمامه��ا 
بالتش��ريعات المعني��ة بتطوير قطاعي الش��باب والرياضة، من 
خ��الل المس��اهمة بالتش��ريعات والقواني��ن الكفيل��ة بنهوض 
الحركة الرياضي��ة الوطنية وتعزيز مكانة مملك��ة البحرين على 
خارطة الرياضة العالمية. جاء ذلك، خالل اجتماع اللجنة برئاسة 
نائب رئيس اللجنة رضا منف��ردي، وبحضور أعضاء اللجنة، لبحث 
المرس��وم بقانون رقم 42 لس��نة 2022 بتعدي��ل بعض أحكام 
المرس��وم بقانون رقم 5 لس��نة 1983 بش��أن تعديل المرسوم 
األميري رقم 2 لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة.

وتدارس��ت اللجنة المرس��وم بقانون الذي يهدف إلى اس��تكمال 
تطوير وتحديث التش��ريعات الرياضية ف��ي البحرين، عن طريق 
إج��راء عدد م��ن التعديالت على قان��ون إنش��اء المجلس األعلى 

للشباب والرياضة بما يتفق مع التعديالت التي تم إجراؤها.

 »النواب« بالمركز الثالث 
في مسابقة تزيين المباني الحكومية

حصد مجلس النواب، جائزة المركز 
الثالث عن فئة مباني المؤسسات 
الرس��مية ف��ي المس��ابقة الت��ي 
نظمتها محافظة العاصمة ألجمل 
تزيين للمباني الحكومية والمباني 
الخاصة في موس��مها الثاني عشر 
بمناسبة األعياد الوطنية المجيدة 
جلوس  وعي��د  البحرين،  لمملك��ة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه، حيث 
تس��ّلم الجائزة الدكتور ياسر صقر 
العام المساعد  الش��يراوي األمين 
للم��وارد والخدم��ات ف��ي مجلس 
النواب، خالل حفل التكريم المقام 

بمقر نادي ضباط األمن العام.
العام المس��اعد  وأع��رب األمي��ن 
بمجل��س  والخدم��ات  للم��وارد 
الن��واب، عن فخره واعت��زازه بهذا 

التكري��م الذي جاء حصيلة الجهود 
العام��ة  األمان��ة  بذلته��ا  الت��ي 
لمجل��س النواب، برئاس��ة رئيس 
مجل��س الن��واب أحم��د المس��لم، 
وبإش��راف األمين الع��ام لمجلس 
النواب راش��د بو نجمة في تحقيق 

هذا المركز.
وأك��د أن المجل��س يح��رص على 
كل م��ا م��ن ش��أنه تعزي��ز ح��ب 
الوط��ن وتعميق ال��والء واالنتماء 
ل��ه ولقيادت��ه انطالقًا م��ن دوره 
تش��ريعية،  كمؤسس��ة  الوطن��ي 

تسهم في نش��ر الرؤية الحضارية 
البحرين، مؤكدًا  لمملكة  المميزة 
أن دعم محافظ العاصمة الش��يخ 
راش��د بن عبد الرحم��ن آل خليفة 
والقائمين على المس��ابقة ساهم 

بإبرزاها بهذا المستوى الالئق.

المهارات االجتماعية
ف��ي أحد أي��ام النش��اط الصيفي ال��ذي كانت تقيم��ه جمعيتنا 
لألطف��ال ذوي اإلعاقة، جاءني عدد من األطفال يش��تكون طفاًل 

يحطم ما يصنعون ثم يصفعهم لغير ما سبب.
اتجه��ت نح��وه ألتعرف على المش��كلة عن قرب، وأعرف س��بب 
تصرفه ذل��ك، فوجدته واقفًا بجوار أمه متحف��زًا، يندفع باتجاه 
أحد األطفال فيدمر ما يفعل ثم يصفعه ويعود إلى حماية أمه.
وم��ا إن اقترب��ت من��ه وانحنيت أتح��دث معه، إذا ب��ه يرفع يده 
ليصفعني. أمس��كت يده بقوة ونظرت إليه نظرة حازمة وقلت: 
»ال. ه��ذا ال يجوز«. نظر إلي الطفل نظرة تحٍد غاضبة، وس��حب 
ي��ده من يدي واحتم��ى بأمه. فوجئت باألم تق��ول غاضبة: »أال 

يكفي ما به من إعاقة!!«.
صدمتني كلماتها.

نقول دائمًا: إننا ال نريد شفقة من أجل أوالدنا من ذوي اإلعاقة 
وإنما نريد تفهمًا ودمجًا، ولكن هناك أمهات يشعرن بالشفقة 

على أوالدهن، وعلى أنفسهن.
أريد بهذه القصة الحديث عن نقطة ال تقل أهمية عن تعليمهم 
مهارات العناية الشخصية أو غيرها من المهارات، والتي تتعلق 
بذوي اإلعاقة عامة، واإلعاقة الذهنية خاصة، أال وهي تعليمهم 

المهارات االجتماعية لنستطيع دمجهم في المجتمع.
كثيرًا ما أسمع كلمة ولكنهم مازالوا صغارًا، أو ولكنهم من ذوي 
اإلعاق��ة ولن يفهموا. وهذا مفهوم خاطئ تمامًا؛ فهم يدركون 
ويفهمون منذ س��ن مبكر، كما أنهم يتعلمون ويتعودون على 
الع��ادات والصفات الطيبة التي تجعلهم كغيرهم من األطفال. 
وعلينا أن نبدأ منذ البداية بالثناء على الس��لوك السليم والتنبيه 
والنهي عن الس��لوك غير الس��ليم الذي يرفضه المجتمع والذي 
يجع��ل األطفال ينف��رون من التعام��ل مع أطفالنا أو يس��يئون 

إليهم.
نعل��م الطفل كيف يتكلم بطريقة مهذبة، وكيف يس��تأذن قبل 
أن يأخ��ذ م��ا ليس له، وأن يحت��رم خصوصية غيره، وأال يس��يء 
بالكالم أو الفعل إلى غيره، وغير ذلك من السلوكات االجتماعية 
التي نعلمها أوالدنا عمومًا. وخير وس��يلة لتعليم الطفل هي أن 
نكون قدوة ل��ه؛ فنتكلم معه بطريقة مهذبة، ونس��تأذن قبل 
دخول غرفته أو اس��تعمال أش��يائه، وأن نحترم خصوصيته وال 

نسيء إليه بالقول والفعل. وغير ذلك مما نسعى لتعليمه.
علينا أن نأخذه معنا إلى أماكن ش��تى ونعلمه كيف يتعامل مع 
الناس وكيف يتصرف ف��ي كل مكان، في الحديقة أو المطعم أو 
س��احة األلعاب أو المحال التجارية. ومن الضروري تعليمه كيف 
يتعامل مع غي��ره من األطفال وكيف يحترم الكبير ويعطف على 

الصغير.
إن تعليم الطفل حس��ن التعامل م��ع اآلخرين يجب أال يتعارض 

أبدًا مع فكرة التعامل الحذر مع الغرباء حتى ال يتعرض لألذى.
ه��ذا قليل من كثي��ر، ينبغي علين��ا تعليم أطفالن��ا وتعويدهم 
الس��لوك الس��ليم حتى يكونوا أفرادًا متعاوني��ن متجاوبين مع 

المجتمع وليسوا أغرابًا عنه.
فاطمة العشماوي
أم البنة من ذوات متالزمة داون

 يونس وبخيتة يهزمان »داون« 
بقصة حب تسرق اهتمامات السودانيين

اس��تحوذ زواج اثني��ن م��ن المصابين 
وبخيت��ة«  »يون��س  داون  بمتالزم��ة 
عل��ى اهتمام��ات وس��ائط التواص��ل 
االجتماع��ي في الس��ودان؛ وأش��اعت 
قصة حبهم��ا العفوية أج��واء إيجابية 
على الواقع السوداني المتخم باألزمات 

السياسية واالقتصادية واألمنية.
وتداول آالف السودانيون، مقطع فيديو 
يظه��ر العريس وهو يمطر عروس��ته 

بعبارات حب رومانسية رائعة.
ولم تتوقف قصة العروس��ين عند حد 
الهانئة  بالحي��اة  والدع��وات  اإلعجاب 
والذرية الصالحة فحس��ب، بل تعدته 
بأن انهالت عليهم��ا الهدايا ودعوات 
إقامة ش��هر العس��ل بأفخ��م الفنادق 

بالعاصمة الخرطوم.

بداية الحكاية
البح��ث وجه��ود  بع��د س��نوات م��ن 
والدة يون��س إليجاد ع��روس له وفق 
مواصفات مح��ددة لم تكل��ل بالنجاح 
حت��ى وفاته��ا، ليتس��لم المهمة بداًل 
عنها والده الحاج محمد الحس��ن حمد 
الذي أكد لموقع »سكاي نيوز عربية«، 
أن مواصف��ات مح��ددة كان يريده��ا 
البن��ه الثالثين��ي ف��ي ش��ريكة حياته 
تتناس��ب معه قبل أن يجد له الزوجة 

بخيتة.
ورغم أن الفترة بي��ن التعارف والزواج 
كانت قصي��رة؛ بحس��ب األب، إال أنها 
أثمرت حبًا كبيرًا بين يونس وعروسته 

بخيتة.
ويق��ول والد يون��س إن »ابنه وقع في 
ح��ب بخيت��ة بع��د متابعت��ه لحلقات 
عن الزواج كان��ت تقدمها على مواقع 
بمس��اعدة  االجتماع��ي  التواص��ل 
ش��قيقها ال��ذي يعم��ل ف��ي المج��ال 

الفني«.
ويؤكد محمد يوس��ف ش��قيق بخيتة؛ 
أن  عربي��ة«  ني��وز  »س��كاي  لموق��ع 
اختياره لش��قيقته ألداء هذه السلسلة 
من حلق��ات الزواج مع��ه، كان بهدف 
الت��ي  التوح��د  إخراجه��ا م��ن حال��ة 
تعيش��ها، لكنه ل��م يكن يعل��م أنها 

ستفتح لها طريق الحب والزواج.
ويشير يوس��ف إلى أن شقيقته تتمتع 

ب��روح اجتماعي��ة عالي��ة وح��ب كبير 
للناس، غير أن ظروفها وتقاليد القرية 
التي يعيش��ون به��ا تقيد كثي��رًا من 
حركتها، غير أن أداءها لسلسة حلقات 
ال��زواج أكس��بها حي��اة أخ��رى مليئ��ة 

بالسعادة.
وكشف يوسف عن تلقيه بعد عدد من 
الحلق��ات اتص��ااًل من ش��قيقة يونس 
تسألهم رغبة األسرة في اختيار بخيتة 
لش��قيقها يونس زوجة ل��ه لتتم بعد 

ذلك مراسم الزواج.

حكمة وتخوف
وعلى الرغم من النظرة الرجعية لكثير 
من األس��ر حيال أبنائه��م من مصابي 
متالزمة داون، إال أن والد يونس الحاج 
محمد الحس��ن كان يحمل من الحكمة 

ما جعلته يتعامل مع طلب ابنه بجدية 
غير أن مخاوفه عليه جعلته يش��ترط 
على أس��رة العروس ضرورة بقاء ابنه 
إل��ى جواره ف��ي منزله بإح��دى المدن 
الصغيرة بش��مال الس��ودان؛ متعهدًا 

بالتكفل بكل متطلباتهم.
العري��س يونس ال��ذي يتمت��ع بروح 
مرح��ة وف��ق ش��هادة والده وأس��رته 
وأهل منطقته، عبر في إفادة مقتضبة 
لموق��ع س��كاي ني��وز عربية ع��ن حبه 

الكبير لزوجته بخيتة.

مشاعر حقيقية
ويب��دي مدير منظمة »بس��ت فريند« 
الخيرية لمس��اعدة مصاب��ي متالزمة 
داون مصعب التوم، سعادته الكبيرة 
حي��ال م��ا وجدت��ه قص��ة زواج يونس 

وبخيت��ة م��ن حف��اوة، موضح��ًا أن ما 
تحمل��ه هذه الش��ريحة م��ن المجتمع 
بداخله��ا م��ن مش��اعر تك��ون دائمًا 

مشاعر حقيقية وصادقة.
وقال التوم لموقع »سكاي نيوز عربية«: 
إن »نظ��رة المجتم��ع نح��و مصاب��ي 
متالزم��ة داون اآلن تغي��رت كثيرًا في 
الس��ودان خالل الفترة األخي��رة، بعد 
أن كان��وا يعانون التهميش واإلهمال 

والنظرة السالبة«.
وتبذل منظمات مثل »بس��ت فريند«، 
جه��ودًا كبي��رة لتحس��ين نوعية حياة 
المصابي��ن بمتالزم��ة داون من خالل 
تلبية احتياجاته��م من توفير الرعاية 
الصحية والتي تش��مل إجراء الفحوص 
الطبي��ة المنتظم��ة لمراقب��ة النم��و 
العقل��ي والبدني وتوفي��ر التدخل في 
الوقت المناس��ب س��واء كان ذلك في 
أو تقدي��م  الع��الج الطبيع��ي  مج��ال 

المشورة أو التعليم الخاص.
ع��ن  دقيق��ة  إحص��اءات  توج��د  وال 
عدد المصابي��ن بمتالزم��ة داون في 
الس��ودان، لكن تقديرات تشير إلى أن 
عدده��م يت��راوح بي��ن 100 إلى 120 
ألفا. ويقدر ع��دد المصابين بمتالزمة 
داون عل��ى المس��توى العالمي بواحد 

من بين كل ألف من الوالدات الحية.

مستقبل مبشر
وتؤكد استش��اري علم النفس والخبير 
في اإلعاقة الذهنية إبتس��ام محمود، 
إمكاني��ة نجاح الزواج بي��ن المصابين 
بمتالزمة داون لكن بدرجات مختلفة.

وتش��ير إل��ى أن مث��ل ه��ذه الزيجات 
يمك��ن أن تثم��ر ع��ن أبن��اء أصح��اء. 
وتوضح إبتس��ام محمود لموقع سكاي 
نيوز عربي��ة أن فكرة الزواج بالنس��بة 
لمصاب��ي متالزم��ة داون تتوقف على 
حس��ب درجة ال��ذكاء والتأه��ل وقدرة 
المص��اب عل��ى إدارة حيات��ه الزوجية؛ 
حي��ث تختل��ف درجة اإلعاق��ة الذهنية 
بي��ن المصابي��ن م��ا بين البس��يطة 
والمتوس��طة والش��ديدة، لكن غالبية 
المصابي��ن يعانون م��ن إعاقة ذهنية 
متوس��طة وبالتال��ي يكون��وا قابلين 

للتعلم وإدارة حياتهم.

الصرع اضطراب مزمن يصيب الدماغ 

 فتحية التوبالني لـ                 : 
تشنج العضالت قد يمتد إلى القلب ويودي بالحياة

أكدت ممرضة الصحة المدرس��ية 
ب��وزارة الصح��ة والمتطوع��ة في 
جمعي��ة الهالل األحم��ر البحريني 
كرئي��س لفريق الك��وارث ومدرب 
فتحي��ة  معتم��د  إس��عافات 
التوبالني، أن الصرع هو اضطراب 
مزم��ن يصي��ب الدم��اغ ويتمي��ز 
بنوبات متكررة قصيرة من الحركة 
الالإرادي��ة التي تصيب ج��زءًا من 
الجسم أو الجس��م كله ويحدث في 
أي وقت م��ن دون إدراك المصاب 

به.
يذكر أن��ه يمك��ن اعتب��ار الصرع 
الوظيف��ة  يجع��ل  ألن��ه  إعاق��ة 
واألش��خاص  صعب��ة ومس��تحيلة 
الذي��ن يعان��ون م��ن النوبات وال 
يس��تطيعون التحك��م بنوباته��م 
يكون��ون غي��ر قادري��ن عل��ى أداء 
واجب��ات عملهم؛ ألنه��م يفقدون 
الوعي بس��بب النوب��ات وأن هذه 

النوب��ات غالب��ًا تجع��ل الش��خص 
متعبًا في أثناء العمل.

وتطرق��ت التوبالني إلى األعراض 
المؤقت��ة لنوب��ة الص��رع: وه��ي 
الوع��ي،  أو  اإلدراك  »فق��دان 
المزاجي��ة،  الحال��ة  واضطراب��ات 

واإلحس��اس،  الحركة  واضطرابات 
المؤق��ت،  الذهن��ي  والتش��وش 

الذراعين  وح��ركات اهتزازية ف��ي 
الس��يطرة  يمك��ن  ال  والس��اقين 

عليها«.
وح��ول كيفي��ة إس��عاف المصاب 
بنوب��ة ص��رع، أك��دت ل�»الوطن« 
أن��ه يجب تجن��ب تحريك المصاب 
إال للض��رورة، فق��ط تأك��د م��ن 
س��المة وأمن الم��كان، كما يجب 
وض��ع قطع��ة ناعمة تح��ت رأس 
المص��اب وإبع��اد األش��ياء الحادة 
القريبة من المصاب، مشددًة على 
أهمية تجنب وضع أي شيء في فم 

المصاب.
وأضافت أنه يجب تحريك المصاب 
بلط��ف عل��ى أح��د جانبي��ه بع��د 
انتهاء النوب��ة واالنتظار إلى حين 
استفاقته والتأكد من عدم وجود 
أي إصاب��ة ل��ه، وف��ي ح��ال عادت 
نوب��ة التش��نج أو زاد وقته��ا أكثر 
م��ن 5 دقائ��ق يج��ب حينها طلب 
لمعرفة وضع  الطبية  المس��اعدة 
المص��اب واالطمئنان على وضعه 

الصحي.
وقال��ت التوبالن��ي: »لك��ن عندم��ا 
يحدث التش��نج الذي غالب��ًا ما يأتي 
بعد حدوث ع��ارض مرضي ما مثل 
االرتفاع ف��ي درجة الحرارة فإن هذا 
الوضع يصب��ح صحيًا خطيرًا وبحاجة 
ونقل��ه  للش��خص  االلتف��ات  إل��ى 
مباش��رة للعناية الطبي��ة حتى في 
حال توقفه وذلك لمعرفة األسباب 
المؤدي��ة إليه، وإج��راء الفحوصات 
الالزم��ة أكثر وكذل��ك لمنع حدوثه 

مرة أخرى«.
وأوضحت أن التشنج في العضالت 
يمكن أن يمت��د إلى عضلة القلب 
والتي تتسبب في الرجفان القلبي 
وه��و عدم انتظ��ام دقات��ه، ومن 
الممكن أن ت��ودي بحياة المصاب 
ال��ذي يفض��ل أن يت��م معاينت��ه 
وفحص��ه مباش��رة حي��ن ح��دوث 

التشنج ألول مرة.

فتحية التوبالني

 جواهر المضاحكة: الجامعة تحرص 
على توفير التسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة

أكدت رئيس��ة جامعة البحري��ن الدكتورة جواهر المضاحك��ة، حرص الجامعة 
على توفير كافة التس��هيالت والخدمات التي تس��هم في توفير بيئة تعليمية 

مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 
جاء ذلك، لدى اس��تقبالها الباحثة س��عاد خليفة جاس��م، التي أهدتها، نسخة 
من أطروحتها لنيل درجة الماجس��تير في تخصص اإلرش��اد النفس��ي بجامعة 

البحرين. 
ونوهت رئيسة الجامعة باألطروحة، الموسومة بعنوان: »فعالية برنامج للذكاء 
االجتماعي على عينة من ذوي اإلعاقة البصرية بمملكة البحرين«، الفتة إلى أن 
خالصة هذه الدراس��ات، تساعد الجهات المسؤولة في المواقع التعليمية، على 
االسترش��اد بها إلى توفير بيئة تعليمية ذات جودة، ويمكن أن تس��هم في حل 

الكثير من الصعوبات التي قد تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. 

من ناحيتها، ش��كرت الباحثة جاس��م رئيس��ة الجامعة على حفاوة االستقبال، 
وعباراتها المش��جعة، واهتمامها بالمواضيع الخاص��ة بالعناية بذوي اإلعاقة 

وتسهيل أمورهم في الجامعة. 
وكانت الباحثة س��عاد قد تسلَّمت ش��هادة الماجستير خالل حفل تخريج الفوج 

الرابع والعشرين، الذي نظمته الجامعة مؤخرًا. 
والباحثة سعاد جاس��م واحدة من طلبة ذوي االحتياجات الخاصة الذين درسوا 
ف��ي جامعة البحرين، وق��د تخرجت بمؤه��ل بكالوريوس في اللغ��ة العربية، 
وانضمت إلى الهيئ��ة اإلدارية في عمادة القبول والتس��جيل بجامعة البحرين 
في العام 2001، ثم انتقلت إلى شعبة ذوي اإلعاقة بعمادة شؤون الطلبة في 
العام 2020، بعد نيلها درجة الماجستير. وتشارك بعضوية في مركز البحرين 

للحراك الدولي، كما تقدم خدمات للمجتمع من خالل لوحات فنية.

إعداد: هدى عبدالحميد
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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فيصل الشيخ

اتجاهات

غازي الغريري

همسات

 تصريح مهم 
للشيخة رنا بنت عيسى

تأكي��د األمين الع��ام لمجلس التعلي��م العالي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا 
بنت عيس��ى ب��ن دعيج آل خليف��ة على أن »األمان��ة العامة 
لمجل��س التعلي��م العال��ي حريصة عل��ى مواصل��ة العمل 
لتحس��ين مخرج��ات التعلي��م العال��ي ومواكب��ة التطورات 
الحديث��ة ف��ي التعلي��م والمضي قدم��ًا في س��بيل تحقيق 
التطلعات المس��تقبلية لمملكة البحري��ن من خالل العمل 
بخطى ثابتة ورؤية واضحة تس��تهدف تعزيز قطاع التعليم 
العالي وتطوير مخرجاته وفرص االرتقاء به« تأكيد على أن 
مملكة البحري��ن ال تقبل غير الجودة ف��ي مخرجات التعليم 
العال��ي وال يمكن أن تس��مح لم��ن لم يجتهد ول��م يمتلك 
المه��ارات الالزم��ة للعطاء ف��ي المجال الذي س��يعمل فيه 
بعد التخرج أن يش��غل وظيفة توفرت لم��ن هو كفؤ وقادر 
على تس��جيل بصمة تجعل الجميع يش��هد بحرص التعليم 
العالي في المملكة على المس��اهمة بكفاءة في التطلعات 
المس��تقبلية للبحري��ن، ويش��هد ب��أن البحري��ن ال تقبل إال 

بالتميز.
الدكتورة رنا تتحدث عبر هذا التصريح في التنمية المستدامة 
»ورؤية البحرين االقتصادية 2030 وأهمية العنصر البشري 
ومواصلة االس��تثمار فيه كونه الرافد األساس��ي للتنمية«، 
وف��ي هذا تس��جيل موقف مه��م ملخصه أن��ه ال وظيفة وال 
م��كان في هذه البالد لمن يخدعها بارتداء ش��هادات مزورة 
وال وظيفة وال مكان لمن نال الشهادة باجتهاده في الغش، 
كم��ا ه��و حاصل ف��ي دول عدي��دة، قريبة وبعيدة، فس��وق 
البحري��ن بحاجة ألصح��اب الكفاءة وللمتميزي��ن وللقادرين 

على العطاء واالرتقاء بالعمل وبالبحرين.
الحصول على الش��هادات العليا بطرق ملتوية ال ينفع سوق 
العم��ل وال يمكن للقط��اع الخاص أن يقب��ل بتبذير أمواله 
وصرفه��ا على من ال يس��تطيع أن يعطي من خالل الوظيفة 
الت��ي يش��غلها، حي��ث المقاب��ل الموضوع��ي للمعاش في 
القط��اع الخ��اص هو العط��اء بغية تحقيق المكاس��ب لمن 
يعطيه، وواقع الحال يؤكد أن المقابل الموضوعي للمعاش 
في القطاع الع��ام تحول أو يتحول ليماثل صنوه في القطاع 
الخاص، فالحكوم��ة اليوم تريد ممن تش��غلهم وتعطيهم 

المعاشات أن يعطوا باقتدار.

السياحة والتفكير خارج الصندوق.. السعودية مثااًل
دع��وت ف��ي مقالتي الس��ابقة إل��ى تفعي��ل كل األدوات 
الممكن��ة من أج��ل تطوير القط��اع الس��ياحي البحريني، 
باعتباره رافدًا مهمًا لالقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره 
المباش��ر وغير المباش��ر على مختلف القطاعات الوطنية؛ 
إل��خ،  التعليمي��ة والترفيهي��ة والرياضي��ة والثقافي��ة.. 
واالس��تفادة من تج��ارب الدول الش��قيقة والصديقة في 
هذا المجال، خصوصًا التي تتش��ابه معنا تاريخيًا وثقافيًا 

وجغرافيًا.
اليوم؛ وبع��د النجاحات الكبيرة والمذهل��ة التي حققتها 
المملك��ة العربية الس��عودية في فت��رة وجيزة، خصوصًا 
لجهة تطوير القطاع الس��ياحي في المملكة، واالستفادة 
م��ن كل اإلمكاني��ات الجغرافي��ة والطبيعية والبش��رية، 
أضاف��ت فكرة جديدة، أقل ما يمك��ن أن توصف به بأنها 

»مذهلة«.
فقد أعلنت هيئة الس��ياحة السعودية عن إتاحة الفرصة 
للمس��افرين الدوليين عبر الخطوط الس��عودية وطيران 
ناس؛ التوقف في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، عند 
إضافتهم لمحطة توقف في أح��د مطارات المملكة، قبل 

الوصول إلى محطتهم النهائية.
وأش��ارت الهيئة ف��ي إعالنها إلى أنه يمكن للمس��افرين 
الدوليين إصدار تأشيرة مرور بشكل تلقائي ومجاني، قبل 
الرحل��ة ب�90 يومًا عبر المنص��ات اإللكترونية المخصصة 

للحجز على رحالت الخطوط السعودية وطيران ناس.
ماذا يعني هذا؟!

ببساطة، اإلسهام في ترس��يخ مكانة السعودية كوجهة 
سياحية عالمية رائدة، وتحقيق األهداف التي تم وضعها 
له��ذا القطاع، والس��اعية إلى زيادة مس��اهمة الس��ياحة 
في الناتج اإلجمالي الس��عودي، إلى جانب إتاحة الفرصة 
للمسافرين »ترانزيت« التعرف على الوجهات السياحية، 
وما تضمنه المملكة من تن��وع ومواقع تاريخية وتراثية 

وخدمات ومنتجعات سياحية.
وألجل تحقيق هذا الهدف؛ فقد تكاتفت جهود كل الجهات 
المعني��ة في المملك��ة، الس��ياحة والداخلي��ة والخارجية 
وش��ركات الطيران، لتس��هيل اإلجراءات وتبسيطها، وبما 
يحق��ق األهداف الت��ي وضعته��ا الدولة بجذب م��ا يزيد 
ع��ن 100 مليون زيارة س��نوية بحلول الع��ام 2030، إلى 

جانب تحقيق اس��تراتيجية الطيران المدني بالوصول إلى 
330 مليون مس��افر وربط م��دن المملكة مع 250 وجهة 

عالمية.
بالطب��ع ف��إن ه��ذه المب��ادرة لم تك��ن األول��ى لتحقيق 
مس��تهدفات المملك��ة الس��ياحية، وبالتأكي��د لن تكون 
األخيرة، فعندما تجتمع العزيمة واإلمكانيات والتخطيط 
الس��ليم والرغبة في العمل واإلنجاز والتفكير اإلبداعي ال 
يمكننا الحديث عن مس��تحيل، وهو ما ن��راه يتحقق يومًا 

بعد يوم في المملكة العربية السعودية.
الي��وم، وخالل س��نوات قليلة، اس��تطاعت الس��عودية أن 
تصبح مقصدًا هامًا للس��ياحة الدولي��ة، بل يمكننا القول 
إنه��ا ق��د تفوق��ت على نفس��ها، وم��ا نراه من أنش��طة 
وفعالي��ات وبرامج -إلى جانب اس��تضافتها ع��ددًا كبيرًا 
من المؤتمرات والمعارض في مختلف القطاعات- ما هو 
إال دلي��ل آخر على عمق الرؤية وس��المة التخطيط ونجاح 

التنفيذ.
نتمن��ى كل الخي��ر لألش��قاء ف��ي الس��عودية وتحية لكل 

الجهود المخلصة، فنحن نكبر بكم ومعكم.. والفال لنا.

 هل أوشك نظام 
الماللي على الرحيل؟

نعم لقد س��قطت ورقة التوت، وسقطت معها عصا البطش 
والقتل واإلرهاب، لقد حانت ساعة الرحيل، إلى عالم مجهول، 
يعيد مالل��ي ومجرمي إيران إلى ما قبل 1979. لقد فر الكثير 
م��ن المالل��ي بطائراته��م الخاصة أو عب��ر األج��واء الدولية 
وقد يك��ون الكثي��ر منهم حاصاًل عل��ى جوازات س��فر أجنبية 
الستخدامها وقت األزمات. نعم لقد انتفض الشعب اإليراني 
ضد الحكم الفاس��د، ضد الحكم اإلرهاب��ي، ضد حكم البطش 

والتعذيب واختطاف الفتيات من بيوتهن وجامعاتهن.
لق��د أعل��ن الش��عب اإليران��ي كلمت��ه للديكتات��ور وزمرته 
الفاسدة، ارحلوا أيها المجرمون، ومع تدفق اآلالف من الشعب 
اإليران��ي ازدادت رقع��ة االحتجاجات والمظاه��رات المنادية 
بسقوط النظام، وفي الوقت الذي تشهد فيه طهران والمدن 
الرئيس��ية ح��دة االنتفاض��ة ج��اءت أول ضرب��ة موجعة في 
أصفه��ان في أكبر مصنع للطائرات المس��ّيرة، وهذه الضربة 
م��ا هي إال نذير بقرب س��اعة الرحيل، فالث��ورة الخمينية أتت 
وله��ا تاريخ إنت��اج 1979 ولها أيضًا تاري��خ نهاية الصالحية 
ش��أنها شأن »القاعدة« و»داعش« وطالبان والحوثي و»حزب 
اهلل«، جميعهم له��م تاريخ إنتاج ولهم تاري��خ نهاية. ولكن 
ماذا س��يفعل من انس��اقوا وراء هذه الثورة أمثال حسن نصر 
اهلل والحوث��ي وغيرهم حينما يتم الج��الء النهائي كما حصل 
في كابل، والس��ؤال، ه��ل بديل الثورة الخميني��ة جاهز ليحّل 
مكانها؟ هل تم اس��تهداف جهة ما وتدريبها لتكون البديل؟ 
هذا ما س��نراه بع��د رحي��ل الديكتات��ور خامنئ��ي وعصابته 
الفاسدة، وبسقوط هذا النظام ستسقط معه أنظمة وأتباع، 
وس��يهاجرون ف��ي بق��اع األرض يبحثون عن م��أوى يؤويهم 

بعدما عاثوا في األرض فسادًا بعدما قتلوا ونهبوا. 

* كاتب ومحلل سياسي

غالء القرطاسية!
م��ع اقت��راب الع��ودة إل��ى الم��دارس بداي��ة كل فصل 
دراس��ي تبدأ المكتبات والمحال التجارية الكبرى بتوفير 
المس��تلزمات م��ن القرطاس��ية وطرحه��ا في الس��وق 
لتغطية متطلبات هذه العودة وما يرافقها من طلبات، 
وكما كل عام يشتكي أولياء األمور من االرتفاع المستمر 
ألسعار القرطاسية التي تحتاج من ولي األمر أن يخصص 
ميزاني��ة ويدخرها لهذا اليوم خصوص��ًا إذا ما كان لديه 
ع��دد من األبناء في عدة مراحل دراس��ية بالش��ك تثقل 
كاهل��ه وترهق ميزانيته التي بال��كاد تغطي مصاريفه 
والتزاماته المعيشية لألس��رة، هذه الشكوى يرد عليها 

أصحاب المكتبات والمحالت بأن األس��عار ترتفع س��نة 
عن أخرى بس��بب ارتفاع أس��عار الش��حن، نطرح هنا رأي 
الجانبي��ن من ب��اب الحياد، أصح��اب المج��ال التجارية، 
وأولياء األمور الذين كانوا في األعوام الس��ابقة يشترون 
ما يكفيهم للعام بأكمله حينما كانت األس��عار تناسب 
جمي��ع الطبقات وف��ي متناول الجمي��ع، إال أنه خالل هذا 
العام ال يمكنه أن يش��تري سوى عدة قطع بالكاد تمّكن 

الطالب أن يسّير بها أموره في أول األيام الدراسية.
حقيق��ة أحرص دائم��ًا في الكتاب��ة ع��ن القضايا التي 
تالمس هموم المواطن البس��يط والتي أس��مع شكاوى 

والملتقي��ات  المجال��س  ف��ي  تت��داول  الت��ي  الن��اس 
االجتماعية والتعليقات في وسائل التواصل االجتماعي 
مع بداية أي موسم كموسم العودة للمدارس أو مواسم 
المناس��بات مثل ش��هر رمضان واألعي��اد وغيرها والتي 
تتطلب من رب األس��رة توفيرها وهي مكلفة بالنس��بة 
له وتزيد العبء المادي عليه بش��كل كبير يفوق قدرته 
ف��ي تأمين االحتياج��ات المختلفة لألبن��اء، وأصبح ذلك 
بالنس��بة ألولي��اء األمور هو الش��غل الش��اغل لهم فيما 
يتعلق بتوفير االحتياجات المعيش��ية ومنها التعليمية 
لألبن��اء وخصوص��ًا عن��د األس��ر ذات الدخ��ل المح��دود 
والمتوسط السيما ش��ريحة المتقاعدين الذين يعانون 
األمرين وال يمكن أن ننكره أو نتجاهله، فالحياة أصبحت 
صعب��ة ولم يعد الس��وق كم��ا كان، وبالتال��ي البد من 
يتم التفكير ملّيًا في زيادة رواتب الموظفين وتحس��ين 
حياته��م واالهتم��ام بالفئ��ات م��ن الش��عب خصوصًا 
المتقاعدي��ن منهم الذين ال يمكنهم الوفاء بااللتزامات 

وتوفير متطلبات واحتياجات األبناء.
وحتى مع بدء العام الدراس��ي وانتظام الدراس��ة نرى أن 
المكتبات ترفع أسعار البحوث والتقارير المصّورة لجميع 
المراحل التعليمية وحتى أس��عار الطباع��ة التي ترهق 
وتثق��ل ميزاني��ة رب األس��رة والتي يعان��ي منها طوال 

العام، وهنا أسجل الشكر والتقدير لسعادة وزير التربية 
والتعليم الدكتور محمد مبارك جمعة الذي خفف األعباء 
على الطلبة وأولياء أمورهم في توجيهاته بعدم طباعة 
المهام الموكلة للطلبة في المكتبات واالكتفاء بكتابتها 
وإرسالها إلكترونيًا أو تسليمها يدويًا للمعلمين، وليس 
ذلك فقط بل إن س��عادة الوزير وّجه باإلضافة إلى ذلك 
تقليص عدد األنش��طة التقويمي��ة وتقليل عدد المهام 
المكّلف به��ا كل طالب، والدور هنا يأت��ي على الهيئات 
التعليمي��ة في المدارس ف��ي الرقابة ومتابعة ذلك من 

قبل المدرسين. 

همسة
حقيقة ما يقوم به س��عادة الدكتور محمد مبارك جمعة 
منذ تس��ّلمه حقيب��ة وزارة التربية والتعليم وبش��هادة 
الجميع يستحق اإلشادة باتخاذه عددًا من القرارات التي 
تص��ب في صالح العملية التعليمي��ة ومصلحة الطالب، 
ولدي اقتراح نتمنى من س��عادة الوزير دراس��ته وهو أن 
يت��م تثبي��ت مبلغ على ش��كل كوبونات بداي��ة كل عام 
دراسي لشراء القرطاسية كما حدث بداية العام الماضي 

والذي القى استحسان أولياء األمور.

عبدالرحمن الملحم

زيادة حاالت الوفاة في صفوف الشباب!
ال ي��كاد يم��رُّ ي��وٌم دون حص��ول حالة وفاة لش��اب هنا، 
ولش��ابة هناك في البحرين. فزيادة الوفيات صارت سمة 
واضحة المعالم عندنا. نعم، إن الموت هو من قضاء اهلل 
تعالى وقدره، ولكن حتى األقدار لها أس��باب ومسببات، 
إذ إن حدوث الموت، ال يكون في الغالب إال بسبب واضح، 
فه��ل يمكن لن��ا معرفة أس��باب موت الش��باب في هذا 

الوطن؟
وحت��ى ال ندخل في التحليالت والتخمينات وس��وء الظن 
المعجون بس��وء الطالع، وحتى ال نهرول وراء الشائعات 
والخرافات، سيكون من الواجب علينا أن نعالج هذا الملف 
الحس��اس معالجة علمية وصحية وطبية، بعيدًا عن كل 
التخرص��ات التي يطلقها البعض. وه��ذا األمر، ال يكون 
أو يتحق��ق في الغالب إال من خالل وجود لجنة دراس��ات 
وتحقيق��ات متخصصة، تتابع كافة حاالت الوفيات، وفي 
س��ن الشباب تحديدًا، وذلك للوقوف على أهم مسبباتها 

م��ن أجل تدارك بع��ض الهفوات القاتل��ة التي ال نعلم 
عنها حتى اآلن أي شيء.

البعض، يحاول أن يقول بأن من عالمات الس��اعة موت 
الفج��أة، وألننا ال نريد أن نتعم��ق في هذا البعد الغيبي 
والديني، وذل��ك لعدم حصول هذا الجان��ب على اليقين 
المتيق��ن من اإلجاب��ة الواضحة لح��االت الموت، إضافة 
إل��ى أن هذا األم��ر الميتافيزيقي ليس م��ن اختصاصنا، 
فإننا س��نعول على الممكن واإلمكاني��ات المتاحة التي 
بين أيدينا، وعلى األدوات المتوفرة للوقوف على أس��باب 

الوفاة.
ومن هنا، فإن الحل األمثل لإلجابة على هذا السؤال، هو 
أن تش��كل لجان علمية وطبية، معني��ة بمتابعة حاالت 
الوف��اة كلها م��ن أجل الوق��وف على أس��بابها، ومن ثم 
كش��ف هذه الحقائ��ق للناس، حتى يمك��ن تدارك بعض 
الممارسات الخاطئة المؤدية للوفاة إن ُرِصَدت، أو معرفة 

نوعية الغذاء والدواء اللذين يمكن لهما أن ُيسببا بعض 
المش��اكل المباشرة على صحة اإلنسان، والذي قد يؤدي 

إلى الوفاة، أو إذا كانت هناك أسباب أخرى.
م��ن المهم لنا وللجهات المختصة، أن تكون هناك لجنة 
تتك��ون من مجموعة من األخصائيين ف��ي هذا المجال، 
إضاف��ة لوجود جه��ة أخ��رى، وظيفتها تأس��يس قاعدة 
بيان��ات وإحصاءات دقيقة كجهة مس��اندة لعمل اللجنة، 
لمعرفة س��بب الوفي��ات وأعدادها وغيرها م��ن األرقام. 
فحياة اإلنس��ان هي الغاية الحقيقية خلف كل بناء يمكن 
أن ينه��ض بالوطن. ولهذا فإن رصد وتتبع حاالت الوفاة 
المتك��ررة والكثيرة لمعالجتها، يمكن لها أن تخفف هذا 
النوع منها لو انكش��فت بعض األمور الخطيرة، والتي ال 

يمكن معرفتها إال من خالل هذه اللجنة المختصة.
حفظ اهلل ش��بابنا وش��اباتنا وكل م��ن يعيش على هذه 

األرض الطيبة، وأن يحفظ اهلل الجميع.

الدراسة »عن بعد« في رمضان
يقول الخبر المنش��ور في الصحافة إن مجلس النواب واف��ق على اقتراح برغبة وبصفة 

االستعجال على تطبيق »الدراسة عن بعد« خالل شهر رمضان الكريم. 
ومن ضمن طيات الخبر تقرأ عن وجود آراء متباينة ضد هذا التوجه، باعتبار أن السلبيات 
التي رصدت بشأن تطبيق الدراسة عن بعد خالل جائحة كورونا ارتبطت بنقاط مهمة 
جدًا تمس التحصيل العلمي، وباألخص التأكد من مدى استفادة الطالب من استخدام 
االتصال المرئي، وكذلك صعوبة قياس مدى الجدية والتركيز خالل الدروس المقدمة. 
وم��ع االحترام ألصح��اب اآلراء المتباين��ة، وخاصة مقدمي االقتراح، فإن التس��اؤل هنا 
بشأن »المسوغ« أو »المبررات« وراء هذا »المقترح بصفة االستعجال«؛ إذ خالل جائحة 
كورونا كلنا يعلم األس��باب والدوافع، وأن الدراس��ة ال بد من أن تس��تمر رغم صعوبة 
الحضور الش��خصي خوفًا من تفش��ي العدوى، وأن التحصيل العلم��ي ألبنائنا يجب أن 

يستمر مهما كانت الظروف. 
ورغ��م أن األمور تم تس��ييرها، لك��ن المالحظات كان��ت كثيرة، وخاص��ة فيما يتعلق 
بالتركيز والتفاعل الذي ال يقارن بالتفاعل الصفي، وهنا لن أتحدث عن العوامل التقنية 
والتكنولوجية بانبهار؛ ألنها ببس��اطة أدوات موجودة سابقًا، لكننا لم نفعلها بأسلوب 
إدارة األزمة، وعليه فإن اس��تخدامها كان حينها لحاجة ملحة، واليوم استخدامها أصبح 

إضافة غير ملزمة ألن األوضاع عادت إلى سابق عهدها. 
كن��ت أبحث ف��ي المقترح برغبة الذي جاء ب�»صفة االس��تعجال« عن »الفلس��فة« من 
ورائه، والدوافع القوية التي تدعو إلى اقتراح تحويل الدراس��ة في رمضان إلى دراس��ة 
»ع��ن بع��د«، وبصراحة لم أصل إلى قناعة س��وى أنن��ا في كل عام نتعامل مع ش��هر 

رمض��ان الكريم على أنه ش��هر »ُمتعب« يبحث الناس فيه ع��ن أقصى درجات الراحة، 
وهذا ليس بصحيح إطالقًا. 

لو نتابع مثاًل عدد الخارجين في إجازات خالل رمضان سنجد أرقامًا كبيرة، ولعل أحدهم 
يق��ول إن كثيرًا منهم يريدون التفرغ للعب��ادة فيه، وهذا أمر رائع ومحمود، لكن أيضًا 
هناك نماذج تقول إن البعض يخرج في إجازة؛ ألنه في هذا الشهر الكريم يكثر السهر 
وزيارة المجالس وجلس��ات األصدقاء والفعالي��ات الترفيهية وغيرها، والناس يتأخرون 

إلى أوقات السحور فكيف سيكون نشاطهم خالل قيامهم ليوم دوام جديد؟ 
طبعًا بعد اقتراح الدراسة عن بعد، سيكون هناك بالضرورة مقترح لوضع نسب معينة 
للعم��ل عن بعد ف��ي رمضان، هكذا أتوقع. وأعود ألكرر هل ش��هر رمضان بهذا الثقل 
على الناس حتى تتغير حياتهم وأنماط عملهم وحتى طرق دراستهم؟! يا جماعة لسنا 
ف��ي وضع كورونا كما كنا قب��ل عامين! وتاريخنا يتحدث عن غزوات ومعارك إس��المية 

وقعت في رمضان منذ أيام الرسول، وحتى في تاريخنا العربي اإلسالمي الحديث. 
طبع��ًا لكل فكرة إيجابيات، لكنني أرى أن التش��جيع على تطبيق الدراس��ة عن بعد في 
رمضان تحديدًا، وكأنها دعوة للطلبة للسهر ومشاركة الكبار من الموظفين والعاملين 
في »الروتين الرمضاني الش��هير« الذي نعرفه تمام��ًا، والذي نتيجته تعب في النهار 

وعدم تركيز، وانفالت لألعصاب، واألسباب السهر وقلة النوم والجوع طبعًا. 
لماذا ال تعاملون هذا الشهر الكريم بشكل طبيعي، يجعلنا ندرك أنه شهر خير ورحمة، 
ال شهر ثقيل تستوجب معه إجراءات استثنائية، وبعضها إجراءات قد تكون لها نتائج 

سلبية أكثر منها إيجابية.
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

سرطان العين: أحد أنواع السرطان النادرة، حيث تقسم أورام العين حسب موقعها، إلى أورام األجهزة الملحقة، وهي الغشاء المخاطي الداخلي للجفون والملتحمة، وداخل العين، وهي القزحية والشبكية وأورام مدار العين، وأكثرها انتشارًا األورام 
والشامات الحميدة، التي ال يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للصحة، ويمكن من بين األورام الخبيثة في العين أن نالحظ أورام الجلد والملتحمة والقرنية واألورام اللمفاوية، كما أن النقائل نوع من أنواع السرطانات األخرى التي تنتشر في العينين.
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 »حمد الجامعي« يجري جراحة
عظام متطورة ونوعية لثالثينية

تمكن فريـق طبي مـن مستشفى 
الملــك حمد الجامعي، برئاســـة 
العظام  جراحـــــة  استشـــــــاري 
الكــواري،  خالد  المقــدم طبيــب 
مـــــن إجــــــراء عمليــة جراحية 
نوعيــة  لمريضــة بحرينيــة في 
الثالثينات من عمرها تعاني من 
الطفولة  منــذ  خلقية  تشــوهات 
ممــا أدى إلى انحــراف مزدوج في 

العمود الفقري.
العمليــة  أن  الكــواري  وذكــر 
الجراحية التــي أجريت للمريضة 
الثالثينية نوعية ومتطورة، حيث 
كانــت تعانــي مــن  آالم مزمنة 
وعدم توازن في الجزء العلوي من 

الجسم. 
وبعد إجــراء الفحوصــات الالزمة 
تقرر إجراء عملية جراحية لتصحيح 
االنحراف وااللتــواء مع المحافظة 

علــى مرونــة وحركــة الفقــرات 
التقنيــات  أحــدث  باســتخدام 
الجراحية الدقيقة والتي تستخدم 
فــي مراكــز متخصصــة محدودة 
فــي العالــم فــي أمريــكا وأوربا، 
وهي تقنيــة متطورة متوفرة في 
مستشــفى الملك حمد الجامعي 
لمثل هــذه الحاالت النادرة والتي 
تمــت بنجاح وهلل الحمــد، مؤكدًا 
تمكن الشابة من المشي  بشكل 
طبيعي مباشــرة بعد يــوم واحد 

فقط من إجراء العملية.

يذكــر أن مستشــفى الملك حمد 
العديــد مــن  أجــرى  الجامعــي، 
العمليــات الجراحيــة النوعية في 
مختلــف المجــاالت الطبية، حيث 
يأتــي هذا اإلنجاز ضمن سلســلة 
التي حققهــا وحرص  اإلنجــازات 
المستشــفى على مواكبة التقدم 
العلمي والتكنولوجي في مختلف 
التخصصات الطبية سعيًا لتقديم 
أفضل الخدمات وأعلى مستويات 
الرعاية الصحية بما يتماشى مع 

معايير الجودة العالمية.

المقدم طبيب خالد الكواري

أوصت برفع مستوى الوعي بين المجتمع
 هالة سند: 81٪ من الشباب 

لديهم معلومات خاطئة عن فيتامين »د«
أيمن شكل «

كشــفت دراســة بحثية للتعرف 
المعلومات  مــدى صحــة  علــى 
المتوافــرة بين أفــراد المجتمع 
نقــص  مــرض  عــن  البحرينــي 
فيتاميــن »د«، أجرتها األســتاذ 
المشــارك بجامعــة البحرين د. 
هالــة محمد ســند، أن ما يقارب 
81.2 % لديهــم معلومــات غير 
صحيحــة. وأشــارت فــي بدايــة 
»د«  فيتاميــن  أن  إلــى  بحثهــا 
هــو أحد الفيتامينات األساســية 
لنمو الجســم، وله أهمية كبيرة 
فــي نمــو العظــام، وكذلك في 
تطــور الجهاز المناعــي والجهاز 
العصبــي، الفتة إلــى أن نقص 
فيتامين »د« واألمراض الناتجة 
عنه قــد حظيــا باهتمــام كبير 
الثالثــة األخيرة  الســنوات  فــي 
بحكــم عالقتــه بجهــاز المناعة 
في الجســم، ممــا يعنــي أن له 
عالقة مباشرة بإمكانية اإلصابة 
باألمراض التــي تتأثر بالمناعة 
أنواعهــا،  بكافــة  األورام  مثــل 
ومؤخــرًا بالتأكيــد )كوفيد19(. 
دراســات  أن  الباحثــة  وذكــرت 
عديدة بينت أن األشخاص الذين 
يعانون من نقص فيتامين »د«  
كانــوا أكثر عرضــة لمضاعفات 
)كوفيد19( مقارنة باألشــخاص 
الذين لديهم مستويات طبيعية 
أو مقبولــة مــن فيتاميــن »د«، 
وليس ذلك فحســب وإنما بينت 
األشــخاص  أن  أخــرى  دراســات 
»د«  فيتاميــن  أخــذوا  الذيــن 

لعــالج  األدويــة  مــع  كمكمــل 
إصابــة  أقــل  كانــوا  الكوفيــد 

بمضاعفات المرض.
وأكدت سند على أهمية  التعرف 
بنقــص  اإلصابــة  علــى نســب 
فيتاميــن »د«  بين البالغين في 
المجتمــع البحريني وكذلك على 
الفئــات األكثر عرضــة لإلصابة 
بهذا المرض، وذلك لوضع خطة 
عالجيــة ووقائيــة شــاملة على 
مستوى البحرين، كما طالبت في 
التعرف على  دراســتها بضرورة 
مدى صحة المعلومات المتوافرة 
بيــن أفــراد المجتمــع البحريني 
عن مرض نقــص فيتامين »د« 
بيــن  الموجــودة  والمعلومــات 
أفــراد المجتمــع عــن األغذيــة 
»د«   فيتاميــن  فيهــا  المتوفــر 
التعرض  علــى  التعرف  وأهمية 
ألشعة الشــمس. وقالت: نعرف 
أن معظم الدراســات في الخليج 
بينــت أن هنــاك نســبًا مرتفعة 

جدًا تتجاوز الـــ50% بالذات بين 
النساء لإلصابة بنقص فيتامين 
»د«  بســبب طريقــة اللبس في 
هــذه المنطقــة الحــارة التي ال 
تسمح للجســم للتعرض ألشعة 
بــأن  الحارقــة علمــًا  الشــمس 
امتصاص فيتامين »د«  وتحوله 
إلــى الجــزء الفعال في الجســم 
يحتــاج إلــى التعــرض ألشــعة 

الشمس. 
دراســة  بإجــراء  ســند  وقامــت 
 335 شــملت  ميدانية مقطعية 
مــن النســاء والرجال مــن أفراد 
إن  البحريني وسألتهم  المجتمع 
كانــوا يعانون من أيــة أمراض 
لها عالقة بنقص فيتامين »د«، 
وكذا إذا كانــوا يأخذون حبوبًا أو 
مكمــالت تحتوي علــى فيتامين 
»د«  لتعويض النقص الغذائي، 
كما تم التعرف على مدى صحة 
معلوماتهــم عــن األغذية التي 
يتوافر فيها فيتامين »د« ومدى 
معرفتهم عــن أهمية التعرض 
الشــمس حتى يستطيع  ألشعة 

الجسم أن يكون فيتامين »د«.
وبينــت نتائــج الدراســة أن مــا 
يقــارب 81.2% لديهم معلومات 
غير صحيحة عن مصادر األغذية 
الموجــود فيهــا فيتاميــن »د« 
وكان هــذا الوضع مشــابهًا بين 
الرجال والنساء. وعلى الرغم من 
أن المشــاركين في البحث كانوا 
يدركون بأن التعرض إلى أشعة 
الشــمس يعتبــر أحــد العوامل 
الوقائيــة التــي تمنــع اإلصابة 

بنقص فيتامين »د«.

د. هالة سند

593 وفاة بالمرض بين 2015 و2020

فخرو: 3380 إصابة بالسرطان في البحرين خالل 5 سنوات
كشــف استشــاري الجراحة العامة وأمراض 
البحريــن  جمعيــة  ورئيــس  الســرطان، 
لمكافحة الســرطان، د. عبدالرحمن فخرو، 
عــن إصابــة نحــو 3380 شــخصًا بأنــواع 
مختلفة مــن مرض الســرطان في مملكة 
البحريــن خــالل الفتــرة الممتدة مــا بين 
2015 و2020، موضحًا أنه تم تسجيل وفاة 
593 شــخصًا بالمرض خالل نفس الفترة، 
مشــيرًا إلى أن عــدد المصابيــن بالمرض 
بلغ خالل عام 2020، نحو 1215 شــخصًا«، 
بحســب إحصائيات الوكالة الدولية ألبحاث 
السرطان التابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

.»IARC«
وأضاف فخرو في لقاء مع »الوطن«، بمناسبة 
ذكرى اليوم العالمي للمرض، والذي يوافق 
4 فبرايــر مــن كل عام، أن ســرطان الثدي 
يعد أكثر أنواع األورام الخبيثة انتشــارًا في 
البحريــن والخليــج، ثم ســرطان المبيض، 
ويليه ســرطان عنــق الرحم، بالنســبة إلى 
الســيدات، موضحــًا أن ســرطان القولــون 
يعــد أكثر األمــراض الخبيثة انتشــارًا بين 
فئة الرجال في المملكة، حيث يزيد بنســبة 
بسيطة عن السيدات ألنهن أيضًا معرضات 

لإلصابة بالمرض.
وذكــر أنه بالنســبة إلى فئــة الرجال، يحل 
سرطان الرئة في المرتبة الثانية في نسبة 
اإلصابــة بالمرض، ثــم تأتي تباعــًا بقية 

أنواع السرطانات واألورام الخبيثة.
وفي رد على سؤال حول زيادة نسبة اإلصابة 

 بســرطان البروســتاتا لــدى الرجــال، أفاد 
فخــرو بأن هــذه الزيادة ناتجــة عن إهمال 
إجراء فحص سرطان البروستاتا خاصة أنه 

من المفروض إجراؤه لدى الرجال فوق سن 
الخمسين عامًا.

ونــوه إلى أن الــزواج المبكر يحمــي المرأة 
من اإلصابــة بســرطان الثــدي، خاصة أن 
الزواج المبكر يــؤدي إلى اإلنجاب، وبالتالي 
تتم عملية الرضاعة في سن مبكرة، وذلك 
يشــكل حماية للمــرأة في ســن مبكرة، ما 
لم يتم اكتشــاف طفرات جينية في العائلة 

تشير إلى احتمال اإلصابة بالمرض.
وفي ما يتعلق بتشخيص اإلصابة بالسرطان، 
التشــخيص  أن  أوضــح 
المريــض  مــن  أواًل  يبــدأ 
أو المريضــة مــن خــالل الفحــص الذاتي 
خاصة من يكتشــف لديهن إصابة بســرطان 
الثدي، منوهًا إلى ضرورة التركيز على مسألة 
التوعيــة، معتبــرًا أنــه ال يوجــد تشــخيص 
للمــرض دون توعيــة، خاصة وأن الســرطان 

قاتل وصامت.

وقــال إن التوعيــة تعني أن هــذا المرض 
يمكن اكتشــافه في بداية ظهوره، ألنه ال 
يمكن عــالج المريض بطريقة صحيحة في 
حال انتشــر المرض في الجسم، كما أنه ال 
بد من خضوع المريض لفحص باألشــعة، 
وال بــد من إجراء تلك األشــعة لــدى مراكز 
متخصصــة ويجريها أطباء متخصصون في 

هذا المجال. 
وذكر أنه بعد إجراء األشــعة يقوم الطبيب 
بالحصــول على عينة من الخاليا للتأكد من 
اإلصابة بالمرض، ومن َثــّم وضع البرنامج 
العالجي المناســب الــذي يتوقف على مدى 
درجة اإلصابة بالمرض، ال سيما أن الطبيب 
مــن خالل حديثه مع المريض يســتطيع أن 
يســتوضح طبيعة الورم الموجود من خالل 
مجموعة من األســئلة واألعراض الشائعة، 
الــوزن، وفقــدان  ربمــا أشــهرها، نقــص 
الشــهية، ونزول الدم مع البراز وغيرها من 

األعراض.
وقال إن الفحص المبكر يســهم في الشفاء 
مــن المــرض بنســبة 90%، الفتــًا إلى أن 
التدخــل الجراحــي مــن ضمن آليــات عالج 
األورام الخبيثــة، لكن نســبة نجــاح العالج 
متفاوتة، مشيرًا إلى أن أهم خطوات العالج 
هو اســتئصال الورم نهائيــًا دون ترك أية 
آثــار جانبية لــه، بينما تتنــوع طرق العالج 
األخرى، بين العالج الكيميائي، واإلشعاعي، 

والهرموني، والمناعي.
وفي رد على سؤال حول مدى تأثير العوامل 
الوراثية وتســببها في اإلصابة بالسرطان، 
أفــاد د. فخــرو بأنــه يجــب أن نفــرق بين 
الطفــرات الجينيــة وبين المــرض الوراثي، 
موضحــًا أنــه ليــس كل مريــض مصــاب 
بالسرطان تكون أســرته أو أهله معرضين 
لإلصابــة بالمــرض، لكــن ال بد مــن تتبع 
ودراســة التاريــخ العائلــي من أجــل الحذر 
خاصــة وأن الطفــرات الجينية من أســباب 
اإلصابة بالمرض، ال سيما الطفرات الجينية 

.»BRCA2«و »BRCA1« لجينات
وفي رد على سؤال حول إحصائيات اإلصابة 
والوفاة جــراء المرض فــي البحرين، أوضح 
فخرو أنه بحسب إحصائيات الوكالة الدولية 
ألبحاث الســرطان التابعــة لمنظمة األمم 
المتحــدة، »IARC«، فإن عــدد المصابين 
بالمــرض خــالل الفتــرة مــا بيــن 2015، 
و2020، بلــغ 3380 إصابة، فيمــا بلغ عدد 
الوفيــات 593 حالــة، فــي حيــن بلــغ عدد 

اإلصابات الجديدة نحو 1215 حالة.
واعتبــر أن الوفــاة هــي أبــرز مضاعفــات 
الســرطان، خاصة في حال عدم تشــخيص 
المرض في مراحله األولــى، وبالتالي نحن 
نعتبر أن الفحص المبكر واكتشاف المرض 
مبكرًا يعــد عالجًا ووقاية فــي ذات الوقت. 
وتطــرق إلــى طــرق الوقاية مــن المرض، 
معتبرًا أنهــا تتضمن اتباع الغذاء الصحي، 
وممارســة الرياضــة بانتظام، مــع ضرورة 
إجــراء الفحــوص المبكــرة، وتجنب شــرب 

الكحول والتدخين بمختلف أنواعه. 
وفي مــا يتعلــق بالخدمات التــي تقدمها 
جمعية البحرين لمكافحة السرطان، أوضح 
د. فخــرو أن هناك نحو 120 مســتفيدًا من 
خدمــات الجمعية، وتتنوع تلك الخدمات ما 

بين الدعم المادي والمعنوي.

د. عبدالرحمن فخرو خالل لقائه »الوطن«

سرطانات الثدي والمبيض وعنق الرحم األكثر انتشارًا في البحرين والخليج

تفاوت العالج بالتدخل الجراحي الستئصال األورام الخبيثة

90٪ نسبة الشفاء نتيجة الفحص المبكر للسرطان

الزواج المبكر يحمي السيدات من اإلصابة بسرطان الثدي

الطفرات الجينية في العائلة تزيد احتمال اإلصابة بالسرطان

العدد:  6263

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/1049662
https://alwatannews.net/article/1049668
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/02/watan-20230202.pdf?1675313969
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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

18r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

سرطان العين: أحد أنواع السرطان النادرة، حيث تقسم أورام العين حسب موقعها، إلى أورام األجهزة الملحقة، وهي الغشاء المخاطي الداخلي للجفون والملتحمة، وداخل العين، وهي القزحية والشبكية وأورام مدار العين، وأكثرها انتشارًا األورام 
والشامات الحميدة، التي ال يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للصحة، ويمكن من بين األورام الخبيثة في العين أن نالحظ أورام الجلد والملتحمة والقرنية واألورام اللمفاوية، كما أن النقائل نوع من أنواع السرطانات األخرى التي تنتشر في العينين.

معلومة

Thu 02 Feb 2023   |  الســنة 18  |   العــدد 6263   |   الخميــس 11 رجــب 1444هـــ

 »حمد الجامعي« يجري جراحة
عظام متطورة ونوعية لثالثينية

تمكن فريـق طبي مـن مستشفى 
الملــك حمد الجامعي، برئاســـة 
العظام  جراحـــــة  استشـــــــاري 
الكــواري،  خالد  المقــدم طبيــب 
مـــــن إجــــــراء عمليــة جراحية 
نوعيــة  لمريضــة بحرينيــة في 
الثالثينات من عمرها تعاني من 
الطفولة  منــذ  خلقية  تشــوهات 
ممــا أدى إلى انحــراف مزدوج في 

العمود الفقري.
العمليــة  أن  الكــواري  وذكــر 
الجراحية التــي أجريت للمريضة 
الثالثينية نوعية ومتطورة، حيث 
كانــت تعانــي مــن  آالم مزمنة 
وعدم توازن في الجزء العلوي من 

الجسم. 
وبعد إجــراء الفحوصــات الالزمة 
تقرر إجراء عملية جراحية لتصحيح 
االنحراف وااللتــواء مع المحافظة 

علــى مرونــة وحركــة الفقــرات 
التقنيــات  أحــدث  باســتخدام 
الجراحية الدقيقة والتي تستخدم 
فــي مراكــز متخصصــة محدودة 
فــي العالــم فــي أمريــكا وأوربا، 
وهي تقنيــة متطورة متوفرة في 
مستشــفى الملك حمد الجامعي 
لمثل هــذه الحاالت النادرة والتي 
تمــت بنجاح وهلل الحمــد، مؤكدًا 
تمكن الشابة من المشي  بشكل 
طبيعي مباشــرة بعد يــوم واحد 

فقط من إجراء العملية.

يذكــر أن مستشــفى الملك حمد 
العديــد مــن  أجــرى  الجامعــي، 
العمليــات الجراحيــة النوعية في 
مختلــف المجــاالت الطبية، حيث 
يأتــي هذا اإلنجاز ضمن سلســلة 
التي حققهــا وحرص  اإلنجــازات 
المستشــفى على مواكبة التقدم 
العلمي والتكنولوجي في مختلف 
التخصصات الطبية سعيًا لتقديم 
أفضل الخدمات وأعلى مستويات 
الرعاية الصحية بما يتماشى مع 

معايير الجودة العالمية.

المقدم طبيب خالد الكواري

أوصت برفع مستوى الوعي بين المجتمع
 هالة سند: 81٪ من الشباب 

لديهم معلومات خاطئة عن فيتامين »د«
أيمن شكل «

كشــفت دراســة بحثية للتعرف 
المعلومات  مــدى صحــة  علــى 
المتوافــرة بين أفــراد المجتمع 
نقــص  مــرض  عــن  البحرينــي 
فيتاميــن »د«، أجرتها األســتاذ 
المشــارك بجامعــة البحرين د. 
هالــة محمد ســند، أن ما يقارب 
81.2 % لديهــم معلومــات غير 
صحيحــة. وأشــارت فــي بدايــة 
»د«  فيتاميــن  أن  إلــى  بحثهــا 
هــو أحد الفيتامينات األساســية 
لنمو الجســم، وله أهمية كبيرة 
فــي نمــو العظــام، وكذلك في 
تطــور الجهاز المناعــي والجهاز 
العصبــي، الفتة إلــى أن نقص 
فيتامين »د« واألمراض الناتجة 
عنه قــد حظيــا باهتمــام كبير 
الثالثــة األخيرة  الســنوات  فــي 
بحكــم عالقتــه بجهــاز المناعة 
في الجســم، ممــا يعنــي أن له 
عالقة مباشرة بإمكانية اإلصابة 
باألمراض التــي تتأثر بالمناعة 
أنواعهــا،  بكافــة  األورام  مثــل 
ومؤخــرًا بالتأكيــد )كوفيد19(. 
دراســات  أن  الباحثــة  وذكــرت 
عديدة بينت أن األشخاص الذين 
يعانون من نقص فيتامين »د«  
كانــوا أكثر عرضــة لمضاعفات 
)كوفيد19( مقارنة باألشــخاص 
الذين لديهم مستويات طبيعية 
أو مقبولــة مــن فيتاميــن »د«، 
وليس ذلك فحســب وإنما بينت 
األشــخاص  أن  أخــرى  دراســات 
»د«  فيتاميــن  أخــذوا  الذيــن 

لعــالج  األدويــة  مــع  كمكمــل 
إصابــة  أقــل  كانــوا  الكوفيــد 

بمضاعفات المرض.
وأكدت سند على أهمية  التعرف 
بنقــص  اإلصابــة  علــى نســب 
فيتاميــن »د«  بين البالغين في 
المجتمــع البحريني وكذلك على 
الفئــات األكثر عرضــة لإلصابة 
بهذا المرض، وذلك لوضع خطة 
عالجيــة ووقائيــة شــاملة على 
مستوى البحرين، كما طالبت في 
التعرف على  دراســتها بضرورة 
مدى صحة المعلومات المتوافرة 
بيــن أفــراد المجتمــع البحريني 
عن مرض نقــص فيتامين »د« 
بيــن  الموجــودة  والمعلومــات 
أفــراد المجتمــع عــن األغذيــة 
»د«   فيتاميــن  فيهــا  المتوفــر 
التعرض  علــى  التعرف  وأهمية 
ألشعة الشــمس. وقالت: نعرف 
أن معظم الدراســات في الخليج 
بينــت أن هنــاك نســبًا مرتفعة 

جدًا تتجاوز الـــ50% بالذات بين 
النساء لإلصابة بنقص فيتامين 
»د«  بســبب طريقــة اللبس في 
هــذه المنطقــة الحــارة التي ال 
تسمح للجســم للتعرض ألشعة 
بــأن  الحارقــة علمــًا  الشــمس 
امتصاص فيتامين »د«  وتحوله 
إلــى الجــزء الفعال في الجســم 
يحتــاج إلــى التعــرض ألشــعة 

الشمس. 
دراســة  بإجــراء  ســند  وقامــت 
 335 شــملت  ميدانية مقطعية 
مــن النســاء والرجال مــن أفراد 
إن  البحريني وسألتهم  المجتمع 
كانــوا يعانون من أيــة أمراض 
لها عالقة بنقص فيتامين »د«، 
وكذا إذا كانــوا يأخذون حبوبًا أو 
مكمــالت تحتوي علــى فيتامين 
»د«  لتعويض النقص الغذائي، 
كما تم التعرف على مدى صحة 
معلوماتهــم عــن األغذية التي 
يتوافر فيها فيتامين »د« ومدى 
معرفتهم عــن أهمية التعرض 
الشــمس حتى يستطيع  ألشعة 

الجسم أن يكون فيتامين »د«.
وبينــت نتائــج الدراســة أن مــا 
يقــارب 81.2% لديهم معلومات 
غير صحيحة عن مصادر األغذية 
الموجــود فيهــا فيتاميــن »د« 
وكان هــذا الوضع مشــابهًا بين 
الرجال والنساء. وعلى الرغم من 
أن المشــاركين في البحث كانوا 
يدركون بأن التعرض إلى أشعة 
الشــمس يعتبــر أحــد العوامل 
الوقائيــة التــي تمنــع اإلصابة 

بنقص فيتامين »د«.

د. هالة سند

593 وفاة بالمرض بين 2015 و2020

فخرو: 3380 إصابة بالسرطان في البحرين خالل 5 سنوات
كشــف استشــاري الجراحة العامة وأمراض 
البحريــن  جمعيــة  ورئيــس  الســرطان، 
لمكافحة الســرطان، د. عبدالرحمن فخرو، 
عــن إصابــة نحــو 3380 شــخصًا بأنــواع 
مختلفة مــن مرض الســرطان في مملكة 
البحريــن خــالل الفتــرة الممتدة مــا بين 
2015 و2020، موضحًا أنه تم تسجيل وفاة 
593 شــخصًا بالمرض خالل نفس الفترة، 
مشــيرًا إلى أن عــدد المصابيــن بالمرض 
بلغ خالل عام 2020، نحو 1215 شــخصًا«، 
بحســب إحصائيات الوكالة الدولية ألبحاث 
السرطان التابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

.»IARC«
وأضاف فخرو في لقاء مع »الوطن«، بمناسبة 
ذكرى اليوم العالمي للمرض، والذي يوافق 
4 فبرايــر مــن كل عام، أن ســرطان الثدي 
يعد أكثر أنواع األورام الخبيثة انتشــارًا في 
البحريــن والخليــج، ثم ســرطان المبيض، 
ويليه ســرطان عنــق الرحم، بالنســبة إلى 
الســيدات، موضحــًا أن ســرطان القولــون 
يعــد أكثر األمــراض الخبيثة انتشــارًا بين 
فئة الرجال في المملكة، حيث يزيد بنســبة 
بسيطة عن السيدات ألنهن أيضًا معرضات 

لإلصابة بالمرض.
وذكــر أنه بالنســبة إلى فئــة الرجال، يحل 
سرطان الرئة في المرتبة الثانية في نسبة 
اإلصابــة بالمرض، ثــم تأتي تباعــًا بقية 

أنواع السرطانات واألورام الخبيثة.
وفي رد على سؤال حول زيادة نسبة اإلصابة 

 بســرطان البروســتاتا لــدى الرجــال، أفاد 
فخــرو بأن هــذه الزيادة ناتجــة عن إهمال 
إجراء فحص سرطان البروستاتا خاصة أنه 

من المفروض إجراؤه لدى الرجال فوق سن 
الخمسين عامًا.

ونــوه إلى أن الــزواج المبكر يحمــي المرأة 
من اإلصابــة بســرطان الثــدي، خاصة أن 
الزواج المبكر يــؤدي إلى اإلنجاب، وبالتالي 
تتم عملية الرضاعة في سن مبكرة، وذلك 
يشــكل حماية للمــرأة في ســن مبكرة، ما 
لم يتم اكتشــاف طفرات جينية في العائلة 

تشير إلى احتمال اإلصابة بالمرض.
وفي ما يتعلق بتشخيص اإلصابة بالسرطان، 
التشــخيص  أن  أوضــح 
المريــض  مــن  أواًل  يبــدأ 
أو المريضــة مــن خــالل الفحــص الذاتي 
خاصة من يكتشــف لديهن إصابة بســرطان 
الثدي، منوهًا إلى ضرورة التركيز على مسألة 
التوعيــة، معتبــرًا أنــه ال يوجــد تشــخيص 
للمــرض دون توعيــة، خاصة وأن الســرطان 

قاتل وصامت.

وقــال إن التوعيــة تعني أن هــذا المرض 
يمكن اكتشــافه في بداية ظهوره، ألنه ال 
يمكن عــالج المريض بطريقة صحيحة في 
حال انتشــر المرض في الجسم، كما أنه ال 
بد من خضوع المريض لفحص باألشــعة، 
وال بــد من إجراء تلك األشــعة لــدى مراكز 
متخصصــة ويجريها أطباء متخصصون في 

هذا المجال. 
وذكر أنه بعد إجراء األشــعة يقوم الطبيب 
بالحصــول على عينة من الخاليا للتأكد من 
اإلصابة بالمرض، ومن َثــّم وضع البرنامج 
العالجي المناســب الــذي يتوقف على مدى 
درجة اإلصابة بالمرض، ال سيما أن الطبيب 
مــن خالل حديثه مع المريض يســتطيع أن 
يســتوضح طبيعة الورم الموجود من خالل 
مجموعة من األســئلة واألعراض الشائعة، 
الــوزن، وفقــدان  ربمــا أشــهرها، نقــص 
الشــهية، ونزول الدم مع البراز وغيرها من 

األعراض.
وقال إن الفحص المبكر يســهم في الشفاء 
مــن المــرض بنســبة 90%، الفتــًا إلى أن 
التدخــل الجراحــي مــن ضمن آليــات عالج 
األورام الخبيثــة، لكن نســبة نجــاح العالج 
متفاوتة، مشيرًا إلى أن أهم خطوات العالج 
هو اســتئصال الورم نهائيــًا دون ترك أية 
آثــار جانبية لــه، بينما تتنــوع طرق العالج 
األخرى، بين العالج الكيميائي، واإلشعاعي، 

والهرموني، والمناعي.
وفي رد على سؤال حول مدى تأثير العوامل 
الوراثية وتســببها في اإلصابة بالسرطان، 
أفــاد د. فخــرو بأنــه يجــب أن نفــرق بين 
الطفــرات الجينيــة وبين المــرض الوراثي، 
موضحــًا أنــه ليــس كل مريــض مصــاب 
بالسرطان تكون أســرته أو أهله معرضين 
لإلصابــة بالمــرض، لكــن ال بد مــن تتبع 
ودراســة التاريــخ العائلــي من أجــل الحذر 
خاصــة وأن الطفــرات الجينية من أســباب 
اإلصابة بالمرض، ال سيما الطفرات الجينية 

.»BRCA2«و »BRCA1« لجينات
وفي رد على سؤال حول إحصائيات اإلصابة 
والوفاة جــراء المرض فــي البحرين، أوضح 
فخرو أنه بحسب إحصائيات الوكالة الدولية 
ألبحاث الســرطان التابعــة لمنظمة األمم 
المتحــدة، »IARC«، فإن عــدد المصابين 
بالمــرض خــالل الفتــرة مــا بيــن 2015، 
و2020، بلــغ 3380 إصابة، فيمــا بلغ عدد 
الوفيــات 593 حالــة، فــي حيــن بلــغ عدد 

اإلصابات الجديدة نحو 1215 حالة.
واعتبــر أن الوفــاة هــي أبــرز مضاعفــات 
الســرطان، خاصة في حال عدم تشــخيص 
المرض في مراحله األولــى، وبالتالي نحن 
نعتبر أن الفحص المبكر واكتشاف المرض 
مبكرًا يعــد عالجًا ووقاية فــي ذات الوقت. 
وتطــرق إلــى طــرق الوقاية مــن المرض، 
معتبرًا أنهــا تتضمن اتباع الغذاء الصحي، 
وممارســة الرياضــة بانتظام، مــع ضرورة 
إجــراء الفحــوص المبكــرة، وتجنب شــرب 

الكحول والتدخين بمختلف أنواعه. 
وفي مــا يتعلــق بالخدمات التــي تقدمها 
جمعية البحرين لمكافحة السرطان، أوضح 
د. فخــرو أن هناك نحو 120 مســتفيدًا من 
خدمــات الجمعية، وتتنوع تلك الخدمات ما 

بين الدعم المادي والمعنوي.

د. عبدالرحمن فخرو خالل لقائه »الوطن«

سرطانات الثدي والمبيض وعنق الرحم األكثر انتشارًا في البحرين والخليج

تفاوت العالج بالتدخل الجراحي الستئصال األورام الخبيثة

90٪ نسبة الشفاء نتيجة الفحص المبكر للسرطان

الزواج المبكر يحمي السيدات من اإلصابة بسرطان الثدي

الطفرات الجينية في العائلة تزيد احتمال اإلصابة بالسرطان
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إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

سرطان العين: أحد أنواع السرطان النادرة، حيث تقسم أورام العين حسب موقعها، إلى أورام األجهزة الملحقة، وهي الغشاء المخاطي الداخلي للجفون والملتحمة، وداخل العين، وهي القزحية والشبكية وأورام مدار العين، وأكثرها انتشارًا األورام 
والشامات الحميدة، التي ال يمكن أن تسبب ضررًا خطيرًا للصحة، ويمكن من بين األورام الخبيثة في العين أن نالحظ أورام الجلد والملتحمة والقرنية واألورام اللمفاوية، كما أن النقائل نوع من أنواع السرطانات األخرى التي تنتشر في العينين.
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 »حمد الجامعي« يجري جراحة
عظام متطورة ونوعية لثالثينية

تمكن فريـق طبي مـن مستشفى 
الملــك حمد الجامعي، برئاســـة 
العظام  جراحـــــة  استشـــــــاري 
الكــواري،  خالد  المقــدم طبيــب 
مـــــن إجــــــراء عمليــة جراحية 
نوعيــة  لمريضــة بحرينيــة في 
الثالثينات من عمرها تعاني من 
الطفولة  منــذ  خلقية  تشــوهات 
ممــا أدى إلى انحــراف مزدوج في 

العمود الفقري.
العمليــة  أن  الكــواري  وذكــر 
الجراحية التــي أجريت للمريضة 
الثالثينية نوعية ومتطورة، حيث 
كانــت تعانــي مــن  آالم مزمنة 
وعدم توازن في الجزء العلوي من 

الجسم. 
وبعد إجــراء الفحوصــات الالزمة 
تقرر إجراء عملية جراحية لتصحيح 
االنحراف وااللتــواء مع المحافظة 

علــى مرونــة وحركــة الفقــرات 
التقنيــات  أحــدث  باســتخدام 
الجراحية الدقيقة والتي تستخدم 
فــي مراكــز متخصصــة محدودة 
فــي العالــم فــي أمريــكا وأوربا، 
وهي تقنيــة متطورة متوفرة في 
مستشــفى الملك حمد الجامعي 
لمثل هــذه الحاالت النادرة والتي 
تمــت بنجاح وهلل الحمــد، مؤكدًا 
تمكن الشابة من المشي  بشكل 
طبيعي مباشــرة بعد يــوم واحد 

فقط من إجراء العملية.

يذكــر أن مستشــفى الملك حمد 
العديــد مــن  أجــرى  الجامعــي، 
العمليــات الجراحيــة النوعية في 
مختلــف المجــاالت الطبية، حيث 
يأتــي هذا اإلنجاز ضمن سلســلة 
التي حققهــا وحرص  اإلنجــازات 
المستشــفى على مواكبة التقدم 
العلمي والتكنولوجي في مختلف 
التخصصات الطبية سعيًا لتقديم 
أفضل الخدمات وأعلى مستويات 
الرعاية الصحية بما يتماشى مع 

معايير الجودة العالمية.

المقدم طبيب خالد الكواري

أوصت برفع مستوى الوعي بين المجتمع
 هالة سند: 81٪ من الشباب 

لديهم معلومات خاطئة عن فيتامين »د«
أيمن شكل «

كشــفت دراســة بحثية للتعرف 
المعلومات  مــدى صحــة  علــى 
المتوافــرة بين أفــراد المجتمع 
نقــص  مــرض  عــن  البحرينــي 
فيتاميــن »د«، أجرتها األســتاذ 
المشــارك بجامعــة البحرين د. 
هالــة محمد ســند، أن ما يقارب 
81.2 % لديهــم معلومــات غير 
صحيحــة. وأشــارت فــي بدايــة 
»د«  فيتاميــن  أن  إلــى  بحثهــا 
هــو أحد الفيتامينات األساســية 
لنمو الجســم، وله أهمية كبيرة 
فــي نمــو العظــام، وكذلك في 
تطــور الجهاز المناعــي والجهاز 
العصبــي، الفتة إلــى أن نقص 
فيتامين »د« واألمراض الناتجة 
عنه قــد حظيــا باهتمــام كبير 
الثالثــة األخيرة  الســنوات  فــي 
بحكــم عالقتــه بجهــاز المناعة 
في الجســم، ممــا يعنــي أن له 
عالقة مباشرة بإمكانية اإلصابة 
باألمراض التــي تتأثر بالمناعة 
أنواعهــا،  بكافــة  األورام  مثــل 
ومؤخــرًا بالتأكيــد )كوفيد19(. 
دراســات  أن  الباحثــة  وذكــرت 
عديدة بينت أن األشخاص الذين 
يعانون من نقص فيتامين »د«  
كانــوا أكثر عرضــة لمضاعفات 
)كوفيد19( مقارنة باألشــخاص 
الذين لديهم مستويات طبيعية 
أو مقبولــة مــن فيتاميــن »د«، 
وليس ذلك فحســب وإنما بينت 
األشــخاص  أن  أخــرى  دراســات 
»د«  فيتاميــن  أخــذوا  الذيــن 

لعــالج  األدويــة  مــع  كمكمــل 
إصابــة  أقــل  كانــوا  الكوفيــد 

بمضاعفات المرض.
وأكدت سند على أهمية  التعرف 
بنقــص  اإلصابــة  علــى نســب 
فيتاميــن »د«  بين البالغين في 
المجتمــع البحريني وكذلك على 
الفئــات األكثر عرضــة لإلصابة 
بهذا المرض، وذلك لوضع خطة 
عالجيــة ووقائيــة شــاملة على 
مستوى البحرين، كما طالبت في 
التعرف على  دراســتها بضرورة 
مدى صحة المعلومات المتوافرة 
بيــن أفــراد المجتمــع البحريني 
عن مرض نقــص فيتامين »د« 
بيــن  الموجــودة  والمعلومــات 
أفــراد المجتمــع عــن األغذيــة 
»د«   فيتاميــن  فيهــا  المتوفــر 
التعرض  علــى  التعرف  وأهمية 
ألشعة الشــمس. وقالت: نعرف 
أن معظم الدراســات في الخليج 
بينــت أن هنــاك نســبًا مرتفعة 

جدًا تتجاوز الـــ50% بالذات بين 
النساء لإلصابة بنقص فيتامين 
»د«  بســبب طريقــة اللبس في 
هــذه المنطقــة الحــارة التي ال 
تسمح للجســم للتعرض ألشعة 
بــأن  الحارقــة علمــًا  الشــمس 
امتصاص فيتامين »د«  وتحوله 
إلــى الجــزء الفعال في الجســم 
يحتــاج إلــى التعــرض ألشــعة 

الشمس. 
دراســة  بإجــراء  ســند  وقامــت 
 335 شــملت  ميدانية مقطعية 
مــن النســاء والرجال مــن أفراد 
إن  البحريني وسألتهم  المجتمع 
كانــوا يعانون من أيــة أمراض 
لها عالقة بنقص فيتامين »د«، 
وكذا إذا كانــوا يأخذون حبوبًا أو 
مكمــالت تحتوي علــى فيتامين 
»د«  لتعويض النقص الغذائي، 
كما تم التعرف على مدى صحة 
معلوماتهــم عــن األغذية التي 
يتوافر فيها فيتامين »د« ومدى 
معرفتهم عــن أهمية التعرض 
الشــمس حتى يستطيع  ألشعة 

الجسم أن يكون فيتامين »د«.
وبينــت نتائــج الدراســة أن مــا 
يقــارب 81.2% لديهم معلومات 
غير صحيحة عن مصادر األغذية 
الموجــود فيهــا فيتاميــن »د« 
وكان هــذا الوضع مشــابهًا بين 
الرجال والنساء. وعلى الرغم من 
أن المشــاركين في البحث كانوا 
يدركون بأن التعرض إلى أشعة 
الشــمس يعتبــر أحــد العوامل 
الوقائيــة التــي تمنــع اإلصابة 

بنقص فيتامين »د«.

د. هالة سند

593 وفاة بالمرض بين 2015 و2020

فخرو: 3380 إصابة بالسرطان في البحرين خالل 5 سنوات
كشــف استشــاري الجراحة العامة وأمراض 
البحريــن  جمعيــة  ورئيــس  الســرطان، 
لمكافحة الســرطان، د. عبدالرحمن فخرو، 
عــن إصابــة نحــو 3380 شــخصًا بأنــواع 
مختلفة مــن مرض الســرطان في مملكة 
البحريــن خــالل الفتــرة الممتدة مــا بين 
2015 و2020، موضحًا أنه تم تسجيل وفاة 
593 شــخصًا بالمرض خالل نفس الفترة، 
مشــيرًا إلى أن عــدد المصابيــن بالمرض 
بلغ خالل عام 2020، نحو 1215 شــخصًا«، 
بحســب إحصائيات الوكالة الدولية ألبحاث 
السرطان التابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

.»IARC«
وأضاف فخرو في لقاء مع »الوطن«، بمناسبة 
ذكرى اليوم العالمي للمرض، والذي يوافق 
4 فبرايــر مــن كل عام، أن ســرطان الثدي 
يعد أكثر أنواع األورام الخبيثة انتشــارًا في 
البحريــن والخليــج، ثم ســرطان المبيض، 
ويليه ســرطان عنــق الرحم، بالنســبة إلى 
الســيدات، موضحــًا أن ســرطان القولــون 
يعــد أكثر األمــراض الخبيثة انتشــارًا بين 
فئة الرجال في المملكة، حيث يزيد بنســبة 
بسيطة عن السيدات ألنهن أيضًا معرضات 

لإلصابة بالمرض.
وذكــر أنه بالنســبة إلى فئــة الرجال، يحل 
سرطان الرئة في المرتبة الثانية في نسبة 
اإلصابــة بالمرض، ثــم تأتي تباعــًا بقية 

أنواع السرطانات واألورام الخبيثة.
وفي رد على سؤال حول زيادة نسبة اإلصابة 

 بســرطان البروســتاتا لــدى الرجــال، أفاد 
فخــرو بأن هــذه الزيادة ناتجــة عن إهمال 
إجراء فحص سرطان البروستاتا خاصة أنه 

من المفروض إجراؤه لدى الرجال فوق سن 
الخمسين عامًا.

ونــوه إلى أن الــزواج المبكر يحمــي المرأة 
من اإلصابــة بســرطان الثــدي، خاصة أن 
الزواج المبكر يــؤدي إلى اإلنجاب، وبالتالي 
تتم عملية الرضاعة في سن مبكرة، وذلك 
يشــكل حماية للمــرأة في ســن مبكرة، ما 
لم يتم اكتشــاف طفرات جينية في العائلة 

تشير إلى احتمال اإلصابة بالمرض.
وفي ما يتعلق بتشخيص اإلصابة بالسرطان، 
التشــخيص  أن  أوضــح 
المريــض  مــن  أواًل  يبــدأ 
أو المريضــة مــن خــالل الفحــص الذاتي 
خاصة من يكتشــف لديهن إصابة بســرطان 
الثدي، منوهًا إلى ضرورة التركيز على مسألة 
التوعيــة، معتبــرًا أنــه ال يوجــد تشــخيص 
للمــرض دون توعيــة، خاصة وأن الســرطان 

قاتل وصامت.

وقــال إن التوعيــة تعني أن هــذا المرض 
يمكن اكتشــافه في بداية ظهوره، ألنه ال 
يمكن عــالج المريض بطريقة صحيحة في 
حال انتشــر المرض في الجسم، كما أنه ال 
بد من خضوع المريض لفحص باألشــعة، 
وال بــد من إجراء تلك األشــعة لــدى مراكز 
متخصصــة ويجريها أطباء متخصصون في 

هذا المجال. 
وذكر أنه بعد إجراء األشــعة يقوم الطبيب 
بالحصــول على عينة من الخاليا للتأكد من 
اإلصابة بالمرض، ومن َثــّم وضع البرنامج 
العالجي المناســب الــذي يتوقف على مدى 
درجة اإلصابة بالمرض، ال سيما أن الطبيب 
مــن خالل حديثه مع المريض يســتطيع أن 
يســتوضح طبيعة الورم الموجود من خالل 
مجموعة من األســئلة واألعراض الشائعة، 
الــوزن، وفقــدان  ربمــا أشــهرها، نقــص 
الشــهية، ونزول الدم مع البراز وغيرها من 

األعراض.
وقال إن الفحص المبكر يســهم في الشفاء 
مــن المــرض بنســبة 90%، الفتــًا إلى أن 
التدخــل الجراحــي مــن ضمن آليــات عالج 
األورام الخبيثــة، لكن نســبة نجــاح العالج 
متفاوتة، مشيرًا إلى أن أهم خطوات العالج 
هو اســتئصال الورم نهائيــًا دون ترك أية 
آثــار جانبية لــه، بينما تتنــوع طرق العالج 
األخرى، بين العالج الكيميائي، واإلشعاعي، 

والهرموني، والمناعي.
وفي رد على سؤال حول مدى تأثير العوامل 
الوراثية وتســببها في اإلصابة بالسرطان، 
أفــاد د. فخــرو بأنــه يجــب أن نفــرق بين 
الطفــرات الجينيــة وبين المــرض الوراثي، 
موضحــًا أنــه ليــس كل مريــض مصــاب 
بالسرطان تكون أســرته أو أهله معرضين 
لإلصابــة بالمــرض، لكــن ال بد مــن تتبع 
ودراســة التاريــخ العائلــي من أجــل الحذر 
خاصــة وأن الطفــرات الجينية من أســباب 
اإلصابة بالمرض، ال سيما الطفرات الجينية 

.»BRCA2«و »BRCA1« لجينات
وفي رد على سؤال حول إحصائيات اإلصابة 
والوفاة جــراء المرض فــي البحرين، أوضح 
فخرو أنه بحسب إحصائيات الوكالة الدولية 
ألبحاث الســرطان التابعــة لمنظمة األمم 
المتحــدة، »IARC«، فإن عــدد المصابين 
بالمــرض خــالل الفتــرة مــا بيــن 2015، 
و2020، بلــغ 3380 إصابة، فيمــا بلغ عدد 
الوفيــات 593 حالــة، فــي حيــن بلــغ عدد 

اإلصابات الجديدة نحو 1215 حالة.
واعتبــر أن الوفــاة هــي أبــرز مضاعفــات 
الســرطان، خاصة في حال عدم تشــخيص 
المرض في مراحله األولــى، وبالتالي نحن 
نعتبر أن الفحص المبكر واكتشاف المرض 
مبكرًا يعــد عالجًا ووقاية فــي ذات الوقت. 
وتطــرق إلــى طــرق الوقاية مــن المرض، 
معتبرًا أنهــا تتضمن اتباع الغذاء الصحي، 
وممارســة الرياضــة بانتظام، مــع ضرورة 
إجــراء الفحــوص المبكــرة، وتجنب شــرب 

الكحول والتدخين بمختلف أنواعه. 
وفي مــا يتعلــق بالخدمات التــي تقدمها 
جمعية البحرين لمكافحة السرطان، أوضح 
د. فخــرو أن هناك نحو 120 مســتفيدًا من 
خدمــات الجمعية، وتتنوع تلك الخدمات ما 

بين الدعم المادي والمعنوي.

د. عبدالرحمن فخرو خالل لقائه »الوطن«

سرطانات الثدي والمبيض وعنق الرحم األكثر انتشارًا في البحرين والخليج

تفاوت العالج بالتدخل الجراحي الستئصال األورام الخبيثة

90٪ نسبة الشفاء نتيجة الفحص المبكر للسرطان

الزواج المبكر يحمي السيدات من اإلصابة بسرطان الثدي

الطفرات الجينية في العائلة تزيد احتمال اإلصابة بالسرطان
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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

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

دبي - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، برســـالة خطية إلى أخيه رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة، الفريـــق أول الركن 
عبدالفتـــاح البرهـــان، تتعلـــق بالعاقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 

البلدين الشقيقين.
وتســـّلم الرســـالة الفريق أول الركن عبد 
الفتـــاح البرهان خال اســـتقباله، أمس، 
في مدينـــة الخرطوم، وزيـــر الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
رئيـــس  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان تحيات وتقديـــر جالة الملك 
المعظـــم وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحة 
والعافية والسداد، ولجمهورية السودان 
واالســـتقرار  األمـــن  بـــدوام  الشـــقيق 
واالزدهار لما من شأنه تحقيق تطلعات 

الشعب السوداني.
وكلف رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
السوداني وزير الخارجية بنقل تحياته 
وتقديـــره إلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 

البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتـــه  المعظـــم 
بالمزيد مـــن التقدم والنمـــاء واالزدهار، 
معرًبا عـــن اعتزازه بالعاقـــات األخوية 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة 
الســـودان  حـــرص  مؤكـــًدا  الشـــقيقين، 
علـــى تعزيزهـــا وتطويرها فـــي مختلف 
المجاالت لما فيه خيـــر وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة والمتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
ومـــا  الشـــقيقة،  الســـودان  وجمهوريـــة 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو فـــي مختلف 
التعـــاون  تعزيـــز  وأوجـــه  المجـــاالت، 
الثنائـــي بما يحقق األهـــداف والمصالح 
الشـــعبين  تطلعـــات  ويلبـــي  المتبادلـــة، 

الشقيقين.
حضر اللقـــاء، وزير خارجيـــة جمهورية 
الســـودان، علي الصادق، وســـفير مملكة 
البحريـــن في الخرطـــوم، ربيعة عبدهللا 
ســـعيد ربيعة، ومدير عام شؤون وزارة 
الخارجيـــة، الســـفير طـــال عبدالســـام 

األنصاري.

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمـــي، صباح أمـــس األربعاء، 
الصغـــرى  حفـــل تخريـــج دورة األركان 
الجـــو  بســـاح  عقـــدت  والتـــي  رقـــم/2 

الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين.
وفـــي بدايـــة الحفـــل، ُقـــدم إيجـــاز عـــن 
الـــدورة ومـــا اشـــتملت عليه مـــن برامج 
تدريبيـــة في المجال العســـكري، إضافة 
العلميـــة  المحاضـــرات  مـــن  عـــدد  إلـــى 
ومحاضـــرات تخصصية ألقاها عدد من 

المسؤولين في وزارات المملكة.
بعـــد ذلـــك ســـّلم رئيـــس هيئـــة األركان 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن والجوائـــز 
التقديريـــة علـــى األوائـــل وهنأهم على 

هـــذه  جـــد متطلبـــات  بـــكل  اجتيازهـــم 
مـــن  عـــدد  بهـــا  شـــارك  والتـــي  الـــدورة 
الضبـــاط بالقـــوات المســـلحة بالمملكـــة 
مشـــيًدا  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
بأهميتهـــا حيث تؤهلهـــم لمراكز قيادية 
في المجال العســـكري، معبًرا عن شكره 
وتقديـــره للمدربيـــن على الجهـــود التي 
بذلوها في التخطيط والتنفيذ لمختلف 

مراحل هذه الدورة بنجاح.
حضـــر التخريـــج عـــدد من كبـــار ضباط 
قـــوة دفاع البحرين، والعميد الركن فهد 
بـــن إبراهيـــم الثنيان الملحق العســـكري 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بســـفارة 

الشقيقة لدى مملكة البحرين.

أّكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
يقـــوم  الـــذي  المثمـــر  الـــدور  أهميـــة 
بـــه مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون لتحقيـــق التكامـــل الصحي 
بالنجاحـــات  مشـــيدًة  الخليجـــي، 
واإلنجـــازات الخليجيـــة على صعيد 
تعزيـــز التعـــاون الصحـــي بيـــن كافة 

دول المجلس.
جاء ذلـــك خال لقائهـــا المدير العام 
مجلـــس  لـــدول  الصحـــة  لمجلـــس 
التعـــاون ســـليمان الدخيـــل، وخال 
واســـتعراض  بحـــث  تـــم  اللقـــاء، 
بالبرامـــج  المتعلقـــة  المســـتجدات 
المشـــتركة  الخليجيـــة  والمبـــادرات 
وعـــدد مـــن أبـــرز الموضوعـــات ذات 

تدعـــم  والتـــي  المشـــترك،  االهتمـــام 
الخليجـــي  الصحـــة  مجلـــس  خطـــة 
وأهدافـــه المرتبطة ببرامـــج الوقاية 
والتطوير والتوعية والدعم الصحي 
والمشـــاريع الصحية المشـــتركة بين 

وزارات الصحة بدول المجلس.
وفـــي ختـــام اللقـــاء أعـــرب المديـــر 
العام لمجلـــس الصحة لدول مجلس 
التعاون عن خالص شـــكره وتقديره 
للـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحرين فـــي دعم 
والبرامـــج  الحمـــات  مـــن  العديـــد 
والتدريبيـــة  التوعويـــة  الصحيـــة 
وتبـــادل الخبـــرات بين كافـــة الدول 

الشقيقة.

الملك المعظم يبعث برسالة خطية إلى البرهان

رئيس األركان يحضر حفل تخريج دورة األركان الصغرى رقم  2
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إعادة تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت في “هيئة الجودة”
بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم )6( 
لســـنة 2023 بإعـــادة تشـــكيل اللجنة االستشـــارية لإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــات في هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
وذلـــك بنـــاًء على عرض رئيس مجلـــس إدارة هيئة جودة 

التعليم والتدريب، جاء فيه:

المادة األولى:
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهات 
فـــي هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، برئاســـة الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من:
1. الشـــيخ معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفـــة ممثـــًا عـــن جهاز 

الخدمة المدنية
2. األســـتاذ الدكتـــور ســـمير العتوم عضًوا عـــن الجامعات 

الخاصة
3. الدكتـــور محمـــد عبـــدهللا باقـــر عضـــًوا عـــن الجامعات 

الحكومية
4. الدكتـــورة ســـماح محمـــد العجـــاوي ممثـــًا عـــن وزارة 

التربية والتعليم
5. الدكتـــورة أمينـــة محمـــد بوعـــاي ممثـــًا عـــن مجلـــس 

التعليم العالي
6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثًا عن وزارة العمل

7. األســـتاذ أحمد عبـــدهللا عبدالرحيم عضـــًوا عن القطاع 
الخاص

8. األســـتاذ نـــواف محمـــد الجشـــي عضـــًوا عـــن المعاهـــد 
الخاصة

ويكـــون تعييـــن أول خمســـة أعضاء لمـــدة أربع ســـنوات، 
ويكون تعيين باقي األعضاء لمدة ثاث سنوات.

المادة الثانية:
علـــى رئيس مجلس إدارة هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

القطـــــاع الطبــي فـي البحــريـــن متطــــور
معرباً عن اعتزازه بالروابط المشتركة... وزير الصحة السعودي:

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أّكـــدت 
أهمية استمرار تبادل الخبرات الصحية 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  والطبيـــة 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالم، 
مشـــيرًة إلى دور التعاون الدولي الفعال 
فـــي تطوير منظومـــات الرعاية الصحية 
المختلفة بما يحقق األهداف المنشودة.

جـــاء ذلك خال لقائها مـــع وزير الصحة 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فهد 
الجاجـــل، علـــى هامش مشـــاركة وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحريـــن فـــي معـــرض 
ومؤتمر الصحة العربي لعام 2023 الذي 
تستضيفه إمارة دبي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الفترة من 30 يناير 

إلى 2 فبراير 2023.
وخـــال اللقـــاء، اســـتعرضت الوزيرة مع 
وزير الصحة السعودي التعاون الصحي 

بين البلدين الشـــقيقين، ومـــا وصل إليه 
مـــن تقـــدم فـــي ظـــل التـــزام المملكتيـــن 
الثنائـــي  التعـــاون  بتعزيـــر  الشـــقيقتين 
بينهمـــا على كافة المســـتويات في إطار 
التـــي  العريقـــة  التاريخيـــة  العاقـــات 

تربطهما.

مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر الصحـــة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة أهمية تدعيم 
الـــذي  المتواصـــل  والتنســـيق  التعـــاون 
يربط بيـــن البلدين الشـــقيقين خصوصا 
فيما يتعلـــق بالقطاع الصحي، معربًا عن 
اعتـــزازه العميق بالروابط المشـــتركة مع 

مملكـــة البحريـــن فـــي شـــتى المجاالت، 
مشـــيدًا بالتطور واالزدهار الذي تعيشـــه 
المملكة في ظل قيادتها الحكيمة بكافة 
تطـــور  خصوصـــا  التنمويـــة  القطاعـــات 
القطـــاع الصحي بالمملكة؛ والذي يشـــهد 

كفاءة عالية في مستوى األداء.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة تستعرض مع وزير الصحة السعودي التعاون الصحي بين البلدين

السيد: العالقات مع اإلمارات عميقة ومتجذرة
مؤتمر الصحة العربي فرصة لالطالع على آخر التطورات الطبية

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، أهمية 
تنظيم واســـتضافة المؤتمرات والمعارض 
الطبيـــة والصحية التي تهـــدف إلى تبادل 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  الخبـــرات 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وإثـــراء القـــدرات 
والمعرفـــة الطبيـــة، ويوفـــر بيئـــة داعمـــة 
للكفاءات الصحيـــة إليجاد أفضل الحلول 
المبتكرة، وبما ُيعّزز من فاعلية واستدامة 

المنظومات الصحية.
 جـــاء ذلك، خـــال لقائها مع عبـــد الرحمن 
العويـــس وزير الصحـــة ووقايـــة المجتمع 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
وذلك على هامش مشـــاركة وزارة الصحة 
في معـــرض ومؤتمر الصحـــة العربي لعام 
2023 الـــذي تســـتضيفه إمـــارة دبـــي فـــي 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــال 
الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

عمـــق  الوزيـــرة  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال   
العاقـــات البحرينية اإلماراتية المتجذرة، 
منّوهـــًة إلـــى مـــا بلغـــه التعـــاون الصحـــي 
الثنائـــي مـــن تنســـيق نشـــط علـــى كافـــة 

الجوانـــب بمـــا يحقـــق األهـــداف الثنائيـــة 
المشتركة.

 مـــن جانبـــه، ثّمـــن وزيـــر الصحـــة ووقاية 
المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
معـــرض  فـــي  الصحـــة  وزيـــرة  مشـــاركة 
ومؤتمـــر الصحـــة العربي المقـــام في دبي، 
مشـــيًدا بالعاقات الثنائية التي تربط بين 
البلديـــن الشـــقيقين، وأعرب عـــن اعتزازه 
العميـــق بالروابـــط المشـــتركة مـــع مملكـــة 

البحرين في شتى المجاالت.
ومـــن جهـــة أخرى، قامـــت وزيـــرة الصحة 
ووفـــد مملكـــة البحريـــن المرافـــق بزيـــارة 

ميدانيـــة إلـــى معـــرض ومؤتمـــر الصحـــة 
العربي لعام 2023 في مركز دبي التجاري 
وزارة  حـــرص  أكـــدت  حيـــث  العالمـــي، 
الصحة على المشـــاركة في هذه المعارض 
والمؤتمـــرات الصحيـــة المهمـــة التـــي ُتعد 
مـــن أهـــم فعاليـــات الرعايـــة الصحيـــة في 
الشرق األوسط والعالم، حيث تجمع رواد 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة وتتيـــح فرًصـــا 
لمناقشة أحدث المســـتجدات والتطورات 
وآخـــر مـــا وصـــل إليـــه العلـــم فـــي مجـــال 
التحديـــات  ومناقشـــة  الصحـــة،  الرعايـــة 
الصحيـــة المســـتقبلية، الفتًة إلـــى أن هذه 

الحـــدث الصحـــي الضخـــم فرصـــة مثالية 
لتبـــادل الخبرات واالبتـــكارات، والتقنيات 
التقنـــي  االبتـــكار  ومواكبـــة  الجديـــدة، 
والتعليم الطبي وآخر الدراسات والبحوث 

في مجال الرعاية الصحية.
 ويبرز دور معرض ومؤتمر الصحة العربي 
باعتبـــاره يجمع المتخصصيـــن في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة لضمـــان تعزيـــز التأثيـــر 
اإليجابـــي للقطـــاع في العالم، مـــع التركيز 
بشـــكل رئيســـي هـــذا العـــام علـــى مفاهيم 
االســـتدامة، إذ تمّكنـــت هـــذه الفعالية من 
ترسيخ مكانتها بصفتها الملتقى الرئيسي 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  القطـــاع  لخبـــراء 
حيـــث تجـــذب الجهات المعنيـــة اإلقليمية 
والدولية التي تقّدر قوة التعلم والتواصل 
المصاحـــب  المعـــرض  واألعمـــال. ويمثـــل 
لمعـــرض ومؤتمـــر الصحـــة العربـــي حدًثـــا 
الرعايـــة الصحيـــة،  مشـــترًكا فـــي مجـــال 
شـــركة   3000 علـــى  يزيـــد  مـــا  بمشـــاركة 
عارضة من أكثر من 70 دولة الســـتعراض 
أحـــدث مـــا توّصل إليـــه العالم فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة، حيث مـــن المنتظر أن 
يســـتقطب الحـــدث خـــال أيامـــه األربعـــة 

أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

المنامة - بنا

“نهرا”: تعزيز آفاق التعاون مع هيئة الدواء بالسعودية
التقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الجاهمـــة، 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة هشـــام الجضعـــي، 
وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر 
الصحة العربي “عـــرب هيلث” الذي يعد 
من أكبر المؤتمرات والمنعقد في مدينة 
دبـــي بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة بحضـــور 18000 مشـــارك من 
3000 شركة عارضة من مختلف أنحاء 

العالم.
وتبادل الطرفان آخر المستجدات بشأن 
الرقابة الدوائيـــة وإمكانية التعاون في 
مجـــال التفتيش المشـــترك للمصانع في 

مملكـــة البحريـــن وكذلك حضـــور ورش 
العمـــل والتدريب للقائميـــن على الرقابة 
الدوائية واألجهزة الطبية والتعاون في 

مجال االستيقاظ الدوائي.
وقـــد أبـــدى الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
السعودية استعداده لتقديم كافة أوجه 
التعـــاون مع الهيئة الوطنيـــة في مملكة 
المشـــاركات  أهميـــة  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
لتكويـــن  الخليجيـــة  للهيئـــات  الدوليـــة 
موقـــف واحـــد بشـــأن الرقابـــة الدوائية، 
تصدرهـــا  التـــي  اإلرشـــادية  الدالئـــل 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة  المنظمـــات 
واتفـــق الطرفان على اســـتمرار التعاون 
المشـــترك بمـــا يخـــدم مصالح الشـــعبين 

الشقيقين في تقديم الخدمات الصحية 
والدوائيـــة بأعلـــى مســـتويات الجـــودة 

والتميز.
وتأتي مشاركة الهيئة إيمانًا منه بأهمية 
المؤتمـــر ومـــا يوفـــره من فـــرص لتبادل 

الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء 
والمختصين في المجال الصحي، حيث 
يقـــدم المؤتمـــر فرصة لتحســـين معايير 
الرعايـــة الصحيـــة العالميـــة للجميع من 

خال تشارك المعارف والخبرات.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الخارجية

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

دبي - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، برســـالة خطية إلى أخيه رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة، الفريـــق أول الركن 
عبدالفتـــاح البرهـــان، تتعلـــق بالعاقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 

البلدين الشقيقين.
وتســـّلم الرســـالة الفريق أول الركن عبد 
الفتـــاح البرهان خال اســـتقباله، أمس، 
في مدينـــة الخرطوم، وزيـــر الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
رئيـــس  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان تحيات وتقديـــر جالة الملك 
المعظـــم وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحة 
والعافية والسداد، ولجمهورية السودان 
واالســـتقرار  األمـــن  بـــدوام  الشـــقيق 
واالزدهار لما من شأنه تحقيق تطلعات 

الشعب السوداني.
وكلف رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
السوداني وزير الخارجية بنقل تحياته 
وتقديـــره إلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 

البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتـــه  المعظـــم 
بالمزيد مـــن التقدم والنمـــاء واالزدهار، 
معرًبا عـــن اعتزازه بالعاقـــات األخوية 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة 
الســـودان  حـــرص  مؤكـــًدا  الشـــقيقين، 
علـــى تعزيزهـــا وتطويرها فـــي مختلف 
المجاالت لما فيه خيـــر وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة والمتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
ومـــا  الشـــقيقة،  الســـودان  وجمهوريـــة 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو فـــي مختلف 
التعـــاون  تعزيـــز  وأوجـــه  المجـــاالت، 
الثنائـــي بما يحقق األهـــداف والمصالح 
الشـــعبين  تطلعـــات  ويلبـــي  المتبادلـــة، 

الشقيقين.
حضر اللقـــاء، وزير خارجيـــة جمهورية 
الســـودان، علي الصادق، وســـفير مملكة 
البحريـــن في الخرطـــوم، ربيعة عبدهللا 
ســـعيد ربيعة، ومدير عام شؤون وزارة 
الخارجيـــة، الســـفير طـــال عبدالســـام 

األنصاري.

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمـــي، صباح أمـــس األربعاء، 
الصغـــرى  حفـــل تخريـــج دورة األركان 
الجـــو  بســـاح  عقـــدت  والتـــي  رقـــم/2 

الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين.
وفـــي بدايـــة الحفـــل، ُقـــدم إيجـــاز عـــن 
الـــدورة ومـــا اشـــتملت عليه مـــن برامج 
تدريبيـــة في المجال العســـكري، إضافة 
العلميـــة  المحاضـــرات  مـــن  عـــدد  إلـــى 
ومحاضـــرات تخصصية ألقاها عدد من 

المسؤولين في وزارات المملكة.
بعـــد ذلـــك ســـّلم رئيـــس هيئـــة األركان 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن والجوائـــز 
التقديريـــة علـــى األوائـــل وهنأهم على 

هـــذه  جـــد متطلبـــات  بـــكل  اجتيازهـــم 
مـــن  عـــدد  بهـــا  شـــارك  والتـــي  الـــدورة 
الضبـــاط بالقـــوات المســـلحة بالمملكـــة 
مشـــيًدا  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
بأهميتهـــا حيث تؤهلهـــم لمراكز قيادية 
في المجال العســـكري، معبًرا عن شكره 
وتقديـــره للمدربيـــن على الجهـــود التي 
بذلوها في التخطيط والتنفيذ لمختلف 

مراحل هذه الدورة بنجاح.
حضـــر التخريـــج عـــدد من كبـــار ضباط 
قـــوة دفاع البحرين، والعميد الركن فهد 
بـــن إبراهيـــم الثنيان الملحق العســـكري 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بســـفارة 

الشقيقة لدى مملكة البحرين.

أّكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
يقـــوم  الـــذي  المثمـــر  الـــدور  أهميـــة 
بـــه مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون لتحقيـــق التكامـــل الصحي 
بالنجاحـــات  مشـــيدًة  الخليجـــي، 
واإلنجـــازات الخليجيـــة على صعيد 
تعزيـــز التعـــاون الصحـــي بيـــن كافة 

دول المجلس.
جاء ذلـــك خال لقائهـــا المدير العام 
مجلـــس  لـــدول  الصحـــة  لمجلـــس 
التعـــاون ســـليمان الدخيـــل، وخال 
واســـتعراض  بحـــث  تـــم  اللقـــاء، 
بالبرامـــج  المتعلقـــة  المســـتجدات 
المشـــتركة  الخليجيـــة  والمبـــادرات 
وعـــدد مـــن أبـــرز الموضوعـــات ذات 

تدعـــم  والتـــي  المشـــترك،  االهتمـــام 
الخليجـــي  الصحـــة  مجلـــس  خطـــة 
وأهدافـــه المرتبطة ببرامـــج الوقاية 
والتطوير والتوعية والدعم الصحي 
والمشـــاريع الصحية المشـــتركة بين 

وزارات الصحة بدول المجلس.
وفـــي ختـــام اللقـــاء أعـــرب المديـــر 
العام لمجلـــس الصحة لدول مجلس 
التعاون عن خالص شـــكره وتقديره 
للـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحرين فـــي دعم 
والبرامـــج  الحمـــات  مـــن  العديـــد 
والتدريبيـــة  التوعويـــة  الصحيـــة 
وتبـــادل الخبـــرات بين كافـــة الدول 

الشقيقة.

الملك المعظم يبعث برسالة خطية إلى البرهان
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إعادة تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت في “هيئة الجودة”
بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم )6( 
لســـنة 2023 بإعـــادة تشـــكيل اللجنة االستشـــارية لإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــات في هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
وذلـــك بنـــاًء على عرض رئيس مجلـــس إدارة هيئة جودة 

التعليم والتدريب، جاء فيه:

المادة األولى:
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهات 
فـــي هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، برئاســـة الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من:
1. الشـــيخ معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفـــة ممثـــًا عـــن جهاز 

الخدمة المدنية
2. األســـتاذ الدكتـــور ســـمير العتوم عضًوا عـــن الجامعات 

الخاصة
3. الدكتـــور محمـــد عبـــدهللا باقـــر عضـــًوا عـــن الجامعات 

الحكومية
4. الدكتـــورة ســـماح محمـــد العجـــاوي ممثـــًا عـــن وزارة 

التربية والتعليم
5. الدكتـــورة أمينـــة محمـــد بوعـــاي ممثـــًا عـــن مجلـــس 

التعليم العالي
6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثًا عن وزارة العمل

7. األســـتاذ أحمد عبـــدهللا عبدالرحيم عضـــًوا عن القطاع 
الخاص

8. األســـتاذ نـــواف محمـــد الجشـــي عضـــًوا عـــن المعاهـــد 
الخاصة

ويكـــون تعييـــن أول خمســـة أعضاء لمـــدة أربع ســـنوات، 
ويكون تعيين باقي األعضاء لمدة ثاث سنوات.

المادة الثانية:
علـــى رئيس مجلس إدارة هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

القطـــــاع الطبــي فـي البحــريـــن متطــــور
معرباً عن اعتزازه بالروابط المشتركة... وزير الصحة السعودي:

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أّكـــدت 
أهمية استمرار تبادل الخبرات الصحية 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  والطبيـــة 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالم، 
مشـــيرًة إلى دور التعاون الدولي الفعال 
فـــي تطوير منظومـــات الرعاية الصحية 
المختلفة بما يحقق األهداف المنشودة.

جـــاء ذلك خال لقائها مـــع وزير الصحة 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فهد 
الجاجـــل، علـــى هامش مشـــاركة وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحريـــن فـــي معـــرض 
ومؤتمر الصحة العربي لعام 2023 الذي 
تستضيفه إمارة دبي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الفترة من 30 يناير 

إلى 2 فبراير 2023.
وخـــال اللقـــاء، اســـتعرضت الوزيرة مع 
وزير الصحة السعودي التعاون الصحي 

بين البلدين الشـــقيقين، ومـــا وصل إليه 
مـــن تقـــدم فـــي ظـــل التـــزام المملكتيـــن 
الثنائـــي  التعـــاون  بتعزيـــر  الشـــقيقتين 
بينهمـــا على كافة المســـتويات في إطار 
التـــي  العريقـــة  التاريخيـــة  العاقـــات 

تربطهما.

مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر الصحـــة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة أهمية تدعيم 
الـــذي  المتواصـــل  والتنســـيق  التعـــاون 
يربط بيـــن البلدين الشـــقيقين خصوصا 
فيما يتعلـــق بالقطاع الصحي، معربًا عن 
اعتـــزازه العميق بالروابط المشـــتركة مع 

مملكـــة البحريـــن فـــي شـــتى المجاالت، 
مشـــيدًا بالتطور واالزدهار الذي تعيشـــه 
المملكة في ظل قيادتها الحكيمة بكافة 
تطـــور  خصوصـــا  التنمويـــة  القطاعـــات 
القطـــاع الصحي بالمملكة؛ والذي يشـــهد 

كفاءة عالية في مستوى األداء.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة تستعرض مع وزير الصحة السعودي التعاون الصحي بين البلدين

السيد: العالقات مع اإلمارات عميقة ومتجذرة
مؤتمر الصحة العربي فرصة لالطالع على آخر التطورات الطبية

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، أهمية 
تنظيم واســـتضافة المؤتمرات والمعارض 
الطبيـــة والصحية التي تهـــدف إلى تبادل 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  الخبـــرات 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وإثـــراء القـــدرات 
والمعرفـــة الطبيـــة، ويوفـــر بيئـــة داعمـــة 
للكفاءات الصحيـــة إليجاد أفضل الحلول 
المبتكرة، وبما ُيعّزز من فاعلية واستدامة 

المنظومات الصحية.
 جـــاء ذلك، خـــال لقائها مع عبـــد الرحمن 
العويـــس وزير الصحـــة ووقايـــة المجتمع 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
وذلك على هامش مشـــاركة وزارة الصحة 
في معـــرض ومؤتمر الصحـــة العربي لعام 
2023 الـــذي تســـتضيفه إمـــارة دبـــي فـــي 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــال 
الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

عمـــق  الوزيـــرة  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال   
العاقـــات البحرينية اإلماراتية المتجذرة، 
منّوهـــًة إلـــى مـــا بلغـــه التعـــاون الصحـــي 
الثنائـــي مـــن تنســـيق نشـــط علـــى كافـــة 

الجوانـــب بمـــا يحقـــق األهـــداف الثنائيـــة 
المشتركة.

 مـــن جانبـــه، ثّمـــن وزيـــر الصحـــة ووقاية 
المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
معـــرض  فـــي  الصحـــة  وزيـــرة  مشـــاركة 
ومؤتمـــر الصحـــة العربي المقـــام في دبي، 
مشـــيًدا بالعاقات الثنائية التي تربط بين 
البلديـــن الشـــقيقين، وأعرب عـــن اعتزازه 
العميـــق بالروابـــط المشـــتركة مـــع مملكـــة 

البحرين في شتى المجاالت.
ومـــن جهـــة أخرى، قامـــت وزيـــرة الصحة 
ووفـــد مملكـــة البحريـــن المرافـــق بزيـــارة 

ميدانيـــة إلـــى معـــرض ومؤتمـــر الصحـــة 
العربي لعام 2023 في مركز دبي التجاري 
وزارة  حـــرص  أكـــدت  حيـــث  العالمـــي، 
الصحة على المشـــاركة في هذه المعارض 
والمؤتمـــرات الصحيـــة المهمـــة التـــي ُتعد 
مـــن أهـــم فعاليـــات الرعايـــة الصحيـــة في 
الشرق األوسط والعالم، حيث تجمع رواد 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة وتتيـــح فرًصـــا 
لمناقشة أحدث المســـتجدات والتطورات 
وآخـــر مـــا وصـــل إليـــه العلـــم فـــي مجـــال 
التحديـــات  ومناقشـــة  الصحـــة،  الرعايـــة 
الصحيـــة المســـتقبلية، الفتًة إلـــى أن هذه 

الحـــدث الصحـــي الضخـــم فرصـــة مثالية 
لتبـــادل الخبرات واالبتـــكارات، والتقنيات 
التقنـــي  االبتـــكار  ومواكبـــة  الجديـــدة، 
والتعليم الطبي وآخر الدراسات والبحوث 

في مجال الرعاية الصحية.
 ويبرز دور معرض ومؤتمر الصحة العربي 
باعتبـــاره يجمع المتخصصيـــن في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة لضمـــان تعزيـــز التأثيـــر 
اإليجابـــي للقطـــاع في العالم، مـــع التركيز 
بشـــكل رئيســـي هـــذا العـــام علـــى مفاهيم 
االســـتدامة، إذ تمّكنـــت هـــذه الفعالية من 
ترسيخ مكانتها بصفتها الملتقى الرئيسي 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  القطـــاع  لخبـــراء 
حيـــث تجـــذب الجهات المعنيـــة اإلقليمية 
والدولية التي تقّدر قوة التعلم والتواصل 
المصاحـــب  المعـــرض  واألعمـــال. ويمثـــل 
لمعـــرض ومؤتمـــر الصحـــة العربـــي حدًثـــا 
الرعايـــة الصحيـــة،  مشـــترًكا فـــي مجـــال 
شـــركة   3000 علـــى  يزيـــد  مـــا  بمشـــاركة 
عارضة من أكثر من 70 دولة الســـتعراض 
أحـــدث مـــا توّصل إليـــه العالم فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة، حيث مـــن المنتظر أن 
يســـتقطب الحـــدث خـــال أيامـــه األربعـــة 

أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

المنامة - بنا

“نهرا”: تعزيز آفاق التعاون مع هيئة الدواء بالسعودية
التقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الجاهمـــة، 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة هشـــام الجضعـــي، 
وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر 
الصحة العربي “عـــرب هيلث” الذي يعد 
من أكبر المؤتمرات والمنعقد في مدينة 
دبـــي بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة بحضـــور 18000 مشـــارك من 
3000 شركة عارضة من مختلف أنحاء 

العالم.
وتبادل الطرفان آخر المستجدات بشأن 
الرقابة الدوائيـــة وإمكانية التعاون في 
مجـــال التفتيش المشـــترك للمصانع في 

مملكـــة البحريـــن وكذلك حضـــور ورش 
العمـــل والتدريب للقائميـــن على الرقابة 
الدوائية واألجهزة الطبية والتعاون في 

مجال االستيقاظ الدوائي.
وقـــد أبـــدى الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
السعودية استعداده لتقديم كافة أوجه 
التعـــاون مع الهيئة الوطنيـــة في مملكة 
المشـــاركات  أهميـــة  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
لتكويـــن  الخليجيـــة  للهيئـــات  الدوليـــة 
موقـــف واحـــد بشـــأن الرقابـــة الدوائية، 
تصدرهـــا  التـــي  اإلرشـــادية  الدالئـــل 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة  المنظمـــات 
واتفـــق الطرفان على اســـتمرار التعاون 
المشـــترك بمـــا يخـــدم مصالح الشـــعبين 

الشقيقين في تقديم الخدمات الصحية 
والدوائيـــة بأعلـــى مســـتويات الجـــودة 

والتميز.
وتأتي مشاركة الهيئة إيمانًا منه بأهمية 
المؤتمـــر ومـــا يوفـــره من فـــرص لتبادل 

الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء 
والمختصين في المجال الصحي، حيث 
يقـــدم المؤتمـــر فرصة لتحســـين معايير 
الرعايـــة الصحيـــة العالميـــة للجميع من 

خال تشارك المعارف والخبرات.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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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

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

دبي - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، برســـالة خطية إلى أخيه رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة، الفريـــق أول الركن 
عبدالفتـــاح البرهـــان، تتعلـــق بالعاقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 

البلدين الشقيقين.
وتســـّلم الرســـالة الفريق أول الركن عبد 
الفتـــاح البرهان خال اســـتقباله، أمس، 
في مدينـــة الخرطوم، وزيـــر الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
رئيـــس  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان تحيات وتقديـــر جالة الملك 
المعظـــم وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحة 
والعافية والسداد، ولجمهورية السودان 
واالســـتقرار  األمـــن  بـــدوام  الشـــقيق 
واالزدهار لما من شأنه تحقيق تطلعات 

الشعب السوداني.
وكلف رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
السوداني وزير الخارجية بنقل تحياته 
وتقديـــره إلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 

البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتـــه  المعظـــم 
بالمزيد مـــن التقدم والنمـــاء واالزدهار، 
معرًبا عـــن اعتزازه بالعاقـــات األخوية 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة 
الســـودان  حـــرص  مؤكـــًدا  الشـــقيقين، 
علـــى تعزيزهـــا وتطويرها فـــي مختلف 
المجاالت لما فيه خيـــر وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة والمتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
ومـــا  الشـــقيقة،  الســـودان  وجمهوريـــة 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو فـــي مختلف 
التعـــاون  تعزيـــز  وأوجـــه  المجـــاالت، 
الثنائـــي بما يحقق األهـــداف والمصالح 
الشـــعبين  تطلعـــات  ويلبـــي  المتبادلـــة، 

الشقيقين.
حضر اللقـــاء، وزير خارجيـــة جمهورية 
الســـودان، علي الصادق، وســـفير مملكة 
البحريـــن في الخرطـــوم، ربيعة عبدهللا 
ســـعيد ربيعة، ومدير عام شؤون وزارة 
الخارجيـــة، الســـفير طـــال عبدالســـام 

األنصاري.

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمـــي، صباح أمـــس األربعاء، 
الصغـــرى  حفـــل تخريـــج دورة األركان 
الجـــو  بســـاح  عقـــدت  والتـــي  رقـــم/2 

الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين.
وفـــي بدايـــة الحفـــل، ُقـــدم إيجـــاز عـــن 
الـــدورة ومـــا اشـــتملت عليه مـــن برامج 
تدريبيـــة في المجال العســـكري، إضافة 
العلميـــة  المحاضـــرات  مـــن  عـــدد  إلـــى 
ومحاضـــرات تخصصية ألقاها عدد من 

المسؤولين في وزارات المملكة.
بعـــد ذلـــك ســـّلم رئيـــس هيئـــة األركان 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن والجوائـــز 
التقديريـــة علـــى األوائـــل وهنأهم على 

هـــذه  جـــد متطلبـــات  بـــكل  اجتيازهـــم 
مـــن  عـــدد  بهـــا  شـــارك  والتـــي  الـــدورة 
الضبـــاط بالقـــوات المســـلحة بالمملكـــة 
مشـــيًدا  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
بأهميتهـــا حيث تؤهلهـــم لمراكز قيادية 
في المجال العســـكري، معبًرا عن شكره 
وتقديـــره للمدربيـــن على الجهـــود التي 
بذلوها في التخطيط والتنفيذ لمختلف 

مراحل هذه الدورة بنجاح.
حضـــر التخريـــج عـــدد من كبـــار ضباط 
قـــوة دفاع البحرين، والعميد الركن فهد 
بـــن إبراهيـــم الثنيان الملحق العســـكري 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بســـفارة 

الشقيقة لدى مملكة البحرين.

أّكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
يقـــوم  الـــذي  المثمـــر  الـــدور  أهميـــة 
بـــه مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون لتحقيـــق التكامـــل الصحي 
بالنجاحـــات  مشـــيدًة  الخليجـــي، 
واإلنجـــازات الخليجيـــة على صعيد 
تعزيـــز التعـــاون الصحـــي بيـــن كافة 

دول المجلس.
جاء ذلـــك خال لقائهـــا المدير العام 
مجلـــس  لـــدول  الصحـــة  لمجلـــس 
التعـــاون ســـليمان الدخيـــل، وخال 
واســـتعراض  بحـــث  تـــم  اللقـــاء، 
بالبرامـــج  المتعلقـــة  المســـتجدات 
المشـــتركة  الخليجيـــة  والمبـــادرات 
وعـــدد مـــن أبـــرز الموضوعـــات ذات 

تدعـــم  والتـــي  المشـــترك،  االهتمـــام 
الخليجـــي  الصحـــة  مجلـــس  خطـــة 
وأهدافـــه المرتبطة ببرامـــج الوقاية 
والتطوير والتوعية والدعم الصحي 
والمشـــاريع الصحية المشـــتركة بين 

وزارات الصحة بدول المجلس.
وفـــي ختـــام اللقـــاء أعـــرب المديـــر 
العام لمجلـــس الصحة لدول مجلس 
التعاون عن خالص شـــكره وتقديره 
للـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحرين فـــي دعم 
والبرامـــج  الحمـــات  مـــن  العديـــد 
والتدريبيـــة  التوعويـــة  الصحيـــة 
وتبـــادل الخبـــرات بين كافـــة الدول 

الشقيقة.

الملك المعظم يبعث برسالة خطية إلى البرهان

رئيس األركان يحضر حفل تخريج دورة األركان الصغرى رقم  2
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إعادة تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت في “هيئة الجودة”
بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم )6( 
لســـنة 2023 بإعـــادة تشـــكيل اللجنة االستشـــارية لإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــات في هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
وذلـــك بنـــاًء على عرض رئيس مجلـــس إدارة هيئة جودة 

التعليم والتدريب، جاء فيه:

المادة األولى:
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهات 
فـــي هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، برئاســـة الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من:
1. الشـــيخ معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفـــة ممثـــًا عـــن جهاز 

الخدمة المدنية
2. األســـتاذ الدكتـــور ســـمير العتوم عضًوا عـــن الجامعات 

الخاصة
3. الدكتـــور محمـــد عبـــدهللا باقـــر عضـــًوا عـــن الجامعات 

الحكومية
4. الدكتـــورة ســـماح محمـــد العجـــاوي ممثـــًا عـــن وزارة 

التربية والتعليم
5. الدكتـــورة أمينـــة محمـــد بوعـــاي ممثـــًا عـــن مجلـــس 

التعليم العالي
6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثًا عن وزارة العمل

7. األســـتاذ أحمد عبـــدهللا عبدالرحيم عضـــًوا عن القطاع 
الخاص

8. األســـتاذ نـــواف محمـــد الجشـــي عضـــًوا عـــن المعاهـــد 
الخاصة

ويكـــون تعييـــن أول خمســـة أعضاء لمـــدة أربع ســـنوات، 
ويكون تعيين باقي األعضاء لمدة ثاث سنوات.

المادة الثانية:
علـــى رئيس مجلس إدارة هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

القطـــــاع الطبــي فـي البحــريـــن متطــــور
معرباً عن اعتزازه بالروابط المشتركة... وزير الصحة السعودي:

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أّكـــدت 
أهمية استمرار تبادل الخبرات الصحية 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  والطبيـــة 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالم، 
مشـــيرًة إلى دور التعاون الدولي الفعال 
فـــي تطوير منظومـــات الرعاية الصحية 
المختلفة بما يحقق األهداف المنشودة.

جـــاء ذلك خال لقائها مـــع وزير الصحة 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فهد 
الجاجـــل، علـــى هامش مشـــاركة وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحريـــن فـــي معـــرض 
ومؤتمر الصحة العربي لعام 2023 الذي 
تستضيفه إمارة دبي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الفترة من 30 يناير 

إلى 2 فبراير 2023.
وخـــال اللقـــاء، اســـتعرضت الوزيرة مع 
وزير الصحة السعودي التعاون الصحي 

بين البلدين الشـــقيقين، ومـــا وصل إليه 
مـــن تقـــدم فـــي ظـــل التـــزام المملكتيـــن 
الثنائـــي  التعـــاون  بتعزيـــر  الشـــقيقتين 
بينهمـــا على كافة المســـتويات في إطار 
التـــي  العريقـــة  التاريخيـــة  العاقـــات 

تربطهما.

مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر الصحـــة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة أهمية تدعيم 
الـــذي  المتواصـــل  والتنســـيق  التعـــاون 
يربط بيـــن البلدين الشـــقيقين خصوصا 
فيما يتعلـــق بالقطاع الصحي، معربًا عن 
اعتـــزازه العميق بالروابط المشـــتركة مع 

مملكـــة البحريـــن فـــي شـــتى المجاالت، 
مشـــيدًا بالتطور واالزدهار الذي تعيشـــه 
المملكة في ظل قيادتها الحكيمة بكافة 
تطـــور  خصوصـــا  التنمويـــة  القطاعـــات 
القطـــاع الصحي بالمملكة؛ والذي يشـــهد 

كفاءة عالية في مستوى األداء.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة تستعرض مع وزير الصحة السعودي التعاون الصحي بين البلدين

السيد: العالقات مع اإلمارات عميقة ومتجذرة
مؤتمر الصحة العربي فرصة لالطالع على آخر التطورات الطبية

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، أهمية 
تنظيم واســـتضافة المؤتمرات والمعارض 
الطبيـــة والصحية التي تهـــدف إلى تبادل 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  الخبـــرات 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وإثـــراء القـــدرات 
والمعرفـــة الطبيـــة، ويوفـــر بيئـــة داعمـــة 
للكفاءات الصحيـــة إليجاد أفضل الحلول 
المبتكرة، وبما ُيعّزز من فاعلية واستدامة 

المنظومات الصحية.
 جـــاء ذلك، خـــال لقائها مع عبـــد الرحمن 
العويـــس وزير الصحـــة ووقايـــة المجتمع 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
وذلك على هامش مشـــاركة وزارة الصحة 
في معـــرض ومؤتمر الصحـــة العربي لعام 
2023 الـــذي تســـتضيفه إمـــارة دبـــي فـــي 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــال 
الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

عمـــق  الوزيـــرة  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال   
العاقـــات البحرينية اإلماراتية المتجذرة، 
منّوهـــًة إلـــى مـــا بلغـــه التعـــاون الصحـــي 
الثنائـــي مـــن تنســـيق نشـــط علـــى كافـــة 

الجوانـــب بمـــا يحقـــق األهـــداف الثنائيـــة 
المشتركة.

 مـــن جانبـــه، ثّمـــن وزيـــر الصحـــة ووقاية 
المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
معـــرض  فـــي  الصحـــة  وزيـــرة  مشـــاركة 
ومؤتمـــر الصحـــة العربي المقـــام في دبي، 
مشـــيًدا بالعاقات الثنائية التي تربط بين 
البلديـــن الشـــقيقين، وأعرب عـــن اعتزازه 
العميـــق بالروابـــط المشـــتركة مـــع مملكـــة 

البحرين في شتى المجاالت.
ومـــن جهـــة أخرى، قامـــت وزيـــرة الصحة 
ووفـــد مملكـــة البحريـــن المرافـــق بزيـــارة 

ميدانيـــة إلـــى معـــرض ومؤتمـــر الصحـــة 
العربي لعام 2023 في مركز دبي التجاري 
وزارة  حـــرص  أكـــدت  حيـــث  العالمـــي، 
الصحة على المشـــاركة في هذه المعارض 
والمؤتمـــرات الصحيـــة المهمـــة التـــي ُتعد 
مـــن أهـــم فعاليـــات الرعايـــة الصحيـــة في 
الشرق األوسط والعالم، حيث تجمع رواد 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة وتتيـــح فرًصـــا 
لمناقشة أحدث المســـتجدات والتطورات 
وآخـــر مـــا وصـــل إليـــه العلـــم فـــي مجـــال 
التحديـــات  ومناقشـــة  الصحـــة،  الرعايـــة 
الصحيـــة المســـتقبلية، الفتًة إلـــى أن هذه 

الحـــدث الصحـــي الضخـــم فرصـــة مثالية 
لتبـــادل الخبرات واالبتـــكارات، والتقنيات 
التقنـــي  االبتـــكار  ومواكبـــة  الجديـــدة، 
والتعليم الطبي وآخر الدراسات والبحوث 

في مجال الرعاية الصحية.
 ويبرز دور معرض ومؤتمر الصحة العربي 
باعتبـــاره يجمع المتخصصيـــن في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة لضمـــان تعزيـــز التأثيـــر 
اإليجابـــي للقطـــاع في العالم، مـــع التركيز 
بشـــكل رئيســـي هـــذا العـــام علـــى مفاهيم 
االســـتدامة، إذ تمّكنـــت هـــذه الفعالية من 
ترسيخ مكانتها بصفتها الملتقى الرئيسي 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  القطـــاع  لخبـــراء 
حيـــث تجـــذب الجهات المعنيـــة اإلقليمية 
والدولية التي تقّدر قوة التعلم والتواصل 
المصاحـــب  المعـــرض  واألعمـــال. ويمثـــل 
لمعـــرض ومؤتمـــر الصحـــة العربـــي حدًثـــا 
الرعايـــة الصحيـــة،  مشـــترًكا فـــي مجـــال 
شـــركة   3000 علـــى  يزيـــد  مـــا  بمشـــاركة 
عارضة من أكثر من 70 دولة الســـتعراض 
أحـــدث مـــا توّصل إليـــه العالم فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة، حيث مـــن المنتظر أن 
يســـتقطب الحـــدث خـــال أيامـــه األربعـــة 

أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

المنامة - بنا

“نهرا”: تعزيز آفاق التعاون مع هيئة الدواء بالسعودية
التقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الجاهمـــة، 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة هشـــام الجضعـــي، 
وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر 
الصحة العربي “عـــرب هيلث” الذي يعد 
من أكبر المؤتمرات والمنعقد في مدينة 
دبـــي بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة بحضـــور 18000 مشـــارك من 
3000 شركة عارضة من مختلف أنحاء 

العالم.
وتبادل الطرفان آخر المستجدات بشأن 
الرقابة الدوائيـــة وإمكانية التعاون في 
مجـــال التفتيش المشـــترك للمصانع في 

مملكـــة البحريـــن وكذلك حضـــور ورش 
العمـــل والتدريب للقائميـــن على الرقابة 
الدوائية واألجهزة الطبية والتعاون في 

مجال االستيقاظ الدوائي.
وقـــد أبـــدى الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
السعودية استعداده لتقديم كافة أوجه 
التعـــاون مع الهيئة الوطنيـــة في مملكة 
المشـــاركات  أهميـــة  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
لتكويـــن  الخليجيـــة  للهيئـــات  الدوليـــة 
موقـــف واحـــد بشـــأن الرقابـــة الدوائية، 
تصدرهـــا  التـــي  اإلرشـــادية  الدالئـــل 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة  المنظمـــات 
واتفـــق الطرفان على اســـتمرار التعاون 
المشـــترك بمـــا يخـــدم مصالح الشـــعبين 

الشقيقين في تقديم الخدمات الصحية 
والدوائيـــة بأعلـــى مســـتويات الجـــودة 

والتميز.
وتأتي مشاركة الهيئة إيمانًا منه بأهمية 
المؤتمـــر ومـــا يوفـــره من فـــرص لتبادل 

الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء 
والمختصين في المجال الصحي، حيث 
يقـــدم المؤتمـــر فرصة لتحســـين معايير 
الرعايـــة الصحيـــة العالميـــة للجميع من 

خال تشارك المعارف والخبرات.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الخارجية

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

دبي - بنا

صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجالـــة 
خليفة، برســـالة خطية إلى أخيه رئيس 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان الشـــقيقة، الفريـــق أول الركن 
عبدالفتـــاح البرهـــان، تتعلـــق بالعاقات 
بيـــن  تربـــط  التـــي  الوطيـــدة  األخويـــة 

البلدين الشقيقين.
وتســـّلم الرســـالة الفريق أول الركن عبد 
الفتـــاح البرهان خال اســـتقباله، أمس، 
في مدينـــة الخرطوم، وزيـــر الخارجية 

عبداللطيف الزياني.
رئيـــس  إلـــى  الخارجيـــة  وزيـــر  ونقـــل 
مجلس السيادة االنتقالي في جمهورية 
الســـودان تحيات وتقديـــر جالة الملك 
المعظـــم وتمنياتـــه لـــه بموفـــور الصحة 
والعافية والسداد، ولجمهورية السودان 
واالســـتقرار  األمـــن  بـــدوام  الشـــقيق 
واالزدهار لما من شأنه تحقيق تطلعات 

الشعب السوداني.
وكلف رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
السوداني وزير الخارجية بنقل تحياته 
وتقديـــره إلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 

البحريـــن  لمملكـــة  وتمنياتـــه  المعظـــم 
بالمزيد مـــن التقدم والنمـــاء واالزدهار، 
معرًبا عـــن اعتزازه بالعاقـــات األخوية 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  الوثيقـــة 
الســـودان  حـــرص  مؤكـــًدا  الشـــقيقين، 
علـــى تعزيزهـــا وتطويرها فـــي مختلف 
المجاالت لما فيه خيـــر وصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــال  وجـــرى 
العاقـــات األخويـــة الوثيقـــة والمتميزة 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
ومـــا  الشـــقيقة،  الســـودان  وجمهوريـــة 
تشـــهده مـــن تطـــور ونمـــو فـــي مختلف 
التعـــاون  تعزيـــز  وأوجـــه  المجـــاالت، 
الثنائـــي بما يحقق األهـــداف والمصالح 
الشـــعبين  تطلعـــات  ويلبـــي  المتبادلـــة، 

الشقيقين.
حضر اللقـــاء، وزير خارجيـــة جمهورية 
الســـودان، علي الصادق، وســـفير مملكة 
البحريـــن في الخرطـــوم، ربيعة عبدهللا 
ســـعيد ربيعة، ومدير عام شؤون وزارة 
الخارجيـــة، الســـفير طـــال عبدالســـام 

األنصاري.

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن 
ذيـــاب النعيمـــي، صباح أمـــس األربعاء، 
الصغـــرى  حفـــل تخريـــج دورة األركان 
الجـــو  بســـاح  عقـــدت  والتـــي  رقـــم/2 

الملكي البحريني لقوة دفاع البحرين.
وفـــي بدايـــة الحفـــل، ُقـــدم إيجـــاز عـــن 
الـــدورة ومـــا اشـــتملت عليه مـــن برامج 
تدريبيـــة في المجال العســـكري، إضافة 
العلميـــة  المحاضـــرات  مـــن  عـــدد  إلـــى 
ومحاضـــرات تخصصية ألقاها عدد من 

المسؤولين في وزارات المملكة.
بعـــد ذلـــك ســـّلم رئيـــس هيئـــة األركان 
الشـــهادات علـــى الخريجيـــن والجوائـــز 
التقديريـــة علـــى األوائـــل وهنأهم على 

هـــذه  جـــد متطلبـــات  بـــكل  اجتيازهـــم 
مـــن  عـــدد  بهـــا  شـــارك  والتـــي  الـــدورة 
الضبـــاط بالقـــوات المســـلحة بالمملكـــة 
مشـــيًدا  الشـــقيقة،  الســـعودية  العربيـــة 
بأهميتهـــا حيث تؤهلهـــم لمراكز قيادية 
في المجال العســـكري، معبًرا عن شكره 
وتقديـــره للمدربيـــن على الجهـــود التي 
بذلوها في التخطيط والتنفيذ لمختلف 

مراحل هذه الدورة بنجاح.
حضـــر التخريـــج عـــدد من كبـــار ضباط 
قـــوة دفاع البحرين، والعميد الركن فهد 
بـــن إبراهيـــم الثنيان الملحق العســـكري 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بســـفارة 

الشقيقة لدى مملكة البحرين.

أّكـــدت وزيـــرة الصحة جليلة الســـيد 
يقـــوم  الـــذي  المثمـــر  الـــدور  أهميـــة 
بـــه مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس 
التعـــاون لتحقيـــق التكامـــل الصحي 
بالنجاحـــات  مشـــيدًة  الخليجـــي، 
واإلنجـــازات الخليجيـــة على صعيد 
تعزيـــز التعـــاون الصحـــي بيـــن كافة 

دول المجلس.
جاء ذلـــك خال لقائهـــا المدير العام 
مجلـــس  لـــدول  الصحـــة  لمجلـــس 
التعـــاون ســـليمان الدخيـــل، وخال 
واســـتعراض  بحـــث  تـــم  اللقـــاء، 
بالبرامـــج  المتعلقـــة  المســـتجدات 
المشـــتركة  الخليجيـــة  والمبـــادرات 
وعـــدد مـــن أبـــرز الموضوعـــات ذات 

تدعـــم  والتـــي  المشـــترك،  االهتمـــام 
الخليجـــي  الصحـــة  مجلـــس  خطـــة 
وأهدافـــه المرتبطة ببرامـــج الوقاية 
والتطوير والتوعية والدعم الصحي 
والمشـــاريع الصحية المشـــتركة بين 

وزارات الصحة بدول المجلس.
وفـــي ختـــام اللقـــاء أعـــرب المديـــر 
العام لمجلـــس الصحة لدول مجلس 
التعاون عن خالص شـــكره وتقديره 
للـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحرين فـــي دعم 
والبرامـــج  الحمـــات  مـــن  العديـــد 
والتدريبيـــة  التوعويـــة  الصحيـــة 
وتبـــادل الخبـــرات بين كافـــة الدول 

الشقيقة.

الملك المعظم يبعث برسالة خطية إلى البرهان
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إعادة تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهالت في “هيئة الجودة”
بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، قـــرار رقم )6( 
لســـنة 2023 بإعـــادة تشـــكيل اللجنة االستشـــارية لإلطار 
الوطنـــي للمؤهـــات في هيئة جـــودة التعليـــم والتدريب، 
وذلـــك بنـــاًء على عرض رئيس مجلـــس إدارة هيئة جودة 

التعليم والتدريب، جاء فيه:

المادة األولى:
يعاد تشكيل اللجنة االستشارية لإلطار الوطني للمؤهات 
فـــي هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، برئاســـة الرئيـــس 
التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب وعضوية كل من:

1. الشـــيخ معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفـــة ممثـــًا عـــن جهاز 
الخدمة المدنية

2. األســـتاذ الدكتـــور ســـمير العتوم عضًوا عـــن الجامعات 
الخاصة

3. الدكتـــور محمـــد عبـــدهللا باقـــر عضـــًوا عـــن الجامعات 

الحكومية
4. الدكتـــورة ســـماح محمـــد العجـــاوي ممثـــًا عـــن وزارة 

التربية والتعليم
5. الدكتـــورة أمينـــة محمـــد بوعـــاي ممثـــًا عـــن مجلـــس 

التعليم العالي
6. األستاذ أحمد جعفر مفتاح ممثًا عن وزارة العمل

7. األســـتاذ أحمد عبـــدهللا عبدالرحيم عضـــًوا عن القطاع 
الخاص

8. األســـتاذ نـــواف محمـــد الجشـــي عضـــًوا عـــن المعاهـــد 
الخاصة

ويكـــون تعييـــن أول خمســـة أعضاء لمـــدة أربع ســـنوات، 
ويكون تعيين باقي األعضاء لمدة ثاث سنوات.

المادة الثانية:
علـــى رئيس مجلس إدارة هيئة جـــودة التعليم والتدريب 
تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

القطـــــاع الطبــي فـي البحــريـــن متطــــور
معرباً عن اعتزازه بالروابط المشتركة... وزير الصحة السعودي:

الســـيد  جليلـــة  الصحـــة  وزيـــرة  أّكـــدت 
أهمية استمرار تبادل الخبرات الصحية 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  والطبيـــة 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالم، 
مشـــيرًة إلى دور التعاون الدولي الفعال 
فـــي تطوير منظومـــات الرعاية الصحية 
المختلفة بما يحقق األهداف المنشودة.

جـــاء ذلك خال لقائها مـــع وزير الصحة 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فهد 
الجاجـــل، علـــى هامش مشـــاركة وزارة 
الصحـــة بمملكـــة البحريـــن فـــي معـــرض 
ومؤتمر الصحة العربي لعام 2023 الذي 
تستضيفه إمارة دبي في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الفترة من 30 يناير 

إلى 2 فبراير 2023.
وخـــال اللقـــاء، اســـتعرضت الوزيرة مع 
وزير الصحة السعودي التعاون الصحي 

بين البلدين الشـــقيقين، ومـــا وصل إليه 
مـــن تقـــدم فـــي ظـــل التـــزام المملكتيـــن 
الثنائـــي  التعـــاون  بتعزيـــر  الشـــقيقتين 
بينهمـــا على كافة المســـتويات في إطار 
التـــي  العريقـــة  التاريخيـــة  العاقـــات 

تربطهما.

مـــن جانبـــه، أكد وزيـــر الصحـــة بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة أهمية تدعيم 
الـــذي  المتواصـــل  والتنســـيق  التعـــاون 
يربط بيـــن البلدين الشـــقيقين خصوصا 
فيما يتعلـــق بالقطاع الصحي، معربًا عن 
اعتـــزازه العميق بالروابط المشـــتركة مع 

مملكـــة البحريـــن فـــي شـــتى المجاالت، 
مشـــيدًا بالتطور واالزدهار الذي تعيشـــه 
المملكة في ظل قيادتها الحكيمة بكافة 
تطـــور  خصوصـــا  التنمويـــة  القطاعـــات 
القطـــاع الصحي بالمملكة؛ والذي يشـــهد 

كفاءة عالية في مستوى األداء.

المنامة - بنا

وزيرة الصحة تستعرض مع وزير الصحة السعودي التعاون الصحي بين البلدين

السيد: العالقات مع اإلمارات عميقة ومتجذرة
مؤتمر الصحة العربي فرصة لالطالع على آخر التطورات الطبية

أّكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، أهمية 
تنظيم واســـتضافة المؤتمرات والمعارض 
الطبيـــة والصحية التي تهـــدف إلى تبادل 
والمعنييـــن  المختّصيـــن  مـــع  الخبـــرات 
بهـــذا القطـــاع مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
بمـــا ُيســـهم فـــي تعزيـــز وإثـــراء القـــدرات 
والمعرفـــة الطبيـــة، ويوفـــر بيئـــة داعمـــة 
للكفاءات الصحيـــة إليجاد أفضل الحلول 
المبتكرة، وبما ُيعّزز من فاعلية واستدامة 

المنظومات الصحية.
 جـــاء ذلك، خـــال لقائها مع عبـــد الرحمن 
العويـــس وزير الصحـــة ووقايـــة المجتمع 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
وذلك على هامش مشـــاركة وزارة الصحة 
في معـــرض ومؤتمر الصحـــة العربي لعام 
2023 الـــذي تســـتضيفه إمـــارة دبـــي فـــي 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة خـــال 
الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

عمـــق  الوزيـــرة  أكـــدت  اللقـــاء،  وخـــال   
العاقـــات البحرينية اإلماراتية المتجذرة، 
منّوهـــًة إلـــى مـــا بلغـــه التعـــاون الصحـــي 
الثنائـــي مـــن تنســـيق نشـــط علـــى كافـــة 

الجوانـــب بمـــا يحقـــق األهـــداف الثنائيـــة 
المشتركة.

 مـــن جانبـــه، ثّمـــن وزيـــر الصحـــة ووقاية 
المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
معـــرض  فـــي  الصحـــة  وزيـــرة  مشـــاركة 
ومؤتمـــر الصحـــة العربي المقـــام في دبي، 
مشـــيًدا بالعاقات الثنائية التي تربط بين 
البلديـــن الشـــقيقين، وأعرب عـــن اعتزازه 
العميـــق بالروابـــط المشـــتركة مـــع مملكـــة 

البحرين في شتى المجاالت.
ومـــن جهـــة أخرى، قامـــت وزيـــرة الصحة 
ووفـــد مملكـــة البحريـــن المرافـــق بزيـــارة 

ميدانيـــة إلـــى معـــرض ومؤتمـــر الصحـــة 
العربي لعام 2023 في مركز دبي التجاري 
وزارة  حـــرص  أكـــدت  حيـــث  العالمـــي، 
الصحة على المشـــاركة في هذه المعارض 
والمؤتمـــرات الصحيـــة المهمـــة التـــي ُتعد 
مـــن أهـــم فعاليـــات الرعايـــة الصحيـــة في 
الشرق األوسط والعالم، حيث تجمع رواد 
مجـــال الرعايـــة الصحيـــة وتتيـــح فرًصـــا 
لمناقشة أحدث المســـتجدات والتطورات 
وآخـــر مـــا وصـــل إليـــه العلـــم فـــي مجـــال 
التحديـــات  ومناقشـــة  الصحـــة،  الرعايـــة 
الصحيـــة المســـتقبلية، الفتًة إلـــى أن هذه 

الحـــدث الصحـــي الضخـــم فرصـــة مثالية 
لتبـــادل الخبرات واالبتـــكارات، والتقنيات 
التقنـــي  االبتـــكار  ومواكبـــة  الجديـــدة، 
والتعليم الطبي وآخر الدراسات والبحوث 

في مجال الرعاية الصحية.
 ويبرز دور معرض ومؤتمر الصحة العربي 
باعتبـــاره يجمع المتخصصيـــن في مجال 
الرعايـــة الصحيـــة لضمـــان تعزيـــز التأثيـــر 
اإليجابـــي للقطـــاع في العالم، مـــع التركيز 
بشـــكل رئيســـي هـــذا العـــام علـــى مفاهيم 
االســـتدامة، إذ تمّكنـــت هـــذه الفعالية من 
ترسيخ مكانتها بصفتها الملتقى الرئيسي 
األوســـط،  الشـــرق  فـــي  القطـــاع  لخبـــراء 
حيـــث تجـــذب الجهات المعنيـــة اإلقليمية 
والدولية التي تقّدر قوة التعلم والتواصل 
المصاحـــب  المعـــرض  واألعمـــال. ويمثـــل 
لمعـــرض ومؤتمـــر الصحـــة العربـــي حدًثـــا 
الرعايـــة الصحيـــة،  مشـــترًكا فـــي مجـــال 
شـــركة   3000 علـــى  يزيـــد  مـــا  بمشـــاركة 
عارضة من أكثر من 70 دولة الســـتعراض 
أحـــدث مـــا توّصل إليـــه العالم فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة، حيث مـــن المنتظر أن 
يســـتقطب الحـــدث خـــال أيامـــه األربعـــة 

أكثر من 51 ألف متخصص في المجال.

المنامة - بنا

“نهرا”: تعزيز آفاق التعاون مع هيئة الدواء بالسعودية
التقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم 
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  الجاهمـــة، 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة هشـــام الجضعـــي، 
وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر 
الصحة العربي “عـــرب هيلث” الذي يعد 
من أكبر المؤتمرات والمنعقد في مدينة 
دبـــي بدولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
الشـــقيقة بحضـــور 18000 مشـــارك من 
3000 شركة عارضة من مختلف أنحاء 

العالم.
وتبادل الطرفان آخر المستجدات بشأن 
الرقابة الدوائيـــة وإمكانية التعاون في 
مجـــال التفتيش المشـــترك للمصانع في 

مملكـــة البحريـــن وكذلك حضـــور ورش 
العمـــل والتدريب للقائميـــن على الرقابة 
الدوائية واألجهزة الطبية والتعاون في 

مجال االستيقاظ الدوائي.
وقـــد أبـــدى الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
العامـــة للغذاء والدواء بالمملكة العربية 
السعودية استعداده لتقديم كافة أوجه 
التعـــاون مع الهيئة الوطنيـــة في مملكة 
المشـــاركات  أهميـــة  مؤكـــدًا  البحريـــن، 
لتكويـــن  الخليجيـــة  للهيئـــات  الدوليـــة 
موقـــف واحـــد بشـــأن الرقابـــة الدوائية، 
تصدرهـــا  التـــي  اإلرشـــادية  الدالئـــل 
الشـــأن،  هـــذا  فـــي  الدوليـــة  المنظمـــات 
واتفـــق الطرفان على اســـتمرار التعاون 
المشـــترك بمـــا يخـــدم مصالح الشـــعبين 

الشقيقين في تقديم الخدمات الصحية 
والدوائيـــة بأعلـــى مســـتويات الجـــودة 

والتميز.
وتأتي مشاركة الهيئة إيمانًا منه بأهمية 
المؤتمـــر ومـــا يوفـــره من فـــرص لتبادل 

الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء 
والمختصين في المجال الصحي، حيث 
يقـــدم المؤتمـــر فرصة لتحســـين معايير 
الرعايـــة الصحيـــة العالميـــة للجميع من 

خال تشارك المعارف والخبرات.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/522402015626.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.albiladpress.com/news/2023/5224/bahrain/793855.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2023/5224#pdf58759
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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 الداخلية

الشيخ  ــجــمــارك  ال رئــيــس  اســتــقــبــل 
رئيس  خليفة،  آل  حمد  بــن  أحــمــد 
الجمعية البحرينية للملكية الفكرية 
ــاد رئــيــس  ــدي.وأشــ ــجــ ــ ــن ــ ــاء ال ــمــ أســ
نشر  نحو  الجمعية  برؤية  الجمارك 
وتــنــمــيــة الـــوعـــي بــأهــمــيــة حــقــوق 
ــكــتــرونــي  الــمــلــكــيــة والــتــفــعــيــل اإلل

بالخطوات اإليجابية التي تنتهجها 
في  الملموسة  والــجــهــود  الجمعية 
حقوق  ثقافة  وتــعــزيــز  نشر  سبيل 
الملكية الفكرية في مملكة البحرين، 
والفردي  المجتمعي  الوعي  وتنمية 
في  العلمي  البحث  وتشجيع  بــهــا، 

مجال الملكية الفكرية.

إشادة بجهود تنمية الوعي بالملكية الفكرية

اتفقــت وزارتــا الداخليــة فــي مملكــة البحريــن ودولة اإلمــارات العربيــة المتحدة، 
علــى إطالق وتدشــين منظومة الربط الثنائــي لألنظمة المرورية، ليكون ذلك أول 
مشاريع الربط الثنائي بين البلدين الشقيقين ضمن منظومة تقنية خليجية، تعمل 

على ترسيخ التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون.

عقدته  الــذي  االجتماع  ذلك خالل  جاء 
البلدين  بين  المشتركة  األمنية  اللجنة 
فــي أبــوظــبــي، بــرئــاســة كــل مــن الفريق 
طارق الحسن رئيس األمن العام واللواء 
وكيل  الخييلي  بن حارب  الركن خليفة 
العربية  الداخلية بدولة اإلمارات  وزارة 
المتحدة، استكماال لالجتماع األول الذي 
عقد في شهر سبتمبر من العام 2022م.

العام عن خالص  األمــن  رئيس  وأعــرب 

الشيخ  الفريق  لسمو  والتقدير  الشكر 
رئيس  نــائــب  نهيان  آل  زايـــد  بــن  سيف 
اإلمارات  بدولة  الداخلية  وزير  الــوزراء 
الدعوة  على  الشقيقة  المتحدة  العربية 
الداخلية  الكريمة وما لمسه وفد وزارة 
ــرم  ــاوة وحـــســـن اســتــقــبــال وكـ ــفـ مـــن حـ
ضيافة، كما نقل، تحيات وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة، وتمنياته الجتماع اللجنة األمنية 

ــداد، الفتا  ــسـ الــمــشــتــركــة بــالــتــوفــيــق والـ
استكماال  يأتي  اللجنة  اجتماع  أن  إلــى 
الجتماعها األول الذي عقد في سبتمبر 
للجدية  وتجسيًدا  الماضي،  الــعــام  مــن 

االتــفــاق  تــم  مــا  ــرار على تحقيق  واإلصــ
والمشاريع  األمــنــي  الــتــعــاون  مــن  عليه 
النجاح  بقصص  واحــتــفــاًء  المشتركة، 
أمنية  خــدمــات  تقديم  فــي  تسهم  التي 

الشقيقين،  البلدين  لمواطني  متطورة 
ضمن منظومة دول مجلس التعاون.

وأعـــرب رئــيــس األمـــن الــعــام عــن شكره 
لــجــهــود فـــرق الــعــمــل الــتــي أســفــرت عن 
لألنظمة  الثنائي  الربط  منظومة  إطالق 
اإلنــجــاز،  هــذا  يعكس  الــمــروريــة، حيث 
ــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق بــيــن  ــتــ ــ مـــســـتـــوى ال
الجانبين  ــدرات  وقـ الشقيقين  البلدين 
التطوير  وعزيمة  اإلرادة  ترجمة  على 
ــع عــمــلــي، يحقق  ــى واقــ والــتــحــديــث إلـ
تطوير  فــي  ويسهم  المتبادلة  المنفعة 
التعاون والتنسيق في المجال المروري 

خصوصا والمجاالت األمنية عموما.
أكــد وكــيــل وزارة  الــســيــاق،  فــي ذات 

العربية  اإلمـــــارات  ــة  ــدول ب الــداخــلــيــة 
المتحدة الشقيقة على عمق العالقات 
األخوية التي تربط البلدين والشعبين 
الشقيقين، مهنًئا الفرق الفنية لمشروع 
ــمــروريــة  الـــربـــط الــثــنــائــي لــألنــظــمــة ال
اإلمــارات  ودولــة  البحرين  مملكة  بين 
العربية المتحدة على إنجاز المشروع، 
ــتــعــاون  والـــــذي يــســهــم فـــي تــعــزيــز ال
ــمــشــتــرك بين  ــتــنــســيــق األمـــنـــي ال وال

الجانبين.
كما تم خالل اجتماع اللجنة، االتفاق 
ــجــاز مــشــروع تطوير  عــلــى ســرعــة إن
وبصمات  الــبــيــانــات  تــبــادل  منظومة 

المبعدين والبصمات المجهولة.

المنامة - وزارة الداخلية

تدشين منظومة الربط الثنائي ألنظمة المرور بين البحرين واإلمارات
الحسن: اإلنجاز يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين

المنامة - وزارة الداخلية

العاصمة  مــحــافــظــة  مــحــافــظ  رأس 
الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
للمجلس  األول  االجــتــمــاع  خــلــيــفــة، 
التنسيقي للمحافظة في عام 2023، 
حيث أطلع الحضور على تقرير حول 
السكن  أوضـــاع  تعديل  لجنة  جهود 
العشوائية”، خالل  “البيوت  المشترك 
الربع األخير من عام 2022، ومن بين 
عدد  بلغ  المحافظة،  في  مبنى   197
قامت  إذ  مبنى،   94 منها  المخالف 
اللجنة بإخالء 6 منها لشدة خطورتها 
ــلـــى قـــاطـــنـــيـــهـــا، فـــيـــمـــا صــّحــحــت  عـ
المخالفات في 7 مباٍن وضمنت فيها 

اشتراطات األمن والسالمة.
التنسيقي  الــمــجــلــس  واســـتـــعـــرض   
ــاع الـــــذي عــقــد عبر  ــمـ ــتـ خــــالل االجـ
األعضاء  بمشاركة  المرئي  االتــصــال 
تقرير  الــمــخــتــلــفــة،  الــجــهــات  ممثلي 

وحـــــدة االســـتـــعـــالمـــات والـــشـــكـــاوى 
مشكلة  تــنــاول  ــــذي  وال بالمحافظة، 
تجمع مياه األمطار في بعض مناطق 
الجهات  المجلس  وأوصى  العاصمة، 
ــدد من  الــمــعــنــيــة بـــدراســـة تــطــويــر عـ
الشوارع التي تعاني من تجمع مياه 
األمطار فيها، والتنسيق بين الجهات 
الطرق  لإلسراع في رصف  الخدمية 
بعد حفرها للخدمات، وإعداد دراسة 
ــشــوارع والــطــرق  لــعــدد مــن ال شاملة 

مياه  تجمع  مشكلة  في  تتكرر  التي 
األمطار إليجاد الحلول المناسبة لها.

 كــمــا بــحــث الــحــضــور االحــتــيــاجــات 
والــتــي  الــغــريــفــة،  لمنطقة  الــخــدمــيــة 
رصدت خالل الزيارة الميدانية للجنة 
ورفــع  بالمحافظة،  العامة  األحـــوال 
المعنية  للجهات  توصيات  المجلس 
االحتياجات  تنفيذ  إمكانية  لدراسة 
أهالي  لتطلعات  تحقيًقا  التنموية 

المنطقة.

الوقوف على احتياجات الغريفة ومشكلة تجمع األمطار

94 مبنى مخالًفا في “العاصمة” وإخالء 6 لخطورتها

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

اســتــعــرضــت لــجــنــة الـــشـــكـــاوى والــرصــد 
والمتابعة الكشوفات المتعلقة بالشكاوى 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تلقتها  التي 
اإلنسان، والمساعدات القانونية المقدمة 
والـــحـــاالت الــتــي تــم رصــدهــا مــن خــالل 
ــل الــتــواصــل  ــ ــائ وســـائـــط اإلعــــــالم ووســ
االجتماعي منذ االجتماع الماضي، حيث 
تعاملت خالل هذا الشهر مع )103( حالة 
تــنــوعــت مـــا بــيــن شـــكـــاوى ومــســاعــدات 
ــاالت رصـــد خـــالل الــفــتــرة  ــ قــانــونــيــة وحـ

اتخاذه  تم  ما  اللجنة  وناقشت  السابقة، 
من إجراءات بشأن كل حالة.

التاسع  العادي  اجتماعها  اللجنة  وعقدت 
روضة  برئاسة  المؤسسة  مقر  في  عشر 
نائب  الشاعر  خــالــد  وعضوية  الــعــرادي، 
دينا  والمحامية  السلوم  وأحمد  الرئيس 

اللظي.
األعضاء  التقى  االجتماع،  هامش  وعلى 
عددا من الشاكين وأقربائهم، التي تنوعت 
مواضيعهم من الحق في الحصول على 

والسفر،  التنقل  فــي  والــحــق  الجنسية، 
والحق في تلقي المحكوم عليهم العالج، 
مع  الشكاوى  تلك  اللجنة  ستتابع  حيث 

الجهات ذات العالقة.
ويمكن التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق 
الهواتف النقالة )NIHR Bahrain(، أو عبر 
 )www.nihr.org.bh( اإللكتروني  الموقع 
المجاني  الساخن  الــخــط  طــريــق  عــن  أو 
)80001144(، أو الحضور الشخصي إلى 

مبنى المؤسسة.

“لجنة الشكاوى” تلتقي عدًدا من الشاكين وأقربائهم

الوضع الصحي العام في البحرين مستقر
إنجاز 66 % من التوصيات... “تنسيقي الشمالية”:

ترّأس محافظ الشمالية علي العصفور 
االجتماع الدوري للمجلس التنسيقي 

بالمحافظة.
ــتــقــريــر الــســنــوي  ــم اســـتـــعـــراض ال ــ وت
الماضي  لــلــعــام  التنسيقي  للمجلس 
التوصيات  تنفيذ  بــّيــن  ــذي  الـ  2022
المجلس  أقـــّرهـــا  الــتــي  والــتــكــلــيــفــات 
 83 بلغت  والتي  الفترة،  نفس  خــالل 
 %  66 نسبته  مــا  تنفيذ  تــم  توصية 
التوصيات  عــدد  بلغ  حين  فــي  منها، 
التي لم تنّفذ 21 توصية وجاٍر تنفيذ 
ــن الــتــقــريــر  7 تـــوصـــيـــات، كــمــا تــضــّم
المحدثة  االســتــراتــيــجــيــة  األهـــــداف 

عمل  برنامج  تدعم  التي  للمحافظة 
الحكومة 2023 - 2026.

ــنـــد الـــثـــانـــي لـــالجـــتـــمـــاع،  ــبـ  وفـــــي الـ
العامة  الــعــالقــات  رئــيــس  اســتــعــرض 
اليوم  برنامج  الغسرة  واإلعــالم مالك 

البحرين  لمملكة  الــريــاضــي  الــوطــنــي 
بممشى  الــمــحــافــظــة  ستنظمه  ــــذي  ال
فعاليات  على  سيشتمل  حيث  عالي، 
متمثلة  وترفيهية  وصحية  ثقافية 
والمسابقات  الصحي  الــمــعــرض  فــي 

ــقــدم،  الــشــعــبــيــة وســـداســـيـــات كـــرة ال
اإلحمائية  الــتــمــاريــن  إلـــى  بــاإلضــافــة 
)األوربكس( وماراثون المشي لمسافة 
فيما  المضمار،  حــول  واحــد  كيلومتر 
دعا المحافظ جميع القطاعات العامة 
والخاصة والمجتمع المدني للمشاركة 
في فعاليات اليوم الوطني الرياضي.

بالتطرق  االجتماع،  المحافظ   وختم 
الــمــبــادرات الصحية  إلــى أهمية دعــم 
األمـــراض  للوقاية  البحرين  لمملكة 
الموسمية، داعًيا إلقامة ندوة توعوية 
في هذا المجال خالل مجلس األهالي 
بالمحافظة في األسبوع المقبل، فيما 
الوضع  الشربتي استقرار  بّينت وفاء 

الصحي العام في المملكة.

المنامة - وزارة الداخلية

بحث مجاالت التنسيق األمني مع “اإلنتربول”
ــلــجــنــة  تـــزامـــنـــا مــــع اجـــتـــمـــاع ال
وزارتـــي  بين  المشتركة  األمنية 
البحرين  مملكة  فــي  الــداخــلــيــة 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة والذي عقد في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي، التقى رئيس 
األمن العام الفريق طارق الحسن، 
ورئيس المنظمة الدولية للشرطة 

الجنائية “اإلنتربول” اللواء أحمد 
ناصر الريسي.

وتــــــــم خــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء، بــحــث 
ــاون والــتــنــســيــق  ــعـ ــتـ مـــجـــاالت الـ
مجال  في  اإلنتربول  مع  األمني 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات والــمــعــلــومــات 
إلى  إضافة  التدريب،  ومنظومة 
بالبشر  االتــجــار  جــرائــم  مكافحة 
األسلحة  وتــجــارة  ــمــخــدرات،  وال
غير المشروعة، والجرائم البيئية.

وأشاد رئيس األمن العام بمسيرة 
الــتــعــاون مــع اإلنــتــربــول وحــرص 
مجاالت  تطوير  على  الجانبين 
ــتــنــســيــق فـــي إطـــــار مــكــافــحــة  ال
ــمــنــظــمــة وتــحــقــيــق  الـــجـــريـــمـــة ال
ــرار عــلــى كــافــة  ــقـ ــتـ ــن واالسـ ــ األمـ
رئيس  وصــف  فيما  المستويات، 
ــبــحــريــن  ــول، مــمــلــكــة ال ــ ــرب ــ ــت ــ اإلن
استراتيجيا  شــريــكــا  تــعــد  بــأنــهــا 

لإلنتربول.

المنامة - وزارة الداخلية

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حسابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن 

إعداد ريناتا عزميرغب.  ومعنا في زاوية اليوم   المحامية زهراء علي 

المحاميـــة زهـــرة حســـين محمـــد: لقـــد جّرم المشـــّرع 
البحريني أفعال الســـب والقذف والتشـــهير باآلخرين 
وإلحـــاق الضـــرر بهـــم عـــن طريـــق برامـــج التواصـــل 
االجتماعـــي، فال يجوز نشـــر بوســـت أو كتابـــة تعليق 
يحتوي على التشهير أو السب أو القذف أو التحريض، 
ســـواء في تطبيـــق اإلنســـتغرام أو تطبيقات التواصل 

االجتماعي األخرى.
والعقـــاب يمكـــن أن يكـــون الحبـــس أو الغرامـــة التـــي 
ال تقـــل عـــن 1000 دينـــار وال تزيد عن 50 ألـــف دينار، 

ويشـــدد العقاب في حالة وقوع الجريمة على موظف 
عـــام أو مكلف بخدمة عامة وبســـبب أداء وظيفته أو 

بخدمته العامة.
حيـــث نّصت المـــادة رقم )9 مكـــرًرا( مـــن القانون رقم 
)60( لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والتي 
تنـــص على: يُعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن 
1000 دينـــار وال تزيـــد علـــى 50 ألف دينـــار، أو بإحدى 
هاتين العقوبتيـــن، كل من قام أو حّرض على ارتكاب 

أي من األفعال اآلتية:

1 -  المســـاس بســـمعة األشـــخاص بالقـــذف أو الســـب 
عـــن طريق إســـاءة اســـتخدام إحدى وســـائل تقنيات 

المعلومات.
2 -  التشـــهير باآلخرين وإلحاق الضرر بهم باستخدام 

إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وعليـــه، فإذا كانت اإلســـاءة الموّجهـــة للموظفة تعتبر 
مـــن جرائم التشـــهير أو الســـب أو القذف، فـــإن لها أن 
تقـــّدم شـــكوى ضـــد مـــن صـــدرت منـــه اإلســـاءة لـــدى 

الجهات المختصة.

عقوبة اإلساءة بـ “السوشيل ميديا”... حبس وغرامة قد تصل لـ 50 ألف دينار
السؤال:  أنا موظفة في قطاع حكومي، وتعّرضت إلساءة عبر أحد الحسابات في اإلنستغرام مع ذكر اسمي وجهة عملي، فكيف لي أن أتصّرف؟ «
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المحرق - محافظة المحرق

خامـــس  أمـــس  صبـــاح  ُعقـــدت 
التدريبـــي  البرنامـــج  فعاليـــات 
الوطنـــي لتعزيـــز قـــدرات المعنيين 
فـــي  اإلنســـان  حقـــوق  بحمايـــة 
منظومـــة العدالـــة الجنائيـــة، الـــذي 
تنظمـــه وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة 
األمـــم  برنامـــج  مـــع  بالتعـــاون 
واألكاديميـــة  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
الملكية للشـــرطة ومعهد الدراسات 

القضائية والقانونية.
خـــالل  المتحدثـــون  واســـتعرض 
علـــى  القائميـــن  دور  الجلســـات 
إنفـــاذ القانـــون فـــي حمايـــة حقوق 
اإلنسان في إطار التشريع الوطني، 
اإلجرائيـــة  والضوابـــط  والشـــروط 
لتقييـــد الحريـــة، وصـــور الحمايـــة 
الجنائيـــة للضحايـــا والشـــهود وفق 

المعايير الدولية المعتمدة.

أكـــد محافظ محافظة المحرق ســـلمان 
العالقـــات  عمـــق  المناعـــي  هنـــدي  بـــن 
األخويـــة والتاريخية التي تربط مملكة 
البحرين بجمهورية الســـودان الشـــقيقة 
والمســـتويات،  األصعـــدة  كافـــة  علـــى 
مشـــيرًا إلى أن مملكة البحرين تحرص 
علـــى تعزيـــز العالقـــات وتوطيدهـــا مع 
الدول الشـــقيقة والصديقـــة بما يترجم 
والشـــعبين  البلديـــن  وآمـــال  تطلعـــات 

الشقيقين ويحقق مصالحهما.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال المحافـــظ 
بحضور نائـــب المحافظ العميد عبدهللا 
بن خليفة الجيران، القائم بأعمال سفير 

جمهورية السودان الشقيقة لدى مملكة 
البحريـــن عبدالرحمن علي عبدالرحمن، 
العالقـــات  بتميـــز  المحافـــظ  أشـــاد  إذ 
فـــي  الســـودانية  البحرينيـــة  األخويـــة 

مختلف المجاالت.
مـــن جانبه، قـــدم القائم بأعمال الســـفير 
الســـوداني شـــكره وتقديـــره للمحافظ، 
مشـــيدا بما يلمســـه من تعـــاون وتكامل 
قائـــم والـــذي يســـهم فـــي دعـــم وتعزيز 
عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين 
البحريـــن  لمملكـــة  الصديقيـــن، متمنيـــا 
مـــن  المزيـــد  وشـــعبا  قيـــادة وحكومـــة 

التقدم واالزدهار والرخاء.

تواصل فعاليات تعزيز قدرات المعنيين بحماية الحقوق

توطيد العالقات بين البحرين والسودان

لجان تحقيق في األمن الغذائي وبحرنة الوظائف
تحرك نيابي لتشكيل لجنة لألخطاء الطبية... المعرفي:

قـــال عضو مجلـــس النـــواب النائب محمد 
المعرفي إن التحضيرات جارية لتشـــكيل 
لجـــان تحقيق فـــي ملفات األمـــن الغذائي 

وبحرنة الوظائف، واألخطاء الطبية.
هاتفـــي  اتصـــال  أثنـــاء  المعرفـــي  وذكـــر   
مـــع “البـــالد” أن التحقيـــق في ملـــف األمن 
الغذائـــي ســـيكون عـــن آليـــة البحـــث فـــي 
فـــي  الغذائـــي  األمـــن  لتحويـــل  التوّجـــه 
المملكـــة من مســـتورد إلى مصـــدر، إضافة 

لبحـــث الخطـــط واالســـتراتيجيات لدعـــم 
أصحاب المزارع ومربي المواشـــي، حيث 
يرتكـــز التحقيـــق البرلمانـــي علـــى توفيـــر 
اللحـــوم  مـــن  الغذائـــي  األمـــن  أساســـيات 
“الحمـــراء والبيضـــاء”، والثـــروة الســـمكية 
والزراعـــة، وذلـــك بهـــدف إيجـــاد الحلـــول 
الجذريـــة لدعـــم أصحاب المـــزارع ومربي 
المواشي حتى يكونوا منتجين مساهمين 
في الحفاظ على األمن الغذائي، من خالل 
ومقومـــات  للمزارعيـــن  األراضـــي  توفيـــر 

الزراعة عبر خطط مستقبلية.

 وفي ســـياق ذي صلة، أشـــار المعرفي إلى 
وجود تحرك نيابي لتشـــكيل لجنة تحقيق 

في األخطاء الطبية.
أن  المعرفـــي  أفـــاد  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
المناقشة العامة في جلسة مجلس النواب 
لألسبوع المقبل الثالثاء 7 فبراير الجاري، 
ســـيتم فيهـــا النقـــاش مـــع وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة حول سياســـة الحكومة بشـــأن 
ارتفـــاع األســـعار والخطـــط واإلجـــراءات 
لضبط األســـعار للمواد األساســـية والســـلع 

محمد المعرفيفي األسواق المحلية.

المدرب البحريني خيارنا األّول بمجال التدريب
في حفل ختام برنامج إعداد المدرب المحترف “TOT”... بن شمس:

أّكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة 
العامة )بيبا( رائد بن شـــمس أهمية 
البرامج المختّصة بإعداد مدربين 
وملميـــن  معتمديـــن  بحرينييـــن 
العمليـــة  باحتياجـــات ومتطلبـــات 
التدريبيـــة، ومواكبيـــن للمتغيرات 
والتطورات الحالية والمســـتقبلية؛ 
فـــي  األول  الخيـــار  يجعلهـــم  بمـــا 
علـــى  ســـواًء  التدريـــب  مجـــال 

المستوى المحلي أو الدولي.
ختـــام  حفـــل  خـــالل  ذلـــك،  جـــاء 
برنامـــج إعداد المـــدرب المحترف 
)TOT( لمؤسســـات القطاعين العام 
والخـــاص واألفـــراد فـــي نســـخته 
األولـــى. حيث تم تزويد منتســـبي 
البرنامـــج بمجموعة مـــن المعارف 
والعلـــوم التخصصيـــة والمهـــارات 
التطبيقية، والتي ســـاهمت بشكٍل 
مباشر في تمكينهم لتقديم ُفضلى 
الخدمـــات التدريبية ذات المعايير 

الدولية.

 وأضـــاف بـــن شـــمس أن برنامـــج 
إعداد المدرب المحترف )TOT( تم 
تصميمه على يد كفاءات بحرينية 
مـــن معهـــد اإلدارة العامـــة )بيبـــا(، 
والتي اعتمـــدت في تصميمه على 
نمـــاذج دوليـــة ودراســـات محليـــة 
احتياجـــات  دراســـة  علـــى  مبنّيـــة 
العمليـــة التدريبية فـــي القطاعين 

مملكـــة  فـــي  والخـــاص  العـــام 
البحريـــن، موضًحا أنـــه تم التركيز 
بشـــكل  البرنامـــج  تصميـــم  فـــي 
رئيسي على تطوير المواد العلمية 
والحقائـــب التدريبيـــة؛ لما تشـــكله 
مهـــارة صناعة المحتـــوى المعرفي 
للمـــدرب  أساســـية  حاجـــة  مـــن 

البحريني على وجه التحديد. 

وأشـــار إلـــى أن البرنامـــج هـــو من 
معهـــد  ســـيقوم  التـــي  البرامـــج 
بشـــكل  بتقديمهـــا  العامـــة  اإلدارة 
مواصلـــة  لضـــرورة  نظـــًرا  دوري 
الكـــوادر  وتطويـــر  إعـــداد  عمليـــة 
الوطنيـــة التدريبيـــة القـــادرة على 
المحليـــة  االحتياجـــات  تلبيـــة 
ونقل خبراتهـــا ومعارفها للمجتمع 
التدريبـــي نحـــو تشـــكيل منظومة 
من المدربين المحليين المعتمدين 

في مملكة البحرين.
المعهـــد  أن  شـــمس  بـــن  واختتـــم 
ســـيقوم بطـــرح البرنامـــج مجـــدًدا 
القـــادم، حيـــث  يوليـــو  فـــي شـــهر 
يمكن لموظفـــي القطاع الحكومي 
التســـجيل في البرنامج من خالل 
موظفـــو  أمـــا  التدريـــب،  مخّولـــي 
القطاع الخاص واألفراد فيمكنهم 
التســـجيل مـــن خـــالل االســـتمارة 
الموجودة فـــي الموقع اإللكتروني 
https://www.bipa.gov.bh/

./totprogram
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اســـتقبل النائـــب العـــام علـــي البوعينيـــن 
بمكتبه صباح امس، مظهر حســـين المدير 
التنفيـــذي لشـــركة آر آي ســـي آي المانحـــة 
لشـــهادة نظام الجودة آيـــزو 9001: 2015 
وربيـــع طيفور المديـــر اإلقليمي للشـــركة، 
بحضـــور المحامي العام األول المستشـــار 
وائل بوعالي مســـاعد النائب العام ومدير 
عـــام الجهـــاز اإلداري علـــي الكعبـــي، حيث 
تســـلم النائـــب العام شـــهادة الجـــودة آيزو 
9001: 2015، وذلـــك بعـــد اجتيـــاز النيابة 
العامة لعمليات التدقيق الخارجي بنجاح.
وبهذه المناســـبة، أكد المديـــر العام للجهاز 
اإلداري بالنيابـــة العامـــة علـــي الكعبـــي أن 
هـــذا اإلنجاز جاء نتيجة الدعم المتواصل 
مـــن قبـــل النائـــب العـــام علـــي البوعينين، 
وجهـــود فريق التدقيـــق الداخلي وتعاون 

منتســـبي النيابة العامـــة والتزامهم بنظام 
الجودة.

وأوضح الكعبي أن الحصول على شـــهادة 
المواصفـــات والمعاييـــر العالميـــة للجـــودة 
إنجاز يضاف إلى سلســـلة إنجازات النيابة 
العامة منذ إنشـــائها العـــام 2003. مبيًنا أن 
عمليـــة التدقيق شـــملت دراســـة العمليات 
والخدمات الحاليـــة ومقارنتها مع النتائج 
الكـــوادر  تأهيـــل  إلـــى  إضافـــة  المرجـــوة، 
البشـــرية مـــن خـــالل إخضاعهـــم للبرامـــج 
الحـــرص  وضمـــان  المناســـبة،  التدريبيـــة 
علـــى دراية جميع منتســـبي النيابة العامة 
بكافـــة اإلجـــراءات المتبعـــة فيهـــا، فضـــاًل 
عن المراجعة الداخلية المســـتمرة لضمان 

فاعلية وكفاءة اإلجراءات المستحدثة.
أن  اإلداري  الجهـــاز  عـــام  مديـــر  وأضـــاف 
مـــن المعايير التـــي طبقتها النيابـــة العامة 

للمتقاضيـــن والتـــي أســـهمت فـــي حصول 
الجهاز اإلداري بالنيابة العامة على شهادة 
نظـــام الجـــودة هـــي تســـريع اإلجـــراءات 
والخدمـــات المقدمـــة للمتقاضيـــن وتقليل 
مـــدة انتظارهم، والحـــرص على الحصول 
على مالحظاتهم حول الخدمات المقدمة 
التطويـــر  إلـــى  إضافـــة  ودراســـتها،  لهـــم 

المستمر للخدمات.
وبهـــذه المناســـبة، كرم النائـــب العام فريق 
التدقيـــق الداخلي والمكـــون من المحامي 
الكعبـــي  وعلـــي  الشـــايجي،  مهنـــا  العـــام 
مديـــر عـــام الجهـــاز اإلداري، والمستشـــار 
قطامـــي القطامـــي خبير البحـــوث العلمية 
والجنائيـــة، وعيســـى الجبـــن مديـــر إدارة 
اإلجراءات الجنائية، وســـلطان آل بوفالح 
والماليـــة،  البشـــرية  المـــوارد  إدارة  مديـــر 
وعبـــدهللا القوتـــي رئيس المـــوارد المالية، 

ومحمـــد بودالمة رئيس الموارد البشـــرية 
والخدمـــات اإلداريـــة، ومحمـــد عبدالغفار 
رئيـــس تقنيـــة المعلومـــات، ومنـــى العقـــل 
خبير علم الجنائي، ومحمد الحدي باحث 

أخصائـــي  عبدالـــرزاق  وحســـين  قانونـــي 
تحقيق وهند زايد أخصائي دعم فني. 

وأشاد النائب العام بجهودهم الدؤوبة في 
ســـبيل تحقيق هـــذا اإلنجاز الـــذي يضاف 

إلى سلســـلة من إنجـــازات النيابـــة العامة، 
متمنًيـــا لهـــم دوام التقدم واالســـتمرار في 

العطاء خدمة للوطن والمواطنين.
الشـــهادة  هـــي  اآليـــزو  شـــهادة  أن  يذكـــر 
األفضل من نوعها في نظام الجودة وهي 
متخصصـــة فـــي العمـــل علـــى التحســـين 
المســـتمر ألداء المؤسسة، بما يتماشى مع 
جميـــع المتطلبـــات القانونيـــة والتنظيمية 
المعنيـــة  األطـــراف  ومتطلبـــات  المطبقـــة 
ذات الصلـــة. كمـــا ويعـــد المعيـــار الدولـــي 
آيـــزو 9001:2015 التابع للمنظمة الدولية 
للمعاييـــر هـــو النهـــج األبـــرز عالمًيـــا الـــذي 
يحدد متطلبات مبادئ نظام إدارة الجودة 
في المؤسسات، ويساعد المؤسسات على 
االســـتمرار بمراقبة الجـــودة وتتبع قياس 
األداء في جميع العمليات المقدمة بشـــكل 

تنظيمي دقيق.

سرعة في إنهاء اإلجراءات والخدمات المقدمة للمتقاضين

النيابــة العامــة تحــوز شهـــادة اآليــزو 9001: 2015

حسن عبدالرسول

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/522301022149.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.albiladpress.com/news/2023/5224/bahrain/793866.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5224/bahrain/793869.html


العدد:  5224
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

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

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)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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بمشاركة 42 اتحاًدا 
ا و45 وزارة  رياضّيً

وجهة حكومية و200 
مدرسة 

أبرز السباقات المساندة لجائزة البحرين الكبرى للفورموال1 2023
تســتعد حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق 
األوســط” الســتضافة ســباق الـــFORMULA 1 - جائــزة البحريــن الكبــرى 
لطيــران الخليــج 2023 الــذي ســينطلق بعــد أســابيع قليلــة وتحديــدا فــي 

الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل.

تســـتضيف حلبة البحرين الدولية عدًدا 
من السباقات المساندة على الصعيدين 
العالمـــي واإلقليمـــي مع تنظيـــم كل من 
الجولة األولـــى واالفتتاحية من بطولة 
والفورمـــوال3  الفورمـــوال2  ســـباقات 
التابعتيـــن لالتحـــاد الدولـــي للســـيارات 
والجولة الخامســـة من تحـــدي البورش 

سبرنت الشرق األوسط.

وســـتكون اإلثـــارة والحمـــاس حاضرين 
سلســـلة  فـــي  الحلبـــة  مســـارات  علـــى 
الواحـــد  المقعـــد  ذات  الفورمـــوال2 
والتـــي تعتبر على نطاق واســـع المغذي 
الفورمـــوال1  يمـــد  الـــذي  الرئيســـي 
بالســـائقين والمواهب وأبرزهم تشـــارلز 
لكليـــرك، جورج راســـل، النـــدو نوريس، 
ألكسندر ألبون ونيكوالس لتيفي وميك 

شـــوماخر ويوكـــي تســـاندوا، ويشـــارك 
ضمـــن البطولة أفضل المواهب الشـــابة 

في رياضة السيارات.

كمـــا وتوفـــر البطولـــة فرصة للســـائقين 
قدراتهـــم  وإظهـــار  لعـــرض  الشـــبان 
ومهاراتهـــم أمام فـــرق الفورموال1 وهم 

الحلبـــات  مضاميـــر  علـــى  يتنافســـون 
العالمية. 

الســـباق الثالـــث بطولة تحـــدي البورش 
ســـبرنت الشـــرق األوســـط حيـــث تعتبر 
من أكثر البطـــوالت نجاًحا في المنطقة 
حيث أسسها أسطورة رياضة السيارات 
الراحل النمســـاوي والتـــر ليكنر منذ عام 
2009. وكـــون حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
موطـــن انطالقة البطولـــة تضم البطولة 
الســـائقين األكثـــر موهبة فـــي المنطقة. 
للبطولـــة  الختاميـــة  الجولـــة  وتنطلـــق 

خالل سباق الفورموال1.

ويمكـــن للراغبيـــن فـــي حضـــور ســـباق 
البحريـــن  جائـــزة   –  FORMULA 1 الــــ 
الكبـــرى لطيـــران الخليـــج 2023 شـــراء 
تذاكرهم من خـــالل مراكز البيع التابعة 
لحلبـــة البحريـــن الدوليـــة والمتواجـــدة 
فـــي مجمـــع البحريـــن ســـتي ســـنتر أو 
عبر الموقع اإللكترونـــي لحلبة البحرين 
  www.bahraingp.com الدوليـــة 
والـــذي يتضمن أيًضا مزيًدا من خدمات 
وعـــروض  بالتذاكـــر  الخاصـــة  الشـــراء 
الحلبـــة المختلفـــة أو االتصـــال بالخـــط 

الساخن  17450000.

الصخير- حلبة البحرين الدولية:
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اللجنة المنظمة:

 برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة رئيــس الهيئة العامــة للرياضة رئيس اللجنــة األولمبيــة البحرينية، تنطلق 
اليــوم الخميــس فعاليات النســخة الســابعة من يوم البحرين الرياضي، والــذي ينّظمه االتحاد 
البحريني للرياضة للجميع للعام الثاني على التوالي خالل الفترة من 2 لغاية 4 فبراير الجاري 

في حلبة البحرين الدولية بالصخير. 

ويأتي احتفاء مملكة البحرين باليوم الرياضي 
إنفاًذا لقرار أصحاب الســـمو والمعالي والسعادة 
رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس التعاون 
الخليجـــي بتنظيم “يوم رياضي” في كافة دول 
المجلـــس في األســـبوع الثاني من شـــهر فبراير 

من كل عام.
 ويشارك كافة االتحادات الرياضية الوطنية في 
فعاليات القرية الرياضية التي أنشـــأها االتحاد 
البحرينـــي للرياضة للجميع فـــي حلبة البحرين 
الدوليـــة وتضم كافة األلعاب الرياضية الفردية 
والجماعية، حيث ســـيحظى الجماهير بتجربة 
مختلـــف الرياضـــات في مـــكان واحـــد، بجانب 
الفعاليـــات المصاحبـــة من محاضـــرات توعوية 
وتثقيفيـــة وعـــروض مســـرحية وترفيهيـــة إلى 

جانب ركن المطاعم واألسر المنتجة.
 وكانـــت اللجنـــة المنظمـــة العليـــا للحـــدث قـــد 
عقـــدت اجتماعهـــا األخير في الحلبـــة من أجل 
الوقوف على كافة التحضيرات واالستعدادات 
الســـتقبال العائـــالت والجماهيـــر والرياضييـــن 
للمشـــاركة في فعاليات يـــوم البحرين الرياضي 

الـــذي ينطلق مـــن حلبـــة البحريـــن الدولية عند 
تمـــام الســـاعة الحادية عشـــرة صباًحـــا، بإقامة 
نـــدوة علميـــة دوليـــة تحـــت عنـــوان “الرياضـــة 
للجميع وتحديـــات العصر في األلفيـــة الثالثة”، 
كمـــا وضعـــت اللجنـــة برنامًجـــا لتغطيـــة كافـــة 
الرياضـــات والفعاليـــات بشـــكل حـــي ومباشـــر 

بالتعاون مع تلفزيون البحرين. 
 وكان مجلـــس الوزارة برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء، قد أقّر في 
اجتماعـــه االعتيـــادي األســـبوعي المنعقـــد يوم 

اإلثنين الموافق 9 يناير الماضي، بأن يكون يوم 
الخميـــس الموافق 2 فبرايـــر 2023، نصف يوم 
عمل في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية إلفســـاح المجـــال أمام العاملين فيها 
للمشـــاركة فـــي فعاليـــات اليـــوم الرياضـــي بمـــا 

يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية.
 ودعـــت اللجنـــة المنظمـــة العليا ليـــوم البحرين 
الرياضي كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية ومؤسسات القطاع األهلي والخاص 
للمشـــاركة في فعاليات يـــوم البحرين الرياضي 

من خالل تنظيم األنشـــطة والبرامج الرياضية 
علـــى  منتســـبيها  وتشـــجيع  العمـــل  مقـــار  فـــي 
واتبـــاع  البدنـــي  والنشـــاط  الرياضـــة  ممارســـة 
الســـلوكيات الصحيـــة التـــي تهـــدف إلـــى تعزيز 
الصحة العامة وغرس ثقافة الرياضة كأسلوب 
حياة وبــــث روح الحب والوالء للوطن وغرس 

مفاهيم الرياضة المجتمعيـة. 

ا و45 وزارة وجهة  42 اتحاًدا رياضيًّ
حكومية و200 مدرسة 

 وبجانـــب مشـــاركة كافـــة الـــوزارات والهيئـــات 
والمؤسســـات الحكوميـــة التـــي تبلـــغ 45 جهة، 
ـــا،  وطنيًّ ـــا  رياضيًّ اتحـــاًدا   42 مـــع  وبالتعـــاون 
يتوّقـــع أن تلتزم كافة مـــدارس مملكة البحرين 
والتـــي يفـــوق عددهـــا المائتي مدرســـة بإقامة 
برامـــج متكاملة ومميزة ومتنوعة في فعاليات 
اليـــوم الرياضي لمملكة البحرين، وتشـــمل ذلك 
طالب المـــدارس الحكومية والخاصة وأعضاء 
بالمـــدارس  والتعليميـــة  اإلداريـــة  الهيئتيـــن 

الحكومية والخاصة والعاملين فيها. 

عيسى عبدالرحيم: نسخة مميزة 
متكاملة تستقطب كافة فئات وشرائح 

المجتمع

 مـــن جانبـــه، أعرب عيســـى عبدالرحيـــم رئيس 
االتحاديـــن البحريني والدولي للرياضة للجميع 
رئيـــس اللجنـــة المنظمـــة العليـــا ليـــوم البحرين 
الرياضـــي، ســـعادته بالثقـــة التـــي أوالهـــا ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفـــة النائب األول 
لرئيـــس المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنة 
تنظيـــم  مهمـــة  بإســـناد  البحرينيـــة  األولمبيـــة 
النســـخة الســـابعة من يوم البحرينـــي الرياضي 

لالتحاد البحريني للرياضة للجميع للعام الثاني 
على التوالي. 

 وأكـــد عبدالرحيـــم أن دعم وتوجيهات ســـموه 
كان لهـــا الدور األبرز في تنظيم نســـخة متميزة 
وشـــرائح  فئـــات  كافـــة  تســـتقطب  متكاملـــة 
المجتمـــع في مـــكان واحد، وقال “لمســـت مدى 
حرص واهتمام ســـموه بنجـــاح الفعالية والعمل 
على اســـتقطاب المواطنيـــن والمقيمين ألماكن 
الفعاليـــات الرياضية وممارســـة الرياضة بهدف 

تعزيز الجانب الصحي”. 
فـــي  المشـــاركة  أن  إلـــى  عبدالرحيـــم  وأشـــار   
تحمـــل  الرياضـــي  البحريـــن  يـــوم  فعاليـــات 
انعكاســـات إيجابية على حيـــاة المواطنين عبر 
زيـــادة الوعـــي بالرياضـــة وممارســـتها، وكذلـــك 
االهتمـــام باألمـــور الصحيـــة، ناهيك عـــن تعزيز 
الجانـــب والحـــس الوطني باعتبـــار هذا الحدث 
ـــا يحتفـــي فيـــه الجميع بممارســـة  عرًســـا وطنيًّ

األنشطة الرياضية في مختلف األماكن.

عيسى عبدالرحيمسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

اليوم انطالق فعاليات يوم البحرين الرياضي في حلبة البحرين الدولية

الصخير- حلبة البحرين الدولية:-

تنطلـــق فـــي حلبـــة البحريـــن الدولية “موطـــن رياضة 
الســـيارات في الشرق األوســـط” يوم الجمعة الموافق 
3 فبرايـــر الجـــاري فعالية جديدة مـــن فعاليات” بتلكو 
فتنس”.  وستنطلق فعالية “بتلكو فتنس” في الصباح 
الباكـــر يـــوم الجمعة مـــن 6 صباًحـــا حتـــى 10 صباًحا، 
وســـتكون المشـــاركة فـــي الفعاليـــة مفتوحـــة لراكبـــي 
الدراجات الهوائية والعدائين من جميع األعمار، حيث 
تعـــد فعاليـــة “بتلكو فتنـــس” فرصة للمشـــاركين الذين 
يتطلعـــون إلـــى الحفـــاظ علـــى لياقتهم البدنيـــة وذلك 
على مضمارنا العالمي. وخالل الفعالية يتم استخدام 

العـــداؤون  يســـتخدم  حيـــث  مختلفيـــن،  مضماريـــن 
المضمار الداخلي بطـــول 2.550 كيلومتر، بينما راكبو 
الدراجـــات الهوائية سيشـــاركون على مضمـــار الحلبة 
الخارجية التي يبلغ طولها 3.543 كيلومتر، مع وجود 

منطقة مخصصة لركوب الدراجات لألطفال.
يجـــب علـــى جميع الراغبين في المشـــاركة التســـجيل 
والدفع مســـبًقا على الموقع اإللكتروني الرسمي لحلبة 
تكلفـــة  وتبلـــغ   ،bahraingp.com الدوليـــة  البحريـــن 
المشـــاركة 2 دينار بحريني لراكبي الدراجات الهوائية 
و1 دينـــار بحرينـــي للعدائيـــن، ولألطفال أقـــل من 12 
عاًما يمكنهم المشـــاركة مجاًنا إذا كانوا برفقة شخص 

بالغ مشارك ضمن الفعالية.

الجمعة انطالق فعالية “بتلكو فتنس” في حلبة البحرين الدولية

أنهـــى فريق أكاديميـــة البحرين للدراجات 
مشـــاركته فـــي طـــواف الشـــارقة الدولـــي 
2023 بالمركز الحادي عشـــر على مستوى 
ظـــل  فـــي  ذلـــك  وجـــاء  الفـــرق،  مســـابقة 
المشـــاركة الواســـعة والنوعيـــة لنخبـــة من 
ألمـــع نجـــوم رياضـــة الدراجـــات الهوائيـــة 
العالمييـــن والـــذي بلغ عددهـــم 165 دراًجا 
ـــا،  عالميًّ وفريًقـــا  منتخًبـــا   26 يمثلـــون 
وأقيمت ســـباقات طواف الشـــارقة خالل 

الفترة من 27 - 31 يناير الماضي.

طواف الشارقة الدولي

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

الفورموال 2 والفورموال 3 وتحدي البورش سبرنت

جانب من أرشيف فعاليات يوم البحرين الرياضي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/522402015626.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.albiladpress.com/news/2023/5224/sport/793857.html



